
F O D O R G É Z A

BEVEZETŐ
Sztanyiszlavszkijnak életében csak két

könyve jelent meg: az Életem a művészet-
ben és A színész munkája önmagán, I.
rész: A munka az átélés alkotó folyamatában.
Mindkettő két évvel előbb jött ki Amerikában
angolul, mint odahaza eredeti nyelven
(My Life in Art, Boston 1924; An Actor Prepares.
Part 1: The Creative Process of Emotion. The
Diary of a Pupil, New York 1936). A főműnek te-
kinthető utóbbit Elisabeth Reynolds Hapgood
fordította angolra, igencsak megnyirbálva a
szöveget, s gyakran pontatlanul, tévesen
tolmácsolva a fogalmakat. Sajnos azonban
Sztanyiszlavszkij 1930. április 22-én a Nizza
melletti Mentonban aláírt egy angol nyelvű
papírt, amelyben Hapgood asszonyra ruházta
négy következő - még el nem készült -
könyvének jogait az öszzes világnyelven, a
fordítási és kiadási szerző-
désektől kezdve a jogdíjak bevételezéséig és
megőrzéséig. Másnap a nizzai amerikai konzul
ezt a szerződést hitelesítette és jogerősnek
nyilvánította. Ezért sok Sztanyiszlavszkij-
fordítás nem az orosz eredetin, hanem Hapgood
asszony hibás angol változatán alapul. Ha egy
kiadó mégis visszanyúlt az eredetihez,
kénytelen volta hölgy, illetve örökösei
beleegyezését kérni, és jogdíjat fizetni nekik egy
olyan munkáért, amelyet nem végeztek el.
Ennek a helyzetnek esett áldozatul A színész
munkája hagyatékban maradt folytatása-anyaga
is. Az első kísérlet a kéziratok
összeszerkesztésére (ami egyszersmind a
szövegek és szövegvázlatok átdolgozását is
jelentette) a moszkvai Művész Színház 1946-os
Évkönyvében került sor, s a „mű" 1948-
ban könyv alakban is megjelent; ezt ugyancsak
Elisabeth Hapgood fordította angolra (Building a
Character. The Creative Process of
Impersonation, New York 1949) - a szokott
itelességgel. Az életében kiadott két könyvön
kívül Sztanyiszlavszkij halálának évében (1938)
két további kiadvány jelent meg, melynek
előkészítésében a szerző még részt vett, s ezért
autentikusnak tekinthető, bár egyik sincsen
szoros összefüggésben elméletével: a Sirály
rendezőpéldánya, valamint korai, 1877 és 1892
között keletkezett művészeti feljegyzéseinek
gyűjteménye. Sztanyiszlavszkij halála után
óriási munka kezdődött, hogy a grandiózus
kézirathagyatékot felmérjék, rendezzék, a
szövegváltozatokat mérlegeljék, az
összetartozó, de egymáshoz nem illeszkedő
vagy egymást éppenséggel átfedő töredékeket
alkotójuk utalásai és hátrahagyott feljegyzései
szerint lehetséges könyvekké szerkesszék. E
munka első kézzelfogható eredménye az
Othellom rendezőpéldányának publikálása volt
rögtön a második világháború vége után, már
1945-ben. A különböző szemelvények a
hagyatékból főleg a Művész Színház
Évkönyveiben jelentek meg, és magukon viselték
az első, sietős kísérlet minden bélyegét. Csak az
Összegyűjtött

művek 1954-ben megindult, nyolc kötetre rúgó,
1961-ben befejeződött kiadása kísérelt meg
Sztanyiszlavszkij írásos életművében legalább
átmenetileg viszonylagos rendet teremteni. A
sorozat azonban nemcsak hogy nem ölelte fel a
rendezőpéldányokat (ezek szisztematikus ki-
adása csak 1980-ban kezdődött el), de egészé-
ben véve majdnem úgy aránylott az archívumi
anyaghoz, mint a jéghegy csúcsa a víz színe
alatti tömegéhez.

Konsztantyin Szergejevics Sztanyiszlavszkij

Magyarországon Sztanyiszlavszkij 1941-ben
jelent meg először a Madách-könyvtár második
kötetével (Életem), majd 1945-ben elkészült a
Szinészetika magyar fordítása (1949-ben és '64-
ben is kiadták), s 1946-ban hozzánk is eljutott A
színész munkája első része „E.R. Hapgood auto-
rizált fordításából" magyarra átdolgozva, Egy
színész felkészül... címmel - tudjuk, mit jelent
ez. 1950-51-ben ezt a csorbát kiköszörülte az
eredeti mű kétkötetes kiadása, amely az akkor
standard orosz változaton alapult. (Második, ja-
vított kiadása 1988-ban jelent meg, egyelőre a
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ztanyiszlavszkij-honosítás utolsó tetteként.) A
ésőbbiekben már csak egyetlen Sztanyisz-
avszkij-mű jelent meg legitim magyar kiadás-
an, az Életem a művészetben 1967-ben. Ez
lőtt a háttér előtt látszik igazán, hogy milyen so-
at tettek a színháztörténet egyik legnagyobb al-
otójának autentikus megismertetéséért bizo-
yos nem vagy csak korlátozottan nyilvános ter-

esztésű szakmai kiadványok: elsőként a Ma-
yar Színház- és Filmművészeti Szövetség jó-
oltából stencilről sokszorosított Othello-rende-
őpéldány (é. n.), majd a Színháztudományi
ntézet kiadásában megjelent Cselekvő
lemzés (1960), Az ismeretlen Sztanyiszlavszkij
1960), Új ösvényeken (1962). A magyar
ztanyiszlavszkij-bibliográfia látványosan
éldázza, hogy nálunk bizonyos felfogásoknak
em kanonizálása, sem elutasítása nem szokott
sszefüggni az eredeti nézetek és
ondolkodásmódok autentikus
egismertetésével és megismerésével.

Még a 70-es években az egykori Szovjetunió-
an megindult Sztanyiszlavszkij életművének és
zellemi hagyatékának dogmatizmustól mentes,
lfogulatlan felülvizsgálata, s ennek eredménye-
ént egyrészt kiváló könyvek és tanulmányok
zülettek, másrészt a rendezőpéldányok már
mlített, 1980-ban elkezdett rendszeres ki-
dásával és a jegyzetfüzetekből készült első -
étkötetes - válogatással (1986) megindult az
rásos életmű, hagyaték minden korábbinál telje-
ebb és szövegkritikai szempontból korrektebb
ublikálása - gerincét az Összegyűjtött művek
j, 1988 óta folyó, ezúttal kilenc kötetre tervezett
iadása alkotja.

Mindezeknek az új, de immár negyedszázada
almozódó eredményeknek semmiféle követ-
ezményük sincsen a magyar Sztanyiszlavszkij-
smeretre nézve. Nemhogy a szekunder iroda-
omból - a feltárt életműből sem szivárgott be
ozzánk úgyszólván semmi. Olyannyira nem,
ogy a hazai könyvtárakban még az új szövegki-
dások sem igen vannak meg - az erre
zakmailag hivatottakban sem. A rendezőpél-
ány-sorozatnak a Színházi Intézetben is csu-
án a legelső kötete található meg, az OSZK
özponti katalógusa a jegyzetfüzetekből készült
étkötetes válogatást egyáltalán nem, az új
sszkiadást pedig csupán egyetlen könyvtárban
artja számon - legalábbis az 1991-ben megje-
ent negyedik kötetig... A szovjet megszállás aló-

felszabadulásunk az 1989-es
endszerváltás-kor - jellemző módon - a
ulturális kapcsolatok felszámolásával, a
ultúrcikkimport megszüntetésével kezdődött. A
önyvrendelések, könyvelőjegyzések
eljesítetlenek maradtak, az orosz
önyvsorozatok megszakadtak. Hogy egy azóta
egjelent Sztanyiszlavszkij-kötet fellelhető-e

gyáltalán, s ha igen, akkor hol, hogy a sorozatok
iadása Oroszországban hol tart - ezeket az
lemi tényeket megtudni nálunk olyan felmérhe-

Mindenkinek az a szokása, hogy az eredményt
akarja eljátszani, az eredményre törekszik. A
többség rögtön az eredményt akarja, nem az
előzményt, amely az eredményhez vezet.

Tudni kell hallgatni. Hallgatni azt jelenti, hogy
fölfogom a kérdést. A kérdéstől függ a válasz, a
reagálás (vagy lehet egyszer s mindenkorra be-
állítani a reagálást).

Az én „rendszeremnek" mintegy az alkotás
kapujának kell lennie. De ahhoz külön érteni kell,
hogy ezt a kaput ne torlaszoljuk el, hanem tárjuk
ki magunk előtt.

A gondolatot tudni kell közvetlenül érezni (ele-
ven látás). Érzés és látás nélkül nem beszélhe-
tünk gondolatról. A gondolat nem fogható föl
tisztán gondolatként.

A (vizsgált) tárgyat gondolattal látni. Szemmel
elgondolni (a tárgyat).

A „rendszert" belsőleg kell elsajátítani: ma-
gunkba fogadni, elveszni benne, úgy a sajátunk-
ká tenni, mintha a tulajdon alkotásunk lenne, át-
venni a stílusát, a tartalmát.

A színésznek minden pillanatban rendelkeznie
kell valamilyen tárggyal, de ennek okvetlenül a
színpadon kell lennie, nem pedig a nézőtéren.

Mivel kerül szembe a színész, ha a saját mű-
vészetét vizsgálja? A lélekkel, a lelki élet mozga-
tóival - az aggyal, az akarattal és az emócióval.
Valamint: ezen lelki mozgatók ösztönzőjével,
azaz a képzelettel.

Hatni nem idegekkel kell az idegekre, hanem
lélekkel a lélekre.

A színész egyénisége, egyesítve a költő
egyéniségével, létrehozza a szerep magvát.

Az (iparos) színész szereti a saját nevetését,
rémületét (rémüldözését), könnyeit.

A főcselekvés - iránytű.

Ha megkeressük a szerző, valamint a színész
érzéseinek gyökereit és egyesítjük őket, azzal
létrehozzuk a (szerep) magvát.

A színész jobban szereti a saját érzéseit, mint
azt, ami életre hívta őket.

Nevetni minden cél nélkül - hisztéria.

A színképben hét alapszín van, a szabad
szemmel látható kombinációk száma mintegy
százötven. Alapérzés (ösztönös) van tizennégy.
És ugyan mennyi kombináció? A zenében hét
hang van - és ugyan mennyi kombináció?

Az indulat a gondolat előtt jár (ez rossz), a
gondolatot az indulat elé kell helyezni.

Minden művészetet mechanikus gyakorlás-
nak kell megelőznie.

A reprodukáló színészek nem kommunikál-
nak.

Megtanulni nézni és látni.

Az opera (a Bolsoj Tyeatr) elbűvöli és felemeli
a lelket a hallás (a fül) révén, bántja és lealacso-
nyítja a látás (a szem) révén.

Ma a Menedékhelyet játszottuk, és megértet-
tem, hogy a negyedik felvonás a koncentrálásé
(Lukából szerzett benyomás). Korábban a ne-

gyedik felvonásba bele volt szőve a mulatozás
ábrázolása. Csak ma értettem meg mindent
(attól, hogy otthon ellazítottam az izmaimat meg
az érzéseimet).

A színész a szerepben nyilvánul meg (az én-
je). A tudatalattija megnyilvánítása.

Mejerhold, Tajrov - szabók, akik új modelle-
ket varrnak manökenekre (színészekre) vagy
formátlan, tapasztalatlan, báli ruhát viselni nem
tudó kuncsaftokra (színészekre).

Kis és nagy igazság. Ha a nagy igazság meg-
ragadása nem megy, megragadhatjuk a kiseb-
bet, és néhány kisebb igazságtól eljuthatunk a
nagyhoz.

A doktorról szóló mese annak példázata, hogy
a rendszernek és a technikának van egy keskeny
határmezsgyéje, amely után kezdődik a tehet-
ség, az ihlet, az Isten. Egy orvos megtanulta, ho-
gyan kell feltámasztani a holtakat. Kísérlet a két,
bánattól sújtott szülő imádott gyermekével. A tu-

jegyzésekből K. Melik-Szaharov tette közzé
Sztanyiszlavszkij születésének centenáriuma
küszöbén a Tyeatr című moszkvai folyóirat
1962/12. számában. Ez legalább magyarországi
könyvtárban is megtalálható.

SZTANYISZLAVSZKIJ

tetlen nyomozómunkát, idő- és energiaráfordí-
tást igényel, hogy egyszerűbb kimenni Nyugatra
Sztanyiszlavszkijt tanulmányozni. Az Európához
való felzárkózás jegyében.

Az alábbi válogatást az 1919 és 1938 közti fel-


