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„Mindezt én így szoktam csinálni...”
Keith Johnstone: IMPRO

Nem teljes a mottó. Az idézett könyvet kölcsönad-
tam, és nem tudom, kinek. (Ha esetleg hallja-olvassa e
szöveget, megkérem: juttassa vissza.)

Mégis e töredékesség két dologra utal: a szerep befe-
jezetlenségére/befejezhetetlenségére, valamint arra,
hogy az itt megjelenô gondok-gondolatok csakis saját
színészi-drámaírói tapasztalatomból fakadnak. Én így
tapasztaltam, és így szoktam, mert így tudom csinálni.

Mindaz, amit írok, a személyiségrôl szól, és a sze-
reprôl.

Hogy mikor melyikrôl: kérem figyelemmel követni.
Súlyos tévedés a kettôt összekeverni, netalántán azo-

nosnak tekinteni.

Szerep önmagában nincs.
Mindig valaminek a függvényében létezünk.
A tanteremben a hallgatóim jelenléte tesz tanárrá.
Ha egyedül vagyok, akkor gondolataim határozzák

meg, mely szerepem öltöm fel. Ha a gyermekeimre
gondolok: apa vagyok. Ha az esti elôadásra: színész.
Ha erre a szövegre: a színészi munka elméletével gyöt-
rôdô szakember.

Tehát a szerep: bizonyos funkcióra adott pillanatnyi
válasz.

Ha viszont igaz a fenti állítás,1 akkor a személyiség
látszólag nem egyetlen formában jelenik meg.

Én nem vagyok, hanem vagyunk. Te vagytok, ô vannak.
Mert úgy tûnik, mindig az vagyunk, akinek mutat-

juk magunk abban a helyzetben, amelyben akkor léte-
zünk.

Az osztályteremben tanár és nem apa vagyunk.
Otthon nem a színész.

Ha viszont igen, akkor az már szereptévesztés.
És az már személyiségbeli probléma.

A fenti ragozásnál maradva: csak a szereprôl mond-
hatom el, hogy mi vagyok, ti vagy, ôk van.2

Mert a szerep általános emberi.
A Tanár. A Gondolkodó. A Színész. A Szakember.
Ellenben a személyiség egy.
Azonos.
Érvényes minden pillanatra.
Sôt: csak a személyiség egy, kizárólag a személyiség

azonos, csupán a személyiség érvényes minden pilla-
natra.

Hatházi András

Én vagyunk, te vagytok, 
ô vannak...
T Ö R E D É K E S  G O N D O L A T O K  A  S Z E R E P R Ô L  É S  A  S Z E M É L Y I S É G R Ô L

1 Ennek igazolására kölcsönözzük a matematikából a reductio ad absur-
dum módszerét. Tegyük fel, hogy nem igaz, szerep önmagában igenis
létezik. Ebben az esetben létezik a Tanár a Hallgatók nélkül, létezik az
Apa a Gyerekek nélkül. S mivel ez általánosságában nem igaz, egye-
diségében sem állja meg a helyét.

2 És a hangsúly e mondatban minden esetben a személyes névmáson van.
Hatházi András docens, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Színház és Televízió Kara magyar tagozatának vezetôje, dékánhelyettes.
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Nem a szerep!

A személyiség: egyediség.
A már unos-untalan hangoztatott megismételhetet-

lenség.
És itt tévedünk sokszor mi, színészek, amikor ezt az

egyediséget egy általános cselekvés révén igyekszünk
megragadni.3

Azt hisszük a szerep: személyiség.
Hogy a tanár otthon is tanár, hogy az apa ugyanab-

ban az idôben színész is.
Nem. Ezek szerepek, és csakis az adott helyzetben

érvényesek.
Mert a szerep a mit, és a személyiség a hogyan.

A szerepet minden esetben egy jövôbe vetett elvárás
határozza meg. Egy cselekvés. Nem egy lélektani tulaj-
donság, nem egy múltbeli esemény, hanem egy tett,
melynek elképzelésétôl (és majdani elkövetésétôl) a je-
lenlegi állapotok megszüntetését reméljük.

A személyiség ellenben mindig a legelsô mozdulat-
ban rejlik. Az elsô akadály legyôzésére fordított impul-
zusban. Az önkéntelen megnyilvánulásban.4

Ha pedig nem akként cselekszünk, akkor a szerep
játszik szerepet.

A szerep szerepjátszása a titok.
Az a megfejthetetlen valami, amelyre nem szabad

alapozni, mert csak feltételezés, és a szerepet játszó
színész is csak homályosan és nagy általánosságokban
tudná szavakba önteni.

Titok nélkül ellenben nincs szerep.

A titokról csak a személyiségnek lehet tudása.
De azt elmondani nem képes, mert ehhez magát

tárgynak kellene tekintenie.
A személyiség ezért együtt él a titokkal.5

És olykor: visszaél vele.
És az már újra: szerep.

A szerep sztereotípia. Úgy cselekszem, mint általá-
ban az apák, mint általában a színészek, mint általá-
ban az elméleti kérdéseken rágódó szakemberek.
Minden szerepem egy ôsi sablon, amelyen nem kell
gondolkodnom, mert eleve belém van kódolva.

Egyedivé, megismételhetetlenné viszont az elsô im-
pulzus tesz. Mert az elsô mozdulat annak a pillanat-
nak a megjelenítése, amikor én, személyem lényegé-
bôl fakadóan aktívan válaszolok a világ provokációjára.

A szerep: meglepetés.
És elsôsorban saját magunkat kell meglepnünk.6

Másképp hatástalanok maradunk. Hiteltelenek.
Mert a saját magának is meglepetést okozó test: nyi-

tott, ôszinte, védtelen, sebezhetô. Tehát semmilyen
hátsó szándéka nincs. Ergo minden mozdulata, egész
jelenléte bizalmat gerjeszt, elfogadásra és befogadásra
készteti a nézôt. A meglepetést önmaga felé fordító
test közeledésre, azonosulásra invitál: csodálatra és
megértésre késztet.

Ellenben ez a megértés nem a fejben történik. A test-
ben. Szavakban megfogalmazhatatlan. Ez az a tudás,

amelyet minden esetben mozdulattal kísérünk, majd
megállunk, beszélgetôtársunkra tekintünk, és azt
mondjuk: „Ez ilyen. Érted.”

És a hallgatóságunk pontosan megérti a mozdula-
tunkban, hogy mit is akartunk átadni.

Nem elmagyarázni, nem megértetni: újraélni és
megosztani.

A mozgás által.
Megosztani azt a valamit, amivé épp lettünk, miköz-

ben megnyíltunk.
És az már személyiség.

A szerepnek nincs linearitása, éppen ezért elôzmé-
nye sincs. A szerep nem a múltja miatt cselekszik az
adott módon.7 Hiszen egyik szerepbôl ugrálunk a má-
sikba. Az imént még apa voltam, de ahogy a gép mel-
lé ültem, ismét az általánosságokat kerülni igyekvô,
épkézláb elmélettel vívódó valaki lettem. Az idô a sze-
repek számára nem folytonos

Ezért a tanárságból nem következik a színészet.
Polonius meggyilkolásának semmi köze Rosen -

crantz és Guildenstern elveszejtéséhez. Az efféle ok-

3 A színpadi mûben megjelenô cselekvésekbôl, a színpadi alak önma-
gáról vallott felfogásából, valamint abból, hogy miként vélekednek má-
sok a színpadi alakról, hajlandóak vagyunk bizonyos lélektani kategó-
riákra következtetni. III. Richárd a temetésen csábítja el a bánatos öz-
vegyet. Gonoszságának megerôsítését, annak igazolását véljük
felfedezni e tettben. Holott: 1. Ha valaki a temetésen édesgeti magá-
hoz a gyászoló hölgyet, bármennyire rendhagyó legyen is e kegyelet-
sértô cselekedet, nem feltétlenül gonoszságát bizonyítja. Lehet, hogy
ellenállhatatlanul szerelmes. És így az ô szemszögébôl már nem is ke-
gyeletsértés. Sôt. 2. A fenti állítás valóban cáfolható magának Richárd-
nak a kijelentéseivel, de ne feledjük, hogy III Richárd tudatosan és
nem lényegébôl fakadóan gonosz. Tehát még semmit sem tudtunk
meg a személyiségérôl. 3. Érzelmeink, állapotaink nem idôrendi sor-
rendben jelentkeznek, hanem legtöbbször váratlanul, és az adott hely-
zet függvényeként. Sokszor „csak úgy” örülünk, vagy „csak úgy” meg-
ölnénk magunkat. És az nem személyiségünk, csupán pillanatnyi lel-
kiállapotunk, mely sokszor amint jött, úgy el is megy.

4 N. eltervezi, hogy mit fog csinálni, de a mód, ahogyan nekilát megva-
lósítani azt, már a személyiségérôl árulkodik. És épp errôl nem szól-
nak a színpadi mûvek! Mert az, hogy miként vélekedik a többi szerep-
lô a mi tetteinkrôl, az az ô véleményük, és nem az én személyiségem!
Ôk tárgyként tekintenek engem, aki alany vagyok! Ama klasszikus pél-
da ez, amikor egymásról csalhatatlanul meg tudjuk állapítani, miként
fog a másik adott helyzetben viselkedni, míg önmagunkról azt állítjuk,
hogy az bizony attól függ!

5 Ül bennem az ördög, hogy azt mondjam: a személyiség ebben a titok-
ban ragadható meg.

6 Ez a megjegyzés kizárólag a színészi munkára érvényes. A hétközna-
pi életben nem tanakodunk, azonnal tudjuk, hogy melyik szerepet mi-
kor és miként kell alkalmaznunk. A színpadon ellenben mestersége-
sen szítjuk fel magunkban a szerepjátszás feltételeit. Nos, a meglepe-
tés arra a nyitottságra vonatkozik, amikor e teátrális körülményektôl
eltérôen természetesnek tekintjük a helyzetünket, gondolkodás nélkül
cselekszünk, egyszerûen csak  tudjuk, hogy mit kell csinálnunk. És
utólag vesszük észre, hogy jé, mi is történt velünk! Arról a helyzetrôl
szólok, amikor valamennyien azt mondjuk a minket elemzôknek,
hogy „Gondolta a fene!”.
De figyelem!
Ez a megjegyzés nem az öntudatlan, szerkesztetlen magatartást jelen-
ti. Nem az amatôrök lelkes, de ismétlésre képtelen színpadi létezésé-
rôl van szó! Hanem egy igencsak tudatos, de a külsô kontrollt majd-
nem teljességgel  nélkülözô jelenlétrôl.
És ez – azt hiszem – a leglényegesebb: a tudatom nem külsô. Csakis
belsô lehet. Önmagamba forduló. Központomra koncentráló.
(Mihail Csehov erre az állapotra utal, amikor azt mondja, hogy a szí-
nésznek belülrôl kell újjáépítenie a testét.)
És talán csak ekkor fedezhetem fel a személyiséget is. A színpadi alak
személyiségét.

7 Azért nem teljes mértékben érvényes ez a „múlttalanság”, hiszen léte-
zik az az idôbeli elôzmény, mely az emberiség közös tapasztalata.
Lényegében az a közös múlt, ahonnan a szerep általános jegyeit nyeri.
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sági összefüggéseket a külsô szemlélô állítja fel, aki
tárgyként gondolkodik a szereprôl. A cselekvô ellen-
ben saját belsô késztetésének hatására lép fel, melynek
kiváltója a pillanatnyi helyzet vagy egyszerûen: önnön
szeszélye.

Személyisége.

A személyiségem nem tudom, honnan való.
Mert ha meg lehetne fejteni, akkor klónozni is le-

hetne.
De hál’ istennek két teljesen azonos körülmények

között nevelkedô emberpalánta sohasem fog adott
helyzetre azonosan reagálni.

Én tehát úgy vélem, a személyiségrôl képtelenség
konkrétumokban szólni.

Aki az ellenkezôjét állítja, az sarlatán, és ugyanolyan
tetszetôs általánosságokba burkolózik, mint a többi vi-
lágcsaló.

A személyiség – ismétlem – a számomra is váratla-
nul megjelenô mozdulatban rejlik.8

A szerepeket ellenben csecsemôkorom óta tanulom.
Nagy részüket soha nem is alkalmazom.
Nagy részükkel soha nem is találkozom.
Kizárólag a színpadon élhetem meg ôket.9

A személyiség és a szerep közötti különbség magya-
rázza meg számomra a modorosság problémáját is.

Hányszor néztünk meg egy adott elôadást csak
azért, mert X. vagy Y. játszott benne!

És hányszor jelentjük ki M. vagy N. esetében, hogy
modorosak! Mindig ugyanazt játsszák!

Pedig X.-et és Y.-t is azért akarjuk megnézni, hogy
felismerjük ôket a színpadon. Hogy beteljesítsék elvá-
rásainkat.

Itt lép közbe a fent említett különbség: míg X. és Y.
saját személyiségüket tárják fel, addig M. és N. az ön-
magukról kialakított képet játsszák el újra meg újra. X.
és Y. úgy élnek elôttünk, mintha egyedül volnának.
Vélhetôen otthon is ekként léteznek rejtett intimitá-
sukban. M.-nek és N.-nek ellenben közönségre van
szüksége. Mert a saját magukról kialakított kép a nagy
nyilvánosságnak szól, nekik készült, és éppen hogy M.
és N. valódi lényét eltakarni hivatott. X. és Y. önnön
személyiségét adja, M. és N. a nehéz munkával éveken
át kialakított szerepet.

X. és Y. természetesek, csak úgy vannak.
M.-et és N.-et ki kell találni.

Persze tapodtat sem léptem elôbbre a probléma
megoldásában.

Még a felvázolás is majdhogynem bizonyosan érthe-
tetlen, csak számomra sejteti egy kis szeletét a gondnak.

Annyi talán mégis kikövetkeztethetô belôle, hogy a
színész, ha nyitottan és – színpadi értelemben – ter-
mészetesen létezik a színpadon, akkor máris szertesu-
gározza azt a „valamit”, amiben éppen él. Amit éppen él.

Mint ahogy a szobába lépve megérezzük a már bent
lévôk hangulatát-állapotát. Még akkor is, ha ôk ezt
minden igyekezetükkel leplezni szándékoznak. (Talán
éppen akkor a legjobban, hiszen a takargatáshoz fölös
energia társul, és ez a plusz erô megnöveli a kisugár-
zás mértékét is.)

A színésznek végeredményben csak ki kell fordítania
önmagát, és engedelmeskednie kell saját testének. Az
egész testének. Nemcsak a fejének. Azt el kell felednie.

A többi: üres technika.
Szerep.

Kolozsvár, 2007. december 10.

8 Erre az „utólagosságra” akkor figyeltem fel, amikor a hallgatóimmal
együtt végzett bemelegítôgyakorlatok egyikében észrevettem azt a ha-
talmas minôségbeli változást, ami az elôre tudott, illetve az utólag fel-
fedezett mozdulat között volt. A gyakorlat lényege – dióhéjban –, hogy
hasi központunkból indítva folyamatos mozgássorozatot végzünk,
minden pillanatban tudva, hogy testünk milyen mozdulatot végez.
(A gyakorlat egy hosszabb bemelegítéssorozatnak a része, David Zinder
dolgozta ki Mihail Csehov nyomán.) Eddig úgy véltem, hogy a mozgó
test tudata megelôzi a mozdulatot, és ennek nyomán a test az elôre el-
tervezett helyzetbe kerül. De most majdnem bizonyos vagyok abban,
hogy a mozgó test tudata a mozdulatot hajszállal „kési le”, és ezáltal
nem mi vezetjük a testet, hanem a test vezet bennünket, és így óriási
lépést tettünk a színpadi alak személyiségének megvalósítása felé!

9 Még most sem vagyok meggyôzôdve, hogy én valóban színész akar-
tam-e lenni, vagy a színház tûnt akkor a legalkalmasabb eszköznek a
különbözô – vágyott – szerepek megélésére. Figyelem: nem megjele-
nítésére. Megélésére.

A SZÍNHÁZ folyóirat pályázatot hirdet a mai magyar színház kérdé-
seit elemzô írásokra. Olyan kritikai hangvételû, elemzô szemléletû ta-
nulmányokat, esszéket, vizsgálatokat, kutatásokat várunk bármilyen
mûfajban, amelyek rámutatnak a kortárs magyar színház meghatá-
rozó jelenségeire, állapotának átfogó elemzésére törekszenek, illet-
ve kiemelkedô (budapesti, vidéki, határon túli) színházak, alkotó sze-
mélyiségek, mûhelyek, jelenségek (kortárs dráma, különbözô szín-
házi stílusok, iskolák, hagyományok vagy a közönség) helyének,
mû vészi, társadalmi szerepének elemzését célozzák meg.

• A pályázat célja inspirálni a mai magyar színház átfogó vizsgála-
tát, serkenteni a kritikai szellemû elemzést. 

• A pályázat jeligés.
• Pályázatot nyújthat be bárki, magyar állampolgár, határon túli

vagy külföldi szerzô még nem publikált írással. 
• Terjedelmi korlátok: minimum 10 000 – maximum 40 000 ka-

rakter. Az ennél nagyobb terjedelmû írásoknál – készülôben lévô,
monografikus elemzések, könyvek fejezetei, kutatások anyagai stb.
– a tervbe vett mû vázlatát a pályázattal együtt kérjük benyújtani. 

• A pályázatot zárt borítékban 3 nyomtatott példányban kér-
jük benyújtani, ugyanebbe a borítékba lezárt kisborítékban mellé -
kelve a pályázó nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. A kis-

borítékra, valamint a tanulmány minden példányára kérjük felírni a
választott jeligét. Rendkívüli esetben a pályázat e-mailen is elküld-
hetô a  címre. Kérjük, hogy a pályázó olyan e-mail címrôl továbbítsa
pályázatát, amely nem azonos a saját nevével. A pályázatra a jeligét
ebben az esetben is fel kell írni. A szerzôt azonosító adatok – név,
cím, elérhetôségek – kizárólag postai úton küldhetôk be (ebben az
esetben is a lezárt kisboríték tartalmazza az adatokat, kívül a jeligét). 

• A nem titkosított, formai hibás pályázatokat, valamint a pá-
lyázót azonosító e-mail címrôl továbbított pályázatokat a
pályázatból kizárjuk.

• Pályázati határidô: 2008. augusztus 1. 

• Díjak: I. díj – 300 000 Ft
II. díj – 200 000 Ft
III. díj – 100 000 Ft

• A pályázatot szakmai zsûri bírálja el. Bírálók: Fodor Géza,
Radics Viktória, Schilling Árpád, valamint a Színház folyóirat
szer kesztôi (1 szavazat). 

• Eredményhirdetés: 2008. október 1.

A Színház folyóirat fenntartja a jogot a nyertes, illetve kiemelkedô
pá lyázatok publikálására.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


