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Jegyzetek a III. Richárd próbái alatt

Richárd elhatározza, hogy gazember lesz -
tehát nem gazember. Enélkül nem lehetne a dráma
központi figurája; enélkül a kétértelműség nélkül.

Richárd igazságából kell megrendezni a dara-
bot, nem kritikával Richárd ellen, és nem is kö-
zömbösen. Richárd személye adja ki ennek a vi-
lágnak igazi képét. Ő leplezi le, ő látja a darab
elején a konszolidáció hazug világát.

Kezdés: erkölcsös és vidám kép - mozdulatlan
Richárd. Majd megmozdul: sánta. És egy hátsó
ajtón hozzák Clarence-t. E szép világnak
természetes része, hogy valakit egy mellékajtón
elvisznek, mert a hatalom úgy kívánja.

Richárdot is abból kell megközelíteni, ami
nincs neki: a szépségből és szeretetből. (Jelenet az
anyjával.)

A nők is egymás ellen fordulnak. Nem párhu-

zamos jajgatás, hanem káröröm. (A közös ellen-
ség békíti össze őket percekre, és nem szívük
találkozása.) Tehát nem hősnők, hanem karak-
terszerepek.

Richmond szövege („A fáradt nap ...") szép. De
szép szövegei vannak mindenkinek. Ami szép,
hadd szóljon szépen, legyen jelen, azt nem kell
megkritizálni, a dráma majd helyére teszi.

„Lovat, lovat . ." Itt kell keresnem, mi történik
ezzel az emberrel. Hisz egy „országért" küzdött
egész életében!

Olivier utolsó pillanatáig - sőt, azon túl is -
harcolt, és erős volt. És ha Richárd maga ejti ki
kezéből a kardot, hogy mint koldus könyörögjön
azért, ami nincs, amire eddig nem is gondolt: egy
lóért?! Legyőzhetnék-e Richárdot, ha - amint
megszerezte a trónt - nem emésztené a bénító
nyugtalanság? (Amiről nyilván nem akar
tudomást venni.) A modernek szerint ez a „fé-
lelem". Lehet. De szeretném, ha Richárdot nem
kellene megcsonkítanom, ha nem kellene meg-
fosztanom egyetlen lehetőségétől sem.

Lear a „szeretet" tragédiája: a hatalomról szól,
melyről lemondanak. Richárd fordítva: itt a
szeretetről mondanak le. De ha Richárd csak az
utolsó előtti pillanatig verekszik? Az utolsó
mondat: a menekülés vágya!? Ha még egyszer
lehetne kezdeni?! Nem tudom.

Hős ? A történelem alantas eszköze? Félelmes?
Nevetséges? Ódry? Olivier? A stratfordiak?
Mindegyiknek igazat adhatok, hangulatomtól
függ, vagy attól, hogy kivel beszéltem utoljára.
De hogyan dönthetnék? Itt én nem dönthetek, csak
figyelhetek. Majd kiderül.

Az első olvasópróba. Riaszt a sok ember, az
Éjjeli menedékhely testvéri kis bandája után. És a
darab is! Olyan jó volt semmit se akarni! A
Menedékhely - a maga védett realitásában, és a
Richárd - a maga pillanatra se szűnő halál-
veszélyével .. .

Egyetlen pont, ami igazán megfog, váratlanul,
az első olvasásra, de úgy, hogy a könnyeim kijön-
nek: Richárd ziháló monológja a sátorban. Úgy
látszik, innen kell elindulnom. Nem tudom, mit
fogok tenni. De nagy csendet szeretnék magam
körül a próbákon, nem beszédet, csak néma gon-
dolkodást és töprengést. Szeretnék ott állni a
színpadon félórákig, minden kiejtett mondat előtt.
Hogy ne kelljen egy szót se kimondanom, ami
nem egészen lentről buggyan ki, magától.

Két dolognak van értelme: vagy felmenni a
színpadra és bevallani teljes tehetetlenségünket,



egyben elhatározásunkat, hogy ezt pedig így
tovább nem csináljuk, mert képtelenül ostoba,
unalmas és hazug, vagy bemenni és tüzet okádni,
mint a sárkány. De talán még e kettőnek sincs
külön-külön értelme, csak együtt. Aminek értelme
van, az a tehetetlenségből (vagyis a legmélyebb
belátásból) születő fantasztikum.

Minden új gesztus megkérdőjelezése az egész
színészetnek. Minden gesztus a színészet, a szí-
nészi kifejező eszközök, az egész pálya bosszan-
kodó elutasítása, annyira, hogy csaknem lehetet-
lenné válik egyetlen mozdulat is. Egyben eluta-
sítása az érzelmeknek, mindenféle emberi kap-
csolatnak. Töprengés, míg minden megfogal-
mazható lefoszlik rólunk, míg egyetlen kiút
marad: a szabad, a tartalmatlan gesztus, amely
már nem megfogalmazás, hanem értelmetlen,
magától megszülető mozdulat. Így lesz a szín-
játszás „csupa szabadság". Egy szerep a null-
pontok sorozata.

Minden mozdulat és minden cselekvés minden
előadáson újra és újra be kell hogy bizonyítsa
létjogosultságát, kockáztatva, hogy könnyűnek
találtatik. A legkisebb árnyalat, a legkisebb
eltérés az eddigitől: fontos, éppen ezeken múlik,
hogy az egész igaz-e. És lehet, hogy többé nem
találom meg, ami tegnap volt, mert nem a tegnapi
mozdulatot keresem, hanem egy pillanatot,
melyből egy mozdulat megszülethet.

Így viszont: minden gesztus abban a pilla-
natban önmagáért felel, tehát abszolút értéke van,
hiteles, csak ez a hiteles, ugyanakkor lehetne más
is, lesz is más, mindig próbálkozás, kísérlet, csak
a pillanat szülötte és ezt nem is tagadom, sőt.

A gesztus, a koncentráció: véleményem és a
pillanatnyi élmény harca; a közönség ezt nézi
végig, a dolgot és a dolog születését. Ez nem csak
a cselekmény rögtönzése, hanem magának a
művészi munkának a rögtönzése is. A közönség
nemcsak az esemény spontaneitását (tehát reali-
tását) látja, részese a művészi alkotás egyszerisé-
gének, tehát realitásának is. Az életnek egy kon-
centráltabb formája, amit lát. Véleményem pedig
az élményem.

Makacsság az elutasításban, és engedelmesség
a felismerésben. Semmit sem akarok bizonyítani,
és mindent kétségbe akarok vonni.

Bírálat - amennyiben bírálata ruházatodnak, ha
letéped magadról. Gondolkodás - amennyiben
gondolkodás ez: „Szó, szó, szó!"

Ha van privát ember, hát ez az: minden meg-
szűnt belőle, és felmutat egy maszkot: „Ezt
találtam magam helyett." Ezt a tűzokádó sárkányt
vagy lenge virágszálat.

Egyben bonyolult rejtvény megfejtése, frap-
pánsul egyszerű válasz. Így képtelenséggé válik
az egész „stílus"-kérdés. Csak az új a stílus.

A szokott színjátszás, a színdarabok kidolgo-
zása elviselhetetlen.

Hogy a szerepek mit jelentenek az ember éle-
tében: Szatyin. Néhányan Szatyin „figuráját"
kérték rajtam számon, ahogy ők ismerték. De
ehhez semmi közöm. Gorkij szövege játékomban
igazolódik, és pontosan követhető az is, ami egyik
mondattól a másikig vezet. Így érem el Szatyin
belső tartását, melyben egész egyéni életem egyik
legfontosabb tartalma: a követelés és a megértés
egyensúlya megvalósulhat. Mással nincs és nem
lehet dolgom. Életem (a játék és a játékok sora)
fontosabb, mint a kritikusok ítélete és az
irodalmárok kialakult elképzelései. Képtelen
vagyok „hűtlen" lenni a szöveghez, képtelen
vagyok meghamisítani az utat mondattól
mondatig (és talán ez a realizmus a színészetben)
- ezen túl nem lehetek tekintettel Gorkijra sem.
Lehet, valószínű, hogy ő nem egészen így
képzelte el Szatyint. De én is tudom, amit tudok:
nem játszhatok úgy, mintha nem tudnám.

Beszélgetés egy bábszínházi kollégával. Játék
közben úgy érzi, hogy a bábu is őhozzá tartozik,
mintegy testének meghosszabbítása. De én nem
úgy érzem-e (amikor például „érzem a mozgá-
som"), hogy testem nem tartozik hozzám?!

A játék fizikai gyönyörűség! Fizikai átélés! A
fizikumommal játszom!

Ha ezt definiálni tudnám, mindent tudnék.
Egyetlen művészetet se lehet megérteni a belső
érzékelés megértése nélkül.

A „mintha": testi érzés. (Egy álló alak mozgóvá
lesz a fizikai cselekvésben, de később ismét
visszanyeri az álló alak tulajdonságát: körüljár-
ható.)

„Mozgásomat" keresem? Vagy Richárdot
keresem azzal, hogy mozgok?

Ha „báb"-Richárd (a „báb" és a „kéz" viszo-
nyáról beszélek, nem arról, hogy Richárd figurája
bábszerű s nem reális) akkor: milyen lehet az,
nyomoréknak lenni, testünkkel állandóan átélt
viszonyban lenni? Állandóan érezni, hogy terhet
cipelünk magunkkal, mely nem mi vagyunk, mely
alig engedelmeskedik? Melyet nézhetünk?
Undorodhatunk tőle? Egész testünk, mint egy
iszonyú nemiszerv, tőlünk független, önálló életet
élő szörnyeteg, börtön, ide kell rakni, oda kell
rakni, megbüntethetjük, elcsodálkozhatunk rajta?!
(Renoir utolsó éveinek nyo-



moréksága. Bosch hólyagból, szaruból, tollból
kitekintő szörnyű emberi szemei.) És ennek ál-
landóan tudatában lenni? Nagyon is keresztény
jelenség, lélek a test borzalmában, ebben az un-
dok masszában, mely korog, ürül, fal, állandóan
összenőve velem ... És aki adta ? Anyám? És a
többiek? Akikre hat? A nő, akire hat ez a ször-
nyűség? A testem nem én vagyok! Idomítanom
kell, fenyítenem, fegyelmeznem, kiröhöghetem,
akár csodálhatom is .. .

Hol úgy mozog, mint egy ügyetlenül csapkodó
madárfióka, hol mintha minden mozdulatát ke-
zére-lábára kötött súlyok nehezítenék. Külön-
leges ügyességeket kell kifejlesztenie, hogy min-
den helyzetben boldogulni tudjon.

Ő maga is viccet csinál testéből: szertelenke-
dik, szórakozik a botrányon, amit testi valója
jelent a világban stb.

Lassan haladok, bele Richárdba. Ritkán pró-
báltam ilyen biztonsággal, és talán még soha
ilyen jelentőségű szerepet. Talán eltúlzom majd a
dolgom, legalább is szeretném. Kitartás és ötlet,
ez kell. Érzem a provokáció lehetőségét is - a
csábító érzést, hogy kihívhatom a világot, csak
rajtam múlik. De ez hiábavaló érzés, ha nem
tudom megőrizni ártatlanságomat: örömömet a
játékban, hogy a „báb" mozog ujjaimon, most sír,
most nevet.

A próba az álmodozások időszaka. A színpad -
ez az alvilági alig-hely - az álmodozások szín-
tere. Csúf csupaszsága a mi álmainkra vár, ön-
magában deszka és vászon. A fegyelem az én
szememben mindig éppoly iszonyatos volt, mint
azok a fegyelmezetlenek, akik cinikusan szét-
rombolták a lehetséges álmokat. (Vagy az „oko-
sok", akik józanul tudtak megszólalni.) A színész
akkor legboldogabb, amikor játszópajtásai közé
kerül, igazi játszópajtások közé. Ilyenkor alakul-
nak ki a legbizalmasabb, legderűsebb, legszaba-
dabb emberi kapcsolatok. A legemberibbek. Még
ha el is múlnak a próbák időszakával.

A színházak életének állandó és súlyos problé-
mája, hogy a színészek többsége csak képessé-
gekkel, ügyességekkel rendelkezik, bár nagyra-
vágyásuk rendszerint épp akkora, mint az el-
hivatottaké. (A legkisebbek közt is vannak elhiva-
tottak, akik igazán színészek.)

Lehet, hogy az ilyen ügyes emberek számára a
színészi feladatok leredukálása, sok modern
rendező módszerének lényege valóban jó.

Minden szerep életem része és tanulmányozá-

sa egyben. Tanulmányozása saját magamnak és a
színészetnek. (Bár ez így ostobaságnak látszik: a
színészet a színészet tanulmányozása?! De így
van: a szobrászat a szobrászat tanulmányozása
stb.) Egy szerep akkor jelent valamit, ha ebben a
dologban előrevisz.

A szerepek, amiket eljátszottam: életem állo-
másai. Sorsszerűnek tűnnek, holott olyan em-
berek osztották rám őket, akiknek alig lehetett
fogalmuk az én sorsomról. Valamiképpen nekem
engedelmeskedtek.

Amikor élettörténetemet szerepeim történetével
azonosítom, látszólag azt mondom, hogy
feláldoztam magam a pályámért. De ezt mondani
hazugság lenne.

Mindig szubjektív szemmel néztem a színé-
szetet. De ez a „szubjektív": ez a mesterség
problémája, életem dolgai maguktól kerültek
elém szerepeimben, privát bajaim mellékesen
oldódtak meg, játék közben. Minden szerep vagy
legalábbis a szerepek egyes csoportjai új és új
színészi eszközök meghódítását is jelentették, sőt,
ezt jelentették elsősorban. Kríziseim akkor
voltak, amikor a szerep és magam közé
odaállítottam valamit, ami nem csak kettőnkre
tartozott, elvet, nézetet vagy éppen magánéletem
szempontjait.

És a közönség? A társadalom? A színészet
része, nem külön cél, a játéktól elválaszthatatlan. A
közönség állapota, állítólagos vagy valódi vi-
lágnézete, anyagi helyzete, kívánságai: a próba
anyaga is. Amit létrehozok, csak a közönség által
nyeri el értelmét, végleges formáját. (És ebben
nagyon mások vagyunk, mint más művészek.) Ez
azonban (ellenkezőleg, mint hiszik) éppen a
rögtönzés szükségességét követeli, már a próbá-
kon is a rögtönzésre való készülést.

Az elmúlt év legértékesebb adománya: a reg-
geli órák. Hogy napomat és éjszakámat egymás-
hoz kapcsolom a félálom állapotával. Ha nem is
tudok visszaemlékezni álmaimra, ha nem is értem
meg világosan álmaimat, akkor is, a reggeli
félórában közelebb kerülök igazi önmagamhoz,
aznapi önmagamhoz. Ilyenformán készülök fel
napomra és az előadásra, a próbára is. Inkább
alkalmazkodás ez, mélybeszállás. Ezért nem
szabad pontosnak és lelkiismeretesnek, ezért nem
szabad törekvőnek lenni. Elmerülés, várakozás és
türelem, a mindennapos jelenések mestersége a
színészet.

Ez „módszer", ne feledjük, a „szerszámkészítő"
ember szerszáma saját lelkének kezelésére.

Gyűlölöm Richárdot! Gyűlölöm magamat!
Gyűlölöm a művészetet! Gyűlölök mindent, ami



nem szép, tiszta, ami nem szól valahol másutt,
ott, ahol én nemis tudok megszólalni! Gyűlölöm
magam, amiért' színész vagyok, és könnyeimmel
kiállok a színpadra! Gyűlölöm magam, mert a
halállal kereskedem. Álmom is megalázó volt.
Miféle fellengzős önhittség lehet bennem, hogy
álmaim ilyen kicsinyesen és nevetségesen
bosszulnak meg?

Amiről nem tudok: azt mondom rá, hogy
„titok". Mert ebben a minőségében szerepel
életemben (és boldog vagyok, amikor átveszi a
hatalmat). „Természet", mondja Sztanyiszlavszkij,
és ez ugyanaz.

A dolog lebonyolódik, és mi gyönyörködünk
benne.

Szakadék van „felfogás" és „játék" között.
A „felfogás" hasztalan, sőt káros, ha rosszkor,

rossz mondatokban fogalmazódik meg. Peda-
gógiai kérdés ? Nyilván az is. De nem erről akarok
beszélni.

Scofield az első jelenetben nagyszerű és gyö-
nyörű volt (az a bizonyos „pap-király"), egyben
azonnal egy új Lear-képet sugalmazott. Aztán -
valamikor a lányok szavai közben - egyszerre
kényelmetlen fáradtságot éreztem, mert egy adott
percben megértettem felfogását, szándékát.
Többé nem éreztem az első percek varázslatát,
hanem azt figyeltem, a felfogását - azt élveztem,

ha akartam! De már én döntöttem: ugyan-úgy

akár unhattam volna is.
Olivier Othellójával fordított volt a helyzet.

Először taszító idegenséget éreztem, a basszus
hang, a néger figura kitaláltnak tűnt, nevetséges-
nek, kellemetlenül túlzottnak, majd mind jobban
lekötött, újra meg újra meglepett, míg azo-
nosultam vele. Izgalomból (ami mindig tartalmaz
idegenkedést is) az azonosulás állapotáig vezetett.
'

A két hatás ellentétes. A közönség, ha tisztá-
ban van szándékommal, már nem figyel igazán
rám. De ha van szándékom, azt nem titkolhatom
el - a színpadon semmit se lehet eltitkolni. Így, ha
valóban le akarom kötni a nézőt, amint egy
szándék tisztázódott bennem, azonnal tovább kell
lépnem, különben engem (következésképpen a
nézőt) nem érdekel már igazán a dolog.
(Amennyiben érdeklődésen valóban legyőzést
értek.)

Oliviertől semmi se veheti el az állandó meg-

lepetések jogát - felfogása: lehetőség az újabb és

újabb meglepetésekre. Ez a játék: valóban játék,
mint minden verseny, mint például a futball.
Csak a testi megvalósítás, a fizikai szükséglet ki-

elégítésének igénye szülheti, mely ezt a testi meg-
valósítást és játékot fölébe helyezi minden né-
zetnek.

A közönség nem felfogásomat, hanem a tes-
temet érzi, és érezze a zsöllyében!

Ha az első perctől, már az elképzelés folyama-
tának kialakításában nem a színészet (a színészi
muzikalitás) törvényei szerint dolgozom, végem
van. Amit Richárdról elmondhatok, nagyon ér-
dekes lehet, hasznos is munka közben. De végül:
elolvastam, kiötlöttem, felfogtam - a következő
pillanatban már elfelejtettem. A színpad
konkrétumai a legbölcsebb gondolatot is egy
megjegyzéssé redukálják.

Kétségtelen, hogy Richárdot csak bábként
lehet eljátszani, a táncnak, groteszk pantomim-
nak valamilyen formájában, különben az ember
megtébolyodik, lelkibeteg lesz, a szó szoros ér-
telmében. Ha nem húzom ujjaimra ezt az okos
manót, ha nem tudok fölébe kerekedni, ha ha-
gyom, hogy birtokba vegyen: csak megzavarod-
hatok. Viszont amikor észreveszem például, hogy
a „nap" hogyan tér vissza, rímként, Shakespeare
szövegében, egyszerre lélegzethez jutok,
mosolyogni, és alkotóan érdeklődni kezdek.
Ekkor ugyanis már Shakespeare költői
biztonságából kezdem figyelni e démon műkö-
dését, és nem ő rángat, ahogy akar, idegeim
zsinórján.

Richárd testi megközelítése: Richárdot vala-
miképpen el kell viselnem, és erre trükköt kell
találnom. Önmagamat valahogy el kell viselnem,
és ehhez trükkökre, fogásokra van szükségem.
(Színpadon és életben egyaránt.)

Richárd, a „púpos" (az a bizonyos testi köz-
érzet, hogy úgy hordozom testem, mint ördögi
puttonyt, amit egy átok a vállamra rakott, mint az
Ezeregyéjszakában a fiatal hős a hátán lovagló vén
varázslót), ez éppen a szerelemellenes bennem. A
szép arcú Richárd, aki első megmozdulás-kor a
közönség képébe röhög: „Na hogy tetszem? Erre
nem számítottatok, mi?" - ez nem én vagyok? És
amikor Annának gyönyörű szavakkal könnyeiről
beszél: az nem én vagyok? És amikor egyedül
maradva megveti Annát, mert őt szeretheti: ez
nem én vagyok? (De én vagyok-e még? E
pillanatban már nem. És mégis el kell fogadnom
őt, Richárdot, mint „én"-t, újra, mintegy
büntetésül, mert egyáltalában el
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tudom képzelni, hogy én vagyok, áldozatul, hogy
többé ne legyek „én".) Richárd púpos teste egész
nyomorékságomat kell hogy vállalja. Ez viszont
azt a gyakorlati feladatot adja, hogy a közönség
soha ne feledkezzék meg testemről, újra meg újra
vegye észre, soha ne szokja meg. (Talán a többi
szereplőnek is újra meg újra le kellene reagálnia.
Ezt később kérnem kell Vámostól.)

A Richárdban elég sok az olyan jelenet, mely
inkább hatásos, mint valóban „lírai". Ezeket én
így, pusztán önmagukban, nemigen szeretem
játszani. (Pl. Richárd komédiázásait.) Ha nem
tudom megtalálni, hogy a komédia alatt mi tör-
ténik magában Richárdban, ha csak a külső ese-
ményt játszom el, a dolog nem érdekel. Át kell
ültetnem ezeket a jeleneteket is igazi drámába,
vagyis azt kell eljátszanom, hogy mi történik
Richárdban, amikor például a polgárok királlyá
választják. Kell, hogy nekem magamnak legyen
egy Shakespeare-től független dramaturgiám.

De lehet, hogy idővel ez a kényszer megszűnik.
A ripacskodás nagy élvezete - mely csak a
technikai biztonsággal jelenik majd meg - elég
lesz nekem és Richárdnak.

Richárd egyedül marad sátra előtt ülve, egy
szekér lépcsőjén. Este. Elhagyott mező. Pár
pillanat múlva a nyomorék bemászik sátrába. A
magányos állat. Csend. Bejön egy őr, kezében
lándzsa, és elfoglalja őrhelyét. Távolabb lószer-
számok zörögnek, a lovak ropogtatják a zabot.

Ezt a képet látom. Ezt a képet figyelem. Át
tudom-e adni a közönségnek is?

Katonakoromban a Kárpátokban ... így jött az
este. A lovak ropogtatták a zabot.

Hitler utolsó filmszereplése. Katonaköpeny-
ben sorba lépdelt a gyerekkatonák előtt, megsi-
mogatta arcukat, mosolygott. Mintha egyik karja
béna lett volna. Hitler, a koldus: ,Hátha mégis
szeretnek? Hátha szeretetből halnak meg értem?"

Richárd ismét az iszony érzését kelti bennem:
ezzel kell azonosulnom? Hitlerrel? Hitler - és az
én esti szorongásaim? Hitlernek adjam magányos
estéimet, a félelem és a megtisztító csend perceit?
Amikor nemsokára feljön majd a hold is, bár az ég
még világít? Amikor máshol élet van, és valaki
nevet? Hát az alkony is ringyó, bárkinek lefekszik,
Hitlernek is ?

Legösztönösebb iszonyomat, undoromat is le
kell győznöm? Hitler pofája beférkőzhessék leg-
szebb óráimba? Amikor felkelt a hold: mitől fél-
tem?

És amikor megláttam ma reggel arcom a für-
dőszoba tükrében .. .

Kócos voltam, kissé puffadt az alvástól, sze-
mem alatt kövér karikák, mint a hernyók, a bő-
röm szürke volt, arcvonásaim olvadtak, formát-
lanok. Így látom Richárd arcát a púpja szögleté-
ben, ha akarom csinosan, ha akarom rútan, ha
akarom férfiasan, ha akarom, mint egy kövér
gyerekét, vénen, mégis fejletlenül, riadtán, de
bosszúra készen .. .

Es a magam arcát kell látnom, nem Richárdét.
Richárd nincs. Csak én vagyok. Nem, amit eddig
tudtam róla, ahogy eddig láttam: nem Ódry hősi
sötétsége, nem Olivier szépséges torzulása, nem
hős, nem nyomorék: én, ahogy ebben a tükörben
látom magam, idegenül, de mégis én, a magam
arca.

Ezt az arcot nem. szabad elfelejtenem. Ezt az
arcot látnom kell a próbákon, mikor nem tudom
mihez tartani magam, emlékeznem kell rá, ami-
kor más elképzelések megzavarnak, ez az arc
lehet a vezetőm (mint béna lábam idegensége), ez
a Richárd az, aki különbözik mindenki mástól.

Robespierre arca nagyon elevenen élt bennem,
„láttam", és fényképeim megleptek: mennyire
nincs az én arcom helyén valóban az a másik arc.
Van is már egy babonám: ha fényképeim túlsá-
gosan hasonlítanak a figurához, akinek magamat
érzem, akkor nem :is vagyok igazán jó a szerep-
ben. A maszk bizonyos vonásai lentről talán nem
is látszanak, de én érzem a néző számára látha-
tatlan ráncot, melyet arcomra húztam. (De a ró-
lunk készült képeket nem ítéljük-e meg más-ként,
mint a családunk? És csak később jövünk rá,
hogy azért nekik is volt valami igazuk? Juli
minden új fényképét rossznak találja, minden
régit elragadónak.)

Hogy nekik az legyen a képük rólunk, ami,
ahhoz nekünk egy másik képet kell kialakítanunk
magunkban önmagunkról. A két kép nem azonos
- de van köztük megfelelés.

A kép kialakítása magunkban: a lelki tartalmak
mind teljesebb feloldódása a testi közérzetben. A
lélekből néhány szó, mondat, irány marad, maga
az alakítás: a testi közérzet, és egy vízió
önmagamról, mint Robespierre-ről, Richárdról
stb. Látom magam, de ez tévedés, érzem magam,
de ez is tévedés.

A „realizmus" (brechti értelemben) nem elég
Richárdhoz. Talán nem csak a nagyszerű szerep
emeli ki ezt a drámát a történeti darabok sorából,
hanem a jóslatok állandó kórusa az események
mellett. Minden véletlenül kiejtett átok



megvalósul. „Ne süssön rám a nap ..." ? Hát nem
süt!

A test borzalma. A lélek borzalma. (Richárd és
az anyja.) A történelem vak borzalma. És a szel-
lemek, a jóslatok: ez már a sors. E kakasviadal
felett és közben mégis dolgozik valami ismeret-
len hatalom, a világ nem zárul le, ahol azt
hisszük, hogy lezárhatjuk. Cselszövényeink nagy
marhaságok. Ez a darab „költészete" - és itt a
költészet kétségtelenül egy a morállal. Mindenki
bűnös itt, és csak a halála előtt fél perccel nyílik
ki a szeme. De a halál előtti perc mégiscsak ren-
det teremt mindenkiben. A sors mégiscsak meg-
világítja önmagát.

Mindig az volta titkos meggyőződésem, hogy
van valami, amit csak én tudok, más nem, hogy
pl. jobb író vagyok, mint bárki. Minden dologról
tudtam valamit, amiről nem beszéltem, holott
mintha éppen erről kellene beszélnem. Rossz
lelkiismeretem volt a hallgatásom miatt, de ami-
kor meg akartam szólalni, váratlanul mintha az
ördög szólt volna belőlem. Mint Szent Johanna,
hangokat hallottam - de megijedtem, hogy nekem
az ördög az, aki sugall.

Mikor színész lettem, mikor sikereim voltak,
mintha sikerült volna saját létemet igazolni. De
ezzel az életemmel sem azonosítottam magam
egészen. Volt egy igazabb, felnőttebb világom is.

Gyáva voltam? Igen. Egy nagyobb dolgot
árultam el mindig, mindenütt: belső csendemet,
mellyel nem mertem közösséget vállalni, mert
nem tudtam, hogy ott az igazságom. Nem tudtam,
hogy a legtisztább dolog néha éppen a leg-
riasztóbb formában jelentkezik.

De valóban gyáva voltam-e? Talán nem. Talán
ha átadom magam ennek a legbelsőbb, leg-
csendesebb világnak, őrület várt volna rám. A
bolondéria, a nagyzási mánia gyökere, tünete is
lehet, ha azonosítom magam azzal, amit - jobb
híján mondom - álmodok. Talán a gyerekkortól
bennünk élő bölcs valóban tehetségesebb, mint a
legnagyobb művészek is. A titkos bölcs szeme
előtt csak töredék, amit valóban produkálni
tudunk. De tehetségünk mégis csak annyi,
amennyit létrehozott, és ezt, szégyenkezve, tudjuk
is. Tehetségtelenségünk is realitás. Mind olyanok
vagyunk, mint a nagyravágyó segédszínészek, és
bizonyos pillanatokban mind azonosítjuk
magunkat azzal, amit csak megsejtünk. De
valójában az érzelmi tömeg: nem a tehetség,
hanem talán éppen az ellenkezője. A tehetség a
tagolás.

Amikor Richárd lefelé megy, amikor a napot
keresi az égen, de hiába, amikor bénán, tehetet

lenül, nyögve sátrában fetreng, rémektől ostro-
molva ... de csak önmagában ... akkor igaz
embernek éreztem és érzem mindig.

Igen, hisz Juliban is van egy ilyen felnőtt és
távoli lény, aki ítélkezik, aki elől menekül, és akit
szeretne a felszínre hozni . . . Egész kis kora óta
csodáltam bölcsességét: a szemén láttam, hogy
átlát mindnyájunkon.

Lehetséges, hogy ez a rejtett vénember maga az
ördög. De mindenképpen több, mint mi magunk,
mint nappalaink, vele van igazi számadásunk.
Ezért éreztem, hogy mindenkit becsapok. Ezért
éreztem szörnyűnek, ha írásaim megjelentek.
Ezért tartottam méltatlannak, hogy az írók
egyáltalában „élnek", hogy a Szövetségben és
egyéb helyeken csevegnek, udvarolnak egymás-
nak, és nem arról beszélnek, ami a dolguk. Ezért
éreztem szörnyűnek a sikert: úgy éreztem, hogy
hazudunk mindketten, a közönség is, én is.

Féltem, mert nem tudtam Istenről - mert nem
tudtam, hogy Isten az, aki kísért, nem az ördög.

Lehetséges, hogy eredendő konfliktusom éppen
az, hogy nem találtam a módját, hogyan lehetek
... hogy mondjam? Elhivatott? Ön-vádjaim,
kudarcaim mögött talán nem valódi
jelentéktelenség volt, hanem visszariadás attól,
hogy vállaljam önmagam jelentőségét, és mind-
azt, ami vele jár? (Ez a kötelezettség most: éppen
Richárd!) Gondolnom kell egész neveltetésem-re,
apámra, környezetemre: szigorúan eszes kör-
nyezetben nőttem fel, melyet a mélyből pokoli
szenvedélyek rázkódtattak meg mindig. Azt hit-
tem, hogy a szenvedélyek ellen kell küzdenem,
védekeznem, ahogy apám tette - holott mivel
kellett mindig küzdenem? A józan földhözraga-
dottsággal! Lehet, hogy Johanna voltam, akit a
szentek hiába szólongattak, aki befogta fülét a
harang szava elől.

(Ez persze nem a tények megtagadása, elfele-
dése. De ezt úgyis tudom.)

Apám, otthonom szűken racionalista világa
nem adott semmit, aminek segítségével magamra
ismerhettem volna.

A fürdőkádban fekszem, masszázs után, előt-
tem egy egész nap, amikor írhatok. A fal mögött
valaki zongorázik, gyakorol. Pár perc múlva a
láthatatlan ujjak botladozni kezdenek, tapogatóz-
va keresik a következő lépést. Mielőtt a zene
teljesen befulladna, a magukra hagyott hangok
elszakadnak egymástól, tisztán látom a billen-
tyűket, feketét-fehéret, a távközöket, a hangok
egyenként jelennek meg, kihullva melódiából,
harmóniából, meztelenül, mint a csupasz ele-
fántcsont: fekete hang, fehér hang .. .



Richter olyan, mint Nagy Péter. A zongora
kicsinek tűnt mellette, mintha térdén tartaná a
billentyűsort, mintha ölébe venné a hangszert. Ha
levettem a szemüvegem (elég messze ültem, az
erkélyen) csak véletlenül láttam, hogy kopasz
feje - búbján szélesen terpeszkedett a felülről
hulló fény - rózsaszínű volt, formátlan és kocso-
nyás, arcát elnyelte az árnyék, ez a fejbúb gyen-
gén, alig ingó forma volt (talán gomba). Bejött és
megigazította, kissé pontosabban beállította
székét, azt vártad volna, hogy még babrál vele, de
a következő félpillanatban a billentyűk közé
vágott, minden szokásos bevezető koncentrálás
nélkül, innen tudhattuk, hogy bármelyik pilla-
natban, bármit játszani tud, hogy nem kezd, ha-
nem folytat, hogy szünet nélkül, állandóan ezt
csinálja. Vajon azért, mert annyira fontos neki,
vagy éppen mert nem fontos? (Úgy kezdett a
zenébe, mintha váratlanul összecsinálta volna
magát.) Igen, ez az átmenet nélküli kezdés azt is
jelenthette, hogy mindez nem is olyan jelentős.
Majd egy ujjal, elgondolkozva leütött egy hangot,
és hosszan tartotta (de csak ujjhegye súlyával,
nem érzelmes pedállal), közben az ujját néz-te, és
az egy billentyűt, csak azt az egyet. Ugyan-így
következett a másik billentyű és a másik hang.
Még mindig elgondolkozva nézte, hogy mit is
csinál, mintha csodálkozna, hogy kicsiny mozdu-
latának ez a sötét hang az eredménye. Mint egy
komoly kisfiú, aki életében először marad egye-
dül a hangszerrel, és most próbálgatja - a hangok
hosszan és önállóan szólaltak meg, csak a kisfiú
tétova és kíváncsi önkénye szabta meg, melyik
lesz a következő. De mindegy is, hogy melyik,
egyformán szép mind, és mind átveszi a délutáni
szoba és a csúf, komor fiú mind mélyebbre
süllyedő, oktalan melankóliáját. A hatalmas
terem, és benne én, néma volt, elfeledve ültünk
ott, az egyenként elhangzó hangok körül. Igen,
Richter hatalmas lehet (óriási gnóm) - olyan
messze van és egyedül a színpadon, csak a
zongorához mérhettem, mekkora, kezei alig kel-
lett, hogy mozduljanak, úgy tűnt, hogy átéri az
egész billentyűsort, kis játékszer volt a zongora,
és - mert a kéz alig mozdult, mintha gyeplőn
nyugodna vagy nyeregkápán, és mert a test még-
is ringott, mozgott valami ritmus szerint - mint-
ha egy lovast láttunk volna, néha felemelte fejét
az ég felé, kissé el tőlünk, ilyenkor a távolból is
gyanítani lehetett pofazacskóit, és a ló vitte őt,
míg felfelé nézett, a valószínűleg alkonyodó ég-
re, de a következő pillanatban ismét le, a bil-
lentyűkre, nem hogy ujjait ellenőrizze, hanem
hogy újra elcsodálkozzék a különböző arcú bil-
lentyűk képességén. Rettenetes melankolikus,

csúf és óriás. És gyerekesen melodikus. (És arról
külön, hogy ez a hatalmas ember ül - kitéve a
tömeg figyelmének, mint egy kivégzés főszerep-
lője - ó a szörnyeteg!)

Ekkor éreztem, ott a fürdőkádban, hogy mit
kerestem és keresek mindig? Egy varázslatos
realizmust. Egy önmagában ellentétes dolgot.

- A valóságba beáramló nagyon távoli dolgok
- mondta Iván.

Amikor az ember először megy végig a dara-
bon, ugyanazt hajtja végre, mint a részpróbákon,
de nincs módja rá, hogy ismétlésekkel „belerin-
gassa" magát a játékba, és az egész nem jelent
semmit. (Mint amikor először pillantjuk meg
szerelem nélkül szerelmesünket.)

Ilyenkor mindaz, amit játék közben végig
szoktunk élni, bár irigylésre méltónak, de fan-
tazmagóriának tűnik. Józanul nézzük önmagunkat
és a világot. Viszont, amikor igazán játszani
tudunk, éppen ez a józan lényünk tűnik nem
valódinak, látszatnak.

Egyszerű azt mondani: ilyenkor beleélem ma-
gam Richárdba, tehát nem vagyok „én". De ez
nem igaz. Egyrészt igenis én vagyok, bár sánta,
púpos és gonosz. Másrészt hányszor nézem szín-
padon kívül is magamat és a világot a játékos
szemével? Ilyenlor életem felületes komédiának
tűnik Richárd tapasztalatai mellett. A játék álla-
pota nem pusztán hangulat, hanem életszemlélet,
gondolkodási rendszer is.

De a színpadi élet is rászorul a másikra. Éle-
temet korrigálni kell magányos és színpadi óráim
sugallatára, de más napokon éppen azt kell szét-
zúznom, amit a színpadon csinálok, mert hirtelen
nevetségesnek tűnik realitásom másik felének
szemében. Ilyenkor a cinikusan gyakorlati ész
szava nélkül megőrülnék, vagy felfuvalkodott,
handabandázó ripaccsá válnék.

Adott pillanatokban egyik világból úgy vá-
gyódom a másikba, mint a friss levegőre. Ön-
magamat csak úgy határozhatom meg, mint aki
mindkettő.

A színészek sok mindenről fecsegnek össze sok
mindent. Úgy tesznek, mintha legfőbb problé-
májuk nem a ehetetlenség lenne, képtelenségük,
hogy egyáltalában kinyögjenek egy szót, végbe-
vigyenek egy mozdulatot. (Lehet-e a szerelemről
úgy beszélni, hogy nem beszélünk az impo-
tenciáról? Szerelmi életünknek csak tehetetlen-
ségünk szab igazán határt.) Így tehetségünk saj-
nos egyben tehetetlenségünk pontos meghatá-
rozása is. Hogy miért ez a „felfogásom" erről a
szerepről? Mert sajnos másként nem tudom. De



egy pillanatig se higgyék, hogy valamiféle ön-
ként vállalt azonosság van köztem és aközött, amit
csinálok! Ez a látszólagos azonosság csak
kényszer!

Ha igazi arcképcsarnokot akarnék összeállítani
a művészekről, abból kellene kiindulnom, hogy ki
mit nem tud. Egyszerűen az anyag ellen-állására
gondolok. Magyarán: hogy mit csináljak a
kezemmel-lábammal.

„Elcsúszol a naturalizmus felé", mondta nekem
egyszer, évekkel ezelőtt rendezőm egy Ruy Blas
előadáson. »Hogy érted azt, hogy naturalizmus?'
„Ebben az esetben úgy, hogy az érzelmek
nincsenek azon a hőfokon, ahol lenniök kellene.
Te szereted a királynőt, de nem imádod. A libéria
kellemetlen, de nem éget." Magamban azonnal
vitacikket fogalmaztam, még azt is elhatároztam,
hogy nem szaklapnak küldöm be. Címe: „Egy
színész gyötrelmei" vagy: „A színész nyomora."
Alcím, zárójelben: „Lírai vallomás, nem vitacikk."
(Miért nem vitacikk? kérdeztem meg nyomban
magamat. Gyáva vagyok? Nem tudom
végiggondolni a dolgokat? A viták mindig hatalmi
kérdésekbe fúlnak?)

De most újra felteszem a kérdést: „Naturaliz-
mus ? Mi az ?" Vámos általában az érzelmek he-
vét kevesellte bennem. (És mindenkiben.) A Ham-
let egyik főpróbáján egymás után jöttek be az
öltözőmbe, ő és Ádám Ottó. „Kicsit kevés",
mondta Vámos. „Kicsit sok", mondta Ádám.
(„Csináld a magadét", mondta egy okos kolléga.)
De különben is, mi az, egy „érzés" ... ? (De ebbe
most nem megyek bele, ez hosszú.)

A költői Csehov-előadások „naturalistábbak",
mint a szókimondó Koldusopera ? Vagy más
szempontból: a Holt lelkek maszkjai naturalis-
tábbak, mint a modern előadóművészek, akik le
nem vetnék saját képüket egy maszk kedvé-ért?

(Ki naturalistább? Tizian vagy Picasso? Ahogy
az egyik és ahogy a másik kezel egy női aktot? A
nő szemléletében és a festészet eszközeiben?
Picasso kábé úgy ábrázol egy meztelen nőt, ahogy
a vécék falára szoktuk felpingálni, termékeny és
szabad pár percünkben. Tizian meg borotvált ölű
Vénusokat fest. Fogadok, hogy a magyar rendezők
és színészek többsége mégis azt válaszolná
kapásból, hogy Tizian a naturalistább.)

A színészek egy része összekeveri a naturaliz-
must, meg a természetes színpadi közérzetet, azt
hiszik, hogy a költészetet kívülről kell az életbe
belevinni. Az öreg Sztanyiszlavszkijban azt sze-
retem, hogy nemcsak a művészet valóságában hitt,
de abban is, hogy a valóság: élmény, titok.

Hogy a költészet: a legtermészetesebb emberi
közérzet.

Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem
nagyon értjük egymást. Nemrég Vámos
kijelentette, hogy a Hamlet bizonyos részeit csak
a húsz-huszonötödik előadás után kezdtem úgy
játszani, ahogy ő elejétől fogva kívánta. Nagyon
meglepődtem: én ugyanis úgy éreztem, hogy
minden változtatásom az ő instrukciói ellenére
történik!

Én nem értettem Vámos instrukcióit, és ő nem
tudta, hogy amit mond, hogyan hat rám. Holott
több mint egy évtizede együtt dolgozunk és nem
is rosszul.

Nem, fogalmaink nem stimmelnek, mert nem a
színészetre vonatkoznak.

Így aztán nem csoda, hogy nem vesszük észre,
mi történik bennünk és körülöttünk. Ádám Ottó
meg Vámos László nem sokat akart annak idején
az ördög cimborájával, a Medikussal vagy a Fi-
garóval, nem akartunk túlzottan eredetiek lenni,
csak megpróbáltunk valamennyire következetesek
lenni önmagunkhoz, de amit akartunk, az
„színészet" volt, a „színészetünkön" akartunk
valamicskét változtatni. Ezért az akkori évek
három-négy előadásában alakult ki a Madách
Színház társulata. Ki vette észre? Senki. „Fon-
tosabb" dolgokra figyeltek a kritikusok, és általá-
ban azok, akiknek a dolga az lenne, hogy figyel-
jenek. Hány előadás volt azóta nagy szenzáció,
tanulmányok és cikkek sokasága foglalkozott ve-
lük, dicsérték, vitatták! Valójában bemutatásukkal
nem történt semmi: a színészek ugyanúgy
játszanak, mint azelőtt. Voltak vagy nem voltak: a
magyar színházi életnek mindegy.

De mi közöm nekem mindehhez? Ehhez a
szüntelen méricskéléshez, harchoz jobbra és balra,
bizonytalan hangoskodáshoz két szélsőség,
szürkeség és dekoráció, modernség és in-
tellektualizmus, érzelmesség és pátosz körül és
között? Az emberek ugyanazok maradnak, az
intézmények ugyanazok maradnak, és ami vál-
tozik: az titokban történik, függetlenül a sok
szájjártatástól. Hogy lehet itt másként választani,
dönteni, mint skolasztikusan? „Egy klaszikusban
el lehet menni idáig meg idáig, de vigyázni kell
arra, hogy . . ." Ez a „mértéktartás" nem az én
dolgom.

Lehet, sőt valószínű, hogy ezekkel a szavakkal:
„naturalizmus", „stílus" vagy „intellektualizmus"
meg „modernség" - nekem ezekkel a szavakkal
semmi dolgom. (Már évek óta úgy élek, mint egy
fordító: minden szónak állandóan keresnem kell a
megfelelőjét a magam valóságában: mit is
érthetnek ezen?) Lehet, hogy



ezek a nagy kérdések az én számomra nem lé-
teznek. És erről még csak nem is tehetek .. .

Próbáld hát megérteni, miért hiszel mégis
például Sztanyiszlavszkijban?

Nem mély megfontolások hoztak össze vele.
Leírta a kezdő színész görcseit és kínjait, és én
magamra ismertem: megkönnyebbültem, hogy
nem egyedül vagyok szerencsétlen, hogy beteg-
ségem (p1. hogy nem tudom hova tenni a kezem
meg a lábam) orvosolható (legalábbis Sztanyisz-
lavszkij ezt írja), ettől kezdve az ő mondataival
gondoltam a magam bajára, és ez jó volt. Igy
kezdődött, ennyi volt az egész.

Azt szokták mondani, hogy Sztanyiszlavszkij a
növendékeknek való. De a művészet sorsa az
iskolában dől el. Hogy a játék elemei mit jelen-
tenek nekünk, az döntőbb, mint felfogásunk vagy
elképzeléseink vagy érzelmeink. Egy költő
életének legnagyobb kincse és legnagyobb terhe,
gondolom, a szó. Nekem ma sincs súlyosabb
problémám, mint hogy hova tegyem a kezem meg
a lábam.

Minden színésznek a gátlás a fő problémája. A
színészről szóló minden mondat e köré kell hogy
csoportosuljon. A Sztanyiszlavszkij-rendszernek
is ez a lényege. (Csak innen érthetem a „negyedik
falat" is.)

A cél: a teljes odaadás, felszabadulás. Mindent
meg merjünk csinálni, amit a szituáció súg.
(Minél játékosabbak vagyunk, annál mélyebben
vagyunk. „Akarni " csak a felületen lehet.) Nem
kerülhetjük el a próbatételt, meg kell nyi-
latkoznunk, olyannak, amilyennek magunk se
ismerjük magunkat (utcai tükör a színpad). Nem
tudjuk, mit tudnak meg rólunk mások.

Ez látszólag egyszerűen lelki-kezelés, pszicho-
lógia, élet-probléma.

A nagy feltételezés: a színészetnek mint mes-

terségnek van képessége a felszabadításra. Hogy pl.
a „fizikai cselekvések módszere" egyben vagy
főként a gátlás megszüntetésének „gyógy-módja".

Nincs két hetem a premierig, és még semmi
izgalmat nem éreztem, még semmi erőszakot nem
tettem. Fogalmam sincs, milyen leszek. Titokban
arra számítok, hogy majd ha a közönség beül,
tudni fogom, mi a dolgom.

( A befejező részt következő számunkban közöljük. )

fórum
és disputa

SÁNDOR IVÁN

„A valóság megneveződése"
Hozzászólás a profil-vitához

1.

Kitűnő művészek írásait, nyilatkozatait olva-
som arról, hogy a színházaknak nincs profiljuk.

Amiről a: művészek beszélnek, azért nem lep
meg senkit, mert mindezt évek óta látjuk. Végre
eljutottunk odáig, hogy leírjuk, kimondjuk. Itt
tartunk. Tovább lehet lépni.

Az sem véletlen, hogy most kerül sor mind-
erre. Egész művészeti életünket jellemzi egy okos
folyamat, amelyben a valóság „megneveződik".
Nem tudom kitől hallottam ezt a szót, de
szeretem. Megneveződik, ez más, mint mikor
ilyeneket mondunk: „kimondja az igazságot",
„nevén nevezi a dolgokat", „nyílt szavakat hasz-
nál". Más, mint a „meztelen a király"-szerű fel-
kiáltás, a "vessük fel őszintén a kérdést" kezdetű
monológ,. Ezekben mindig érzek valami hi-
valkodást, formalitást, személyes szereplési ked-
vet, ingerült fontoskodást.

Tisztább, megnyugtatóbb és mégis meggátol-
hatatlanabb, vagyis kérlelhetetlenebb az a folya-
mat, amelyet a „valóság megneveződése" jelent.
A szükségszerű továbbhaladás feltételét képezi,
valamiféle történelmi kényszert, egy olyan folya-




