
A szín[padi és filmszínészt egy-
aránt színésznek mondjuk, mert 

mindkettő szerepet játszik, s látszó-
lag nincs különbség a kétféle tevé-
kenység között. Ha azonban az alko-
tás menetét fokozottabb figyelemmel 
kísérjük, kiderül, hogy lényeges el-
térés van közöttük. 

Az első filmszínészek a színpadról 
kerültek a felvevőgép elé. Kifejező 
eszközeiket a színházból hozták, s a 
hiányzó beszédet túlzott arcjátékkal 
és testmozgással pótolták. Lassan 
azonban sajátos filmstüus alakult ki, 
s a filmszínész fokozatosan elvesz-
tette kapcsolatát a színházzal. A 
némafilmen' megszületett a tiszta 
mimikus eszközökkel alkotó filmszí-
nész, elkülönült színpadi rokonaitól, 
s mint önálló művész jelent meg a 
világ előtt. Ezeket, a két művészet 
között mind élesebben mutatkozó 
hatásokat azonban hirtelen újból el-
mosta a hangosfilm. Az a látszat, 
hogy a színpadon és a filmen be-
szélő színész lényegében nem külön-
bözik. egymástól, egészségtelenül ha-
tott vissza a hangosfilmre és gyakran 
téves utakra vitte. A két színésztípus 
problémájának vizsgálata még ma 
sem érdektelen. 

A színészi alkotás első mozzanata a 
szereposztás. A színpadi rendező ki-
választja azt a színészt, akit tehet-
sége, intelligenciája, kifejező eszkö-
zének gazdagsága leginkább alkal-
massá tesz a szerep megformálásá-
ra. A színész életkora, külső adott-
ságai, hangja csak másodsorban es-
nek latba, döntő szempont a művészi 
alkotóképesség. 

Ezzel szemben a filmrendező nem 
annyira tehetséges színészt, ön-
álló elképzelése szerint alkotó mű-
vészt keres, hanem inkább olyan 
típvst, amely a rendező elképzelése 
szerint leginkább megfelél a film-
szerep külső jellegzetességeinek. Te-
hát nem az alakítóképesség a leg-
döntőbb, hanem maga az alak testi 
adottságaiban. A keresett típust 
gyakran nem is színészek, hanem a 
mindennapi élet alakjai között ta-
lálja meg a rendező. 

(Nem minden színész alkalmas 

bármiféle műfa j és szerep eljátszá-
sára, ezért a színpadon i s többé-ke-
vésbé érvényesülnek a szerepkörök. 
A filmen azonban a szerepkörök 
sokkal szűkebbek és a filmművészet-
tel organikusan függenek össze, mert 
a rendező nem az alak megformá-
lását, hanem egy típus megjeleníté-
sét várja. 

A színészi munka következő lépé-
se a szereptanulmányozás, az alak-
ba való behatolás. A színpadi szí-
nész megkapja a szerepet vagy az 
egész darabot, a filmszínész pedig a 
forgatókönyvet. I t t ismét lényeges 
különbség mutatkozik. A színdarab-
ban benne van az egész szerep, s a 
színész a szereppel való foglalkozás 
közben teljesen át tudja élni az ala-
kot és a szöveg segítségével meg 
tudja formálni a jellemet. A forgató-
könyvből azonban az alaknak csak 
igen halvány körvonalai botntakozf 
nak ki, amelyekből a filmszínész egy-
általán nem tudja felépíteni a figu-
rát. Hiába tanulja megl az egyes 
jelenetek szövegrészleteit, az alak 
képszerű gazdagságában és részle-
tességében megközelíthetetlen marad 
előtte. Nem is közelíti meg, mert 
az alak tulajdonképpen csak a ren-
dező képzeletében él. A filmszínész 
legfeljebb lehetőségéket latolgat 
magában, de a jellem végleges ké-
pét kialakítani nem tudja. 

Különbözik a két művészet a pró-
báik tekintetében is. A színpadi 

színész a próbák folyamán dolgozza 
ki a jellem körvonalait, határozza 
meg a szöveg hangsúlyait, iramát, 
hangszínét és rögzíti le a mozgást is. 
A szerep átélése, megformálása és 
rögzítése ennek a folyamatnak a lé-
nyege. A rendező csak segíti, javítja, 
tudatosítja a színész munkáját, de 
nem a rendező alkot, hanem a szí-
nész. 

A filmen nem folynak heteken 
vagy hónapokon keresztül próbák. A 
rendező legfeljebb közvetlenül a fel-
vétel előtt próbáltatja el néhányszor 
a jelenetet. A filmszínésznek nem 
kell hosszú munkával megérlelnie 
magában az alakot, csak pontosan 
követi a rendezőnek beállításra, já-
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tékra, szövegre vonatkozó 'utasítá-
sait. Amikor a jelenet megközelítet-
te a rendező elképzelését, követke-
zik a felvétel — néha 30—40-szer, 
s a sok felvétel közül azt választ-
ják ki, amelyik a rendező elképze-
lésének leginkább megfelel. A kép-
sor hangsúlyait nem a színész, ha-
nem a közelkép segítségével a ren-
dező dönti el. 

A színpadi színész folyamatosan 
próbálja a darabot, mert hiszen a 
jellem fejlődését kell kidolgoznia, az 
összefüggéseket feltárnia. A filmszí-
nész munkájából viszont hiányzik, ez 
a kompozíciós mozzanat. 

A színpadi színész legfontosabb 
kifejező eszköze a beszéd. A drá-

mai szöveg értelmének és hangulati 
tartalmának alátámasztásában csak 
másodrendű szerepet játszik a mi-
mika és a testmozgás. A filmszínész 
kifejező eszköze viszont az arcjáték 
és a testmozgás, s csak mellékesen 
a beszéd. A színpad művészetében 
tehát az auditív, a filmművészetben 
pedig a vizuális elemek uralkodnak. 
Egy hangosfilm rádióelőadása elkép-
zelhetetlen. 

Színházban a kidolgozott szerep a 
bemutatóra érik meg. De az alapos 

& kidolgozás és megrögzítés ellenére a 
színész minden előadás alkalmával 
újra éli és újra alkotja szerepét. A 
filmszínész alkotása viszont a fel-
vétellel kezdődik. 

Hogy a szó és a kép között mi-
lyen jelentékeny különbség rejlik, 
arra jellemző, hogy kitűnő színpadi 
színészek, mint Bajor Gizi vagy 
Odry Árpád, sohasem tudtak a fil-
men érvényesülni, viszont a film hí-
res csillagai közül nem égy igein 
gyenge színésznek bizonyult a szín-
padon. Nemcsak a kifejezés eszkö-
zei különbözők, de mások a színpad 
arányai, a játék tempója, a közön-
ség részéről pedig az appercepciós 

.folyamata is. A színpadon csak a 
szó logikai tartalmának felfogása, 
tehát az értelem közvetítése útján 
jöhet létre emocionális hatás, annak 
ellenére, hogy a beszédnek van ér-
zelmi velejárója is. A film képei vi-
szont közvetlenül hatnak az érte-
lem logikai tevékenységének közbe-
iktatása nélkül. 

Az appercepció kétféle módja ha-

tározza meg a színpadi és filmjáték 
tempóját lis. A? film irama sokkal 
gyorsabb, szüneted rövidebbek, mint 
a színészi játéké. Nehéz költői vagy 
bölcselő szöveget a film nem bír el, 
a költőiség részben a mese egészé-
ben, részben a színészi játék apró 
finomságaiban' juthat kifejezésre. . 

Végül felmerül a kérdés: mi az 
oka annak, hogy bár a színpadi szí-
nész alkotó szerepe lényegesen na-
gyobb mint a filmszínészé — aki 
többé-kevésbé mégis dinkább a ren-
dező eszköze —, hírneve, népszerű-
sége és jövedelme még sem közelíti 
meg a filmcsillagét. Az egyik ok a 
nyelvi korlátokban rejlik. A szín-
padi színész egy nemzet nyelvének 
határai közé van zárva, a filmszí-
nész viszont egy közérthető kép-
nyelv nemzetközi eszközeivel szól a 
közönséghez. A másik okot a nem-
zetközi filmkereskedelem propa-
gandaeszközeiben találhatjuk meg. 
A filmgyárak olyan reklámmal nép-
szerűsítik filmszínészeiket, amilyen-
ről egy színházi vállalkozás még 
csak nem is álmodhat. Ami pedig a 
jövedelmet illeti, a színpadi színész 
anyagi lehetőségei csak egy színház 
gazdasági korlátai között érvénye-
sülhetnek, a filmszínész magas jö-
vedelmének gazdasági alapját vi-
szont sok ezer moziban lejátszott 
előadások százezrei biztosítják. 

Ellenvetheti valaki, mire jó e kü-
lönbségek feltárása, hiszen szín-

padi színészek állandóan játszanak 
filmen is. Igaz, de ez még nem iga-
zolja a két művészet azonosságát. In-
kább csak kényszerű megoldás ki-
sebb országokban, amelyeknek film-
gyártása nem tud önálló filmgárdát 
eltartani. Fejlett filmgyártó álla-
mokban azonban már kialakult a 
filmszínészek önálló csoportja. A 
fejlődés iránya mindenesetre a dif-
ferenciálódás felé mutat. Minél gaz-
dagabban fejleszti ki a film a maga 
sajátos formanyelvét, annál mélyeb-
bé válik a szakadék a színpadi és 
a filmszínész között. Ha nem is ta-
gadják meg a rokonságot, útjaik el-
válnak, mint valamikor az építésze-
té és a szobrászaté, amelyek együtt 
születtek s csak később váltak két 
önálló művészetté. 
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