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A FILM-MWNKARÓL 

Június 8. 
Megpróbálom magamat - tetten 

érni, hogy miféle munkát végez vé-
gül is egy színész a filmen. Mert, 
hogy másfélét, mint a színpadon, 
arról már tudunk valamit, de hogy 
mifélét, erről annyiféleképpen val-
lanak, ahányan csak megnyilvánul-
nak a kérdésről. Mondanivalóm lé-
nyegét a színészi invenció, szorosab-
ban véve: az átélés mozzanataira 
korlátozom. Mennyiben van mód 
erre a filmmunkában a rendező égi-
sze alatt? Nos hát: tegnap, az első 
forgatási napon a következőket kel-
lett csinálnom: 

1. Ülni totálban és nézni egy di-
vatbemutatót. 

2. Nézni egy női lábat. 
"3. A láb nézése közben bevenni 

egy szem cukrot. 
4. Ugyanezt három különböző 

esetben különféleképpen megismé-
telni. 

5. Előre hajolni két nőhöz (Mezey, 
Kiss Manyi), beszédbe elegyedni ve-
lük, majd a visszautasító hangtól 
meghőkölni, és újra nézni a lába-
kat. 

Ez a munka (szünetekkel együtt) 
reggel 7 órától délután 17 óráig tar-
tott. 

Mit tudtam előre, és mire készül-
tem fel? 

Elolvasván a forgatókönyvet, az 
alakot azonnal megértettem és meg-
éreztem, ezzel egyidejűleg meg is 
örültem neki. Még jobban megörül-
tem, mikor megtudtam, hogy a szer-
zők írás közben rám gondoltak. Ez 
ugyanis életemben először fordult 
velem elő, és huszonöt évi színész-
életnek kellett eltelnie, hogy ilyes-
mi egyszer megtörténjék. Filmíró és 
filmrendező ugyanis általában -jól 
teszi,-, ha nemcsak a szerepre, de a 
szereplőre is eleve számít, mert eb-
ben a művészetben a színész egyé-
nisége fontos. Az alakítás nem a tel-
jes átváltozáson, inkább az alak ér-
vényesítésén nyugszik. Erre szokták 
azt mondani, hogy a film típusokkal 

dolgozik. (Színész- és szereptípusok-
kal.) örültem annak is még, hogy 
a készülő film műfalijag -burleszk", 
amilyent Magyarországon alig ké-
szítenek és bennem, úgy érzem, van 
némi hajlam erre a stílusra. 

-A napfény a jégen«-t pontosan a 
közepén kezdték el, az én szerepem-
nek azonban éppen az eleje került 
sorra. Tudtam, hogy ezek a -snit-
tek" miért és kb. hogyan lesznek 
májd bevágva. Ez az adott karakter 
részleges exponálása volt, aki lába-
kat figyel, de nem azért, mert ez 
tetszik neki, hanem mert biztosítási 
ügynök. Vitát ébresztett, hogy a sza-
káilom mekkora legyen. Az írók a 
szakáll irrealitása mellett érveltek, 
vagyis burleszkisége mellett, szí-
nész és rendező viszont a figura reá-
lis kontúrjait akarta megtartani, 
mondván: a mulatságos szituációk 
közepette nem szükséges a maszkok 
túlméretezése. Én is ezt tartom jó-
nak, mert így jobban használhatom 
az arcomat, amivel többet tudok ki-
fejezni, ha nem vesznek el sokat be-
lőle. Mindenesetre: régen voltam 
ilyen tettre felajzott hangulatban. 
Érdeklődöm, tehát átélek. Vagyis: 
állandóan gondolok feladatomra, és 
így napközben élek át, folyamato-
san részletekben, és akkor, amikor 
nem is vagyok a gép előtt. Akkor 
tehát, amikor nem dolgozom. Mert 
munka közben igen sok mindenre 
kell vigyáznom és figyelnem: uta-
sításra, szövegre, partnerre stb. 
Mikor a színész dolgozik, akkor már 
egyszersmind kordában tartja ihle-
tét, enélkül összjátékra, társas já-
tékra képtelen lenne. Ahogyan Thal-
ma jellemzi ezt a processzust: -For-
ró szívvel és hideg ésszel kell ját-
szani." A színész ihletével és ihlete 
ellenőrzésével egyszerre fejt ki mű-
ködést. Ez a filmre még inkább vo-
natkozik. mint a színházra. A film-
színész játékának hatása sokszor az 
eseményekbe való beleillesztéstől 
függ. Mindenesetre azt, hogy tegnap 
miért ettem cukrot, csak később fo-
gom majd eljátszani. 



A -Tücsök—ben 

Június 12. 

Napok telnek el, hogy csekélysé-
gemmel nem történt semmi, a! film 
azonban közben készült. Máig mint-
egy 800 méter szalagot népesítettek 
be, főként a korcsolyázók nemes 
idomaival. De hogy eddig mi tör-
tént, ahhoz jóformán semmi közöm 
és ez az egyik eltérő út a színházé-
tól. Ez lényegében nem is annyira 
szellemi, de alapos gyakorlati ki-
szakadás és részmunka olyan fokon, 
amely csak illeszkedik, de nincs az 
egységben. Ma viszont kétórás pró-
bán vettem részt, ami szokatlan do-
log: a külön próba. Kb. két órán ke-
resztül táncoltam a jégen, míg -be-
jelöltek- és amíg operatőr és ren-
dező megegyezett a gépállásokban. 
Filmen ez így van: a színész már 
tudja a dolgát, mikor a gép még 
csak tapogatózik és amíg -neki jó-, 
vagyis a kamerának (ez néha egy 
óra) —, addig a színész kidől és el-
ernyed. A rendező (Bán Frigyes) az-
zal fogadott egyébként, hogy már 
-jókat röhögtek rajtam-, vagyis lát-
ták a -musztereket- (az eddigi snit-
teket). Ezeket a híreket izgatottan 
fogadja a színész, bár rossz musz-
terról még sohase hallottam, legfel-
jebb pocsék filmről. Ez nem csak 

vicc — ez igaz is lehet. A részlet-
eredmények korántsem azonosak a 
végeredménnyel, s hiába jó egy szí-
nész, ha rossz a film. Jó színészi 
munka csupán a rendezővel, opera-
tőrrel, vágóval együtt lehetséges. 
Színpadon jól működni mindezzel 
szemben is lehet (néha). 

Június 15. 
Az egyik rendezőasszisztens, mikor 

látta, hogy egy késtáncot milyen 
elementáris bakugrásokkal lejtek a 
tükörsima jégen, egy csúszós félci-
pőben — á következőképpen fordult 
hozzám: -Te nem is tudod, hogy 
milyen jó.- Ez a mondat az eddigi 
fejtegetések vonalán belevilágított 
valamibe: csakugyan! A színész nem 
tudja. Sok mindenfélét művel elöl-
ről hátra és hátulról előre, a sok-
sok részletet halomba dobálja és kí-
váncsian lesi, hogy mi lesz mindeb-
ből. No persze, ebben a táncban sa-
ját humorom benne rejlik, és 
ugyanezt ugyanígy csinálnám szín-
padon is egy hasonló jelenetben. Né-
mi közönség is van mindehhez, hi-
szen a műszakiak, a -stáb- és a be-
szivárgók már -élőben- elkapják 
egy-egy jelenet hangulatát — még-
sem színpadi munkáról van szó, ez 
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Napfény a jégen 

már bizonyos. Legdöntőbb különb-
ség: a folyamatos átéltség hiánya. 
Átéltség és átélés nem ugyanaz. Az 
átéltség előadáskészség, a teljes fel-
készültség. állapota, amely bármi-
kor felidézhető, átélés nélkül is. 
(Mert a megelőző átélés-mozzanatok 
már benne rejlenek ebben az adott-
ságban.) A filmszínészi munka: rög-
tönzés és fixírozás, beállított talá-
lékonyság. A színház: teljes szülés. 
A film: szülőgörcsök. 

Reggel 8-tól délután 14 óráig tar-
tott a felvételi periódus. (6-kor ke-
lés, 7-kor sminkelésj Az egyik je-
lenetet minimálisan hússzor próbál-
tuk egy-két jelentéktelen apróság 
miatt — a színész (vagyis én) az első 
perctől készen volt, de két hosszú 
órán át ismételte a maga dolgát a 
zene, a fény, a kamera, egy-két kor-
csolyázó s egy teve miatt, amely 
nem akart -játszani- — annál több-
ször piszkított maga alá, ez részben 
mulatságos, de később már undok 
volt. Ezt nem panaszképpen mon-
dom, csak a hűséges leírás ked-
véért. 

Június 17. 
Tegnap felvétel közben beszédbe 

elegyedtem egyik legkiválóbb kol-
légámmal, Bessenyeivel (a továb-
biakban B.) és megpróbáltam őt 
észrevétlenül tárgyam körébe von-
ni, szóval kb. a titkos újságíró sze-
repét töltöttem be nála. Nálam is 
szkeptikusabb a -filmszínész- va-
lőrjét illetően, mert ahogy mondja, 
míg -Rin-tin-tin«, vagy egy ötéves 
gyerek ugyanolyan művészi értéket 
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produkálhat, mint ő, addig nincs ér-
telme, hogy ő magát többre be-
csülje. Végül is arra a konklúzióra 
jutottunk, hogy a színész afféle 
mozgó kellék, akit beleaplikálnak 
egy más által megépített konstruk-
cióba. Ennek a gondolatnak igen 
jelentős teoretikusai voltak még 
színházi vonatkozásban is. A teg-
napi nap játékpenzuma egyébként 
jellegzetes példája ennek. Én be-
fáslizott lábbal egy tolókocsiban ül-
tem, és B. tolta a szerkezetet. Ez 
a finálé céljait szolgálta, és várha-
tóan nagy derültséget fog kelteni, 
mert egy szereplő frappáns kaland-
jainak váratlan fordulata. A színész 
mai munkája viszont kizárólag az 
maradt, hogy az egyiket tolták, a 
másik tolt. Természetemhez tarto-
zik, hogyha valaki egy kérdésben 
még nálam is szélsőségesebb —, át-
sodródom a védelem pártjára. Nem 
az a döntő, hogy vannak napok, 
amelyek valóban kellék ízűek, de 
arról van szó mégis, hogy a színé-
szi munka minőségén belül mit je-
lent az ilyen mozgásperiódus? En-
nek bizonyos iparszerűsége tagadha-
tatlan s a film, mint művészetipar, 
nagyjából faktum. Bizonyos köve-
telmények szerint és bizonyos napo-
kon a főszereplő is statisztál, s 
ilyenkor lélektani krízisbe kerül, 
nem azért, mert méltóságon aluli 
munkát végez, de azért, mert ezen 
a napon kielégületlen. Tudjuk, hogy 
egy-egy színházi próba sokszor az 
előadásélményt is felülmúlja, olyan 
nagy izgalmat okoz a keresgélés. A 
jó filmrendezőnek tehát rendkívül 
fontos tudnivalója, hogy a próbákat 
lehetőleg magas és érdekfeszítő szin-
ten tartsa. Ebből is kaptam már 
példát Fábri Zoltán -Hannibál--
munkája és Makk Károly -Fűre 
lépni szabad- tevékenysége során. 
Fábri színházi mértéket alkalmaz, 
nagyon részletesen világosít fel, 
instruál, Makk Károly pedig saját 
alkotásizgalmát transzponálja a szí-
nészbe, és előre láttatja a majdani 
filmet. Ezért szórakoztunk már vi-
harosan jó előre egy közös munká-
ban, mert éreztük, hogyan mulat-
tatunk és min fognak majd mulatni 
a nézők. 
(Folytatjuk) 
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