
Cassavetes színészei 
Két dolog is .többé-kevésbé eset-

leges ebben, a cikkben. 
Az egyik, hogy a fejtegetés Cassa-

vetes két művéhez — a "New York 
árnyaidhoz (Shadows) és a "Túl késő 
blues«-hoz (Too late blues) — kap-
csolódik. Valójában még jó néhány 
rendező és mű kínáiihatna apropót 
erre: Godard például vagy a New 
American Cinema bármely alkotója. 

A másik esetlegesség, hogy a szí-
nészi játékoit teszem szóvá. A kézi-
kamerás felvételi mód, a jelenetek 
kapcsolása, a vágásteohnika, a dra-
maturgiai építkezés, pontosabban: a 
dramaturgiai patronok hiánya, a cse-
lekmény-pillérek kiiktatása, a gép-
mozgás, a kamera hallatlan intimi-
tása, a rögtönzés s ennek következ-
ményeként: az alkotás egyidejűségé-
nek varázsa — mind-mind start-
helyet .kínálnak a gondolatmenetnek, 
amely a logikai versenyszabályokat 
betartva, csakis ugyanabba a célba 
futhat. Megközelítjük azt a legfon-
tosabbat — a film absztrahálási 
problémáját —, amely már nemcsak 
egyszerűen Cassavetes alkotásainak 
próbaköve, hanem, talán nem va-
gyunk túlságosan merészek, ha azt 
mondjuik: a modern filmművészetnek 
is alapkérdése. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, 
hogy filmjeit nem érhetjük tetten 
bizonyos következetlenségeken. A 
színészi játék sem egyöntetűen bizo-
nyítja azt, amit a kővetkezőkben ki-
fejtünk majd, hiszen egy-egy szituá-
cióban a szereplők visszacsúsznak a 
konvencionális játókmodorba, sőt az 
is előfordul, hogy egyenesen sablo-
nos megoldások révében kötnek ki. 
Mindez azonban Cassavetes alkotá-
sainak egységét nem aknázza alá s 
mondanivalónk lényegén sem változ-
tat. 

Cassavetes műveit a színészi játék 
aspektusából tekintve azonnal nyil-
vánvalóvá válik, hogy a klasszikus 
filmesztétika precíz normái, ismert 
kategóriái ez esetben nem adnak kul-
csot a megértéséhez. 

Korábban minden filmben az tör-
tént — a legpatetikusabb előadás-
módtól kezdve egészen az új-hullá-
mos darabok rendkívül leegyszerű-

sített, koncentrált és őszinte játékáig, 
ha tetszik: Valentinótól Belmondóig 
— hogy a színész mindig direkte azt 
játszotta, amit éppen szerepe sze-
rint csinált, érzett vagy .mondott. 
Gesztusait, mimikáját a szöveg ér-
telmi-érzelmi töltése határozza meg. 
Ha mozgása véletlenül a szöveggel 
ellentétessé vált, akkor ez mindig 
valamiféle ellenpontozás, esetleg a 
komikus hatáskeresés jegyében szü-
letett. Ha látszólag oda nem illő, ér-
telmetlennek tűnő gesztussal talál-
koztunk, akkor .többnyire a figura 
bizonyos, hangsúlyozni kívánt mo-
dorosságát kellett ebben látnunk. Ki 
ne ismerne olyan filmet, amelyben 
valamelyik színész öt percenként az 
orrát vagy a fejebúbját vakargatja 
— az ilyesmi azonban a figura ál-
landó jelzője, .kiszámított, pontosan 
bemért "értelmetlenség*. Eddig a 
filmszínészi játék alapvető axiómája 
az volt — a kört a legjobb kvalitású 
szerepfelfogásra szűkítve —, hogy a 
kifejezést, a mozdulatokat odáig kell 
egyszerűsíteni, hogy az ábrázolandó 
lényeg minél sallangmentesebben, 
minél puritánabbul jelentkezzék. 
Természetesen ilyen alapon is lehet 
konzseniálisan játszani: Antonioni 
vagy akár Karel Reisz — találomra 
említve két, egyébként csák minősé-
gében hasonlítható egyéniséget — 
színészeit lényegében ezen az úton 
vezeti. Cassavetes műveiben — de a 
New American Cinema többi alko-
tóinál is — azonban a színészek já-
tékában még a legtágabban ér-
telmezett direktsóg is csak nyomok-
ban fedezhető fel, és a színészek 
belejátszák mindazokat az indirekt-
ségeket a filmbe, amelyeket mi ma-
gunk is, mindannyian szünet-szaka-
datlan "belejátszunk* viselkedésünk-
be. Gondoljunk csak a rejtett kame-
rával készített jelenetekre, amelyek-
ben már-már természetellenesnek 
tűnik éppen a teljes hűséggel ellesett 
viselkedés. 

így játszanak Cassavetes színészei 
is. 

A látszólag funkciótlan fintorok, az 
apró kézlegyintések, indokolatlan és 
enyhe mosolyok, a szórakozottság 
alig felfogható jelei, a dialógussal 



már-már ellenkező — de mégsem 
egyszerűen kontrapunktos értelmű — 
gesztusok, az arc furcsa rebbenésgi, 
a szem ki tudja -miért született hu-
nyo-rítása, elrévedése vagy villanása, 
a bánat és az emyeátség mélyvizei-
ből előbukkanó értetlen tekintet, az 
átsuhanó, de szavakig el nem jutó, 
megfejthetetlen gondolatfoszlányok 
visszfénye, a belső drámának éppen 
csak a másodperc tört részéig felszín-
re került mutatói, az idegélet titkos 
szférái — állandóan kísértenek szí-
nészei játékában. Egyszóval: a fel-
színi történéssel összefonódva a 
mikro-dráma is közvetítődik itt. Még 
a »New York árnyai* legkevésbé ösz-
szetett figurája, a szelídségéből oly-
kor-olykor indulatosan kitörő, szűk-
szótárú néger jazz-énekes, Hugh 
Hurd is milyen széles skáláját mu-
tatja tulajdonképpen a megnyilvánu-
ló, de a tudathoz úgyszólván el sem 
érkező reakcióknak. Hát még a mű 
legbonyolultabb egyéniségei: a kö-
rülmények szorításából szabadulni 
igyekvő, lázadó, de üresjáratba hulló 
deromantizált romantikájú Ben Cer-
ruthers vagy Lelia Goldoni ideges-
érzékeny figurája! 

Kérdés, hogy a játék közvetettsé-
gében, furcsa gesztusaiban nem mo-
sódik-e el a figurák karaktere? 

A kérdésre nyugodtan válaszolha-
tunk nemmel. Nem, az indirektség 
— persze természetes határain belül 
maradva — nem csorbítja a lénye-
get. Sőt, ez teszi — természetesen 
sok más egyéb sajátossággal együt-
tesen —, hogy a valóság eddig nem 
látott intimitásai hűségesen megfo-
galmazódnak. A valóságközelségben 
pedig ráismerünk, ráérzünk, felfe-
dezzük az élet számunkra is ismerős 
mozzanatait, de nemcsak a külsősé-
geket, hanem mindazt, ami a külső-
ségek, az apró rezdülések, az oda 
nem illő gesztusok mögött meghú-
zódik. Mindannyian tudjuk, hogy a 
gépies mozdulatok, elrebbenő fél-
mondatok, a konvencionális érdeklő-
dés miféle -teljesen más, a pillanat-
nyi akcióval vagy szöveggel nem 
harmonizáló lélektani képleteket ta-
karhat. Az indirekt játék, ha nem ls 
a szó akadémikus értelmében, de áb-
rázolja mindazt, ami a mi életben 
való -játékunk* mögött is meghúzó-
dik, s megannyi "egyszer már látot-
tat*, "egyszer már megéltet* rebbent 

fel. Hiszen a feltörő gesztusokban, 
a filmen szokatlan mimikában és a 
felületen "úszkáló« szövegben egyút-
tal közvetítődik a személyiség leg-
bensőbb köre is, a biológiai realitás, 
a teljes összetettség, amelyet semmi-
féle kiélezett ábrázolás sem ké-
pes ilyen hitelesen felszínre hozni. 
Persze Cassavetesnél mindezek úgy 
fogalmazódnak meg, hogy tulajdon-
képpen nem is beszélhetünk megfo-
galmazásról, mert hiszen figurái egy-
szerűen csak a maguk bonyolultsá-
gában! mutatkoznak, léteznek. Mégis, 
a legváltozatosabb összetevők eredő-
jeként rendkívül izgalmas, nagyon 
markáns portrék bontakoznak ki. A 
"New York árnyai* lomha és ideges, 
napszemüveges-bőrzekés félvér fiúja; 
az Anthony Ray-formálta, szerelmet 
kereső fiatalember; a bár-társaság 
szinte szavak nélküli figurái; a mű-
vészetkedvelő sznobok vagy a "Túl 
késő blues* tehetségével zsákutcába 
juttatott jazz-zongoristája; a komp-
lexumoktól megnyomorított mened-
zser; a kérlelhetetlen játékszabályok-
kal keservesen ismerkedő, az érzel-
mek és a tiszta szándék széthullásá-
nak drámáját végigélő lény — mind-
mind a teljességében közvetített, in-
direkt viselkedés ellenére — vagy in-
kább segítségével — nagyon is felis-
merhető és könnyen jellemezhető ka-
rakterekké váltak. Sőt még tartásuk 
elvont emberi képletei, absztraktsá-
ga is pontosan, menetrendszerűen 
"bejön*. A "Túl késő blues* szomorú 
sorsú, környezetéből kitörni akaró 
énekes-nője nem a Vágy villamosának 
alapképletét formálja-e meg, min-
den különösebb hangsúly, romanti-
kus következtetés nélkül? S nem a 
legalapvetőbb, modern-fogantatású 
"én és a világ* konfliktust tárja-e 
elénk Ben alakja? 

Az indirekt — az ábrázolni akar-
tat, a biológiai realitást az "én* ösz-
szetettségét, az idegrendszer reak-
cióit mutató játék azonban kötődik 
ehhez a filmrendezési módhoz. Eb-
ben a közegben tud a leginkább ér-
vényre jutni. A rögtönzés, a tulaj-
donképpen nem is igazán színész 
színészek egyéniségének felszabadí-
tása, a rögtönzött dialógusok, az 
egyidejű alkotás, az egész commedia 
dell'arte, a mozgást felszabadító kézi-
kamera, az intimitásokat előhívó gép-
mozgás — alapvető előfeltételei en-



nek. Előre írott szöveg aligha lett 
volna képes az atmoszféra ilyen 
megjelenítésére. 

Aki valaha is olvasott már dialó-
gus-listát, jól tudja, hogy mennyi 
csonkasággal találkozunk bennük, 
hiszen a mondatok, a játék, a légkör 
és a képi valóság -mezejében" kere-
kednek egésszé, válnak élőkké. Így 
van ez még a legkonvencionálisabb 
módon készített filmeknél is, hát még 
Cassavetes műveinél! Nála a puszta 
dialógus-lista önmagában semmit 
sem mond; értelmetlen mondat-
törmelékek, laza és pongyola szöve-
gek, válasz nélkül maradt kérdések, 
közhelyek halmaza csupán. Tudjuk, 
hogy a szöveg is rögtönzött volt, a 
színészek az adott szituációkhoz ma-
guk keresték a megfelelő mondato-
kat, egyidejűleg, tehát anélkül, hogy 
a végeredményt, a dolgok konklúzió-
ját ismerték volna. Ugyanúgy for-
málták szövegeiket, ahogy a való-
ságban tesszük. Hogy miként szaba-
dította fel őket Cassavetes olyannyi-
ra, hogy a felvevőgép vigyázó, moz-
dulatokat merevítő szeme előtt is ön-
magukat tudták adni — ez az ő 
titka. Hogy ténylegesen nem élünk-e 
vissza a spontaneitás fogalmával, ha 
számításon kívül hagyjuk a rendező 
nagyon is tudatos, az improvizációt 
akarva-akaratlanul terelgető elkép-
zelését? Nem lényeges. A végered-
mény a fontos. 

Az kétségtelen, hogy a játék in-
direktsége és a rögtönzés között az 
arány egyenes. Amikor például Hugh 
a -New York árnyai" minden expo-
náltság nélküli -nagy jelenetében" 
húga — a négerektől megdöbbent — 
udvarlóját kiutasítja, énnél a rész-
letnél, minden -valamirevaló" szö-
vegkönyv talált volna az indulattal 
párosítható szavakat. Hugh azonban 
a mániákus ismételgetésen és a sze-
lídség fegyelmét szétrobbantó düh 
indulatszavain kívül semmit sem tud 
mondani, valódi hitelét adva ezzel 
indulata hőfokának s méginkább an-
nak, hogy szótárában a rendellenes-
re, az érzelmi magasfeszültségre nin-
csenek szavak. Mint ahogy előre-
gyártott szövegelemeken kívül a bár-
ban sem tudnak egymásnak semmit 
sem mondani a holtvágányon vesz-
teglő fiatalok, s jóformán szótár nél-

küliek a -Túl késő blues" alakjai is. 
Érzelmeik, bánatuk, szerelmük suta 
mondatfoszlányokban vergődik ál-
landóan — a dadogás azonban még 
sokkal drámaibbá teszi a lehetősé-
gek és az igények birkózását, a szo-
rításból mindenáron kitörni akaró 
-én« vergődését, a vágyaknak a rea-
litásokkal vívott csatáját. Az itt áb-
rázolt világban a dolgok szinte kö-
zölhetetlenekké váltak, mindenki 
csak a magáét hajtogatja s remény-
telenül betemetettek a -lólektől-lé-
lekig« vezető utak, amelyek még a 
járhatóság csalfa és rövid útszaka-
szain is szomorúsággal és szorongás-
sal vannak kikövezve. 

A New American Cinema alkotói-
ról tudjuk, hogy törekvéseiket szíve-
sen rokonítják a beatnikek és az 
absztrakt képzőművészek törekvései-
vel. Táplálkozhat-e azonos forrásból 
a legkonkrétabb és a legelvontabb? 
A primér absztrakcióról úgy véljük 
— egyébként a filmtörténet megle-
hetős egyértelműséggel kínálja en-
nek a bizonyítókát —, hogy ellenke-
zik a film alaptermészetével, amelv 
valóság-közelsége folytán hivatott 
az érzékletes ábrázolására és csak 
igen nehezen viseli el az átté-
teleket. Következőleg: az absztrakció 
és a beatnikség megfelelője nem az 
elsődlegesen absztrakt film, hanem 
éppen a rendkívül konkrét. 

Cassavetes színészeinek példája azt 
mutatja, hogy minél természetköze-
libb, minél konkrétabb a játék, mi-
nél inkább megközelíti a valóságot, 
annál nagyobb lehetőség kínálkozik 
az elvonatkoztatásra. Az ilyen elő-
adásmód ugyanis következményeiben 
azt jelenti, hogy a másik, a lényegest 
kifejezetten hangsúlyozó és állan-
dóan koncentráló játékkal ellentét-
ben sokkal lazább és az értelmezést 
szabadabban hagyja. Mivel az értel-
mezés fellazul — fellazulásának per-
sze adva vannak a társadalmi, filo-
zófiai okai —, művei ezért erősen 
építenek a néző érzékenységére, asz-
szociációira rezonáló képességére. 

Hiba ez, vagy erény? Egyik sem. 
Helyesebb, ha azt mondjuk: sajátos-
ság, Cassavetes műveinek lényeges 
ismérve. M A Á R C Y U L A 


