
A más bőrében 
BESZÉLGETÉS EGRI ISTVÁNNAL 

Ismerem Egri István ars poeticá-
ját: A színész még nem művész. A 
színészkedést, színészi játékot művé-
szi rangra emelni, — újra és újra 
kezdődő szívós munka, töprengő oda-
adás, lankadatlan küzdelem egy éle-
ten át. Tudom róla: minden szerepé-
re és rendezésére, színpad, film, rá-
dió, tévé, szinkron — munkájára úgy 
készül, mintha éppen akkor, attól 
függene egész pályája. Mindent „be-
dob" mindenhez. Olvas, tanul; a 
szerzőről, akinek a darabját rendezi, 
a korról, amelyben az író élt, és 
amelyben a darab játszódik, nézeget 
korabeli festményeket, hallgat zenét, 
— felkészül. Keres, kutat, hiszen a 
legapróbb részlet is lehet valami ér-
dekes művészi ötletnek a sugalma-
zója. A szükségesnél mindig inkább 
több, mint kevesebb energiát szán a 
megvalósításra. Ez az odaadó alapos-
ság, a művészi munka iránti alázat 
és felelősség nem marad soha viszon-
zás nélkül: a közönség, illő módon 
méltányolja. 

Dániel O'HerlIhy, A hosszú, forró nyár 
második Warner figurája 

Heteken át izgultak a tévé nézők a 
Hosszú forró nyár hőse, Ben Quick 
sorsának alakulásáért. S a hatalmas-
kodó ellenfelet, _Warnert, — akit Eg-
ri István szinkronizált, — sokan egy-
szerűen úgy emlegették: Egri. Sőt, 
akadtak olyanok is, — sajnos sokan! 
— akik megszólították az utcán, és 
szemére hányták, amiért olyan ke-
gyetlen Ben-nel. (Mint a színészet 
őskorában, — mondja Egri, — ami-
kor a nézők, előadás után meglesték 
a színfalak mögött és megverték a 
„gonosz" Jágót.) 

Beszélgetésünk témája tehát a 
szinkron, a szinkronizálás művészeti 
problémái és gondjai. 

— Mikor szinkronizált először, és 
kik voltak azok a színészek, akiknek 
a legszívesebben adta oda a hangját? 

— Amióta szinkron nálunk egyál-
talán van, azóta veszek részt ebben 
az izgalmas és tanulságos művészi 
munkában. És hadd jegyezzem meg 
mindjárt: soha nem „adtam oda" a 
hangom senkinek, a szinkronizálás 
ennél jóval többet jelent, de erről 
majd később. A több tucat színész 
közül, akiket szinkronizáltam, a leg-
szívesebben Frederick March-ra (Aki 
szelet vet), Jean Gabin-ra, (őt több-
ször, több filmjében szinkronizáltam) 
és főleg Spencer Tracyra emlékszem. 
Ez utóbbit az ítélet Nürnbergben is 
szinkronizáltam; izgalmas élmény 
volt magamnak is a tévében újra 
megnézni, ugyanazon a héten, mint a 
Hosszú forró nyár éppen esedékes 
folytatását. Hiszen, Warner és a 
nürnbergi per főbírája — igazán, 
nem hasonló figurák. 

— Fentiekből nyilvánvaló: a szink-
ronizálást is művészi munkának te-
kinti, illetve minden igyekezetével 
azon van, — hozzátehetjük: teljes 
sikerrel! — hogy művészivé tegye. 
Hogyan kell tehát a szinkronrende-
zőnek és színészeknek dolgoznia ah-
hoz, hogy ez a közös munka valóban 
színvonalas legyen? 

— Szerintem az a jó szinkronren-
dező, aki az eredeti, a szinkronizá-
landó színész egyénisége szerint, nem 
pedig külsőségek, hasonlóságok alap-



Spencer Tracy 

ján, — választja ki a magyar part-
nert. Az a fontos, hogy a színész esz-
közei, technikája legyen hasonló az 
eredetihez. Ha egy színész valóban, 
csupán a „hangját adja", egy idegen 
színésznek, az nem elég. Szerintem a 
szinkronizálásban is arra kell töre-
kedni, hogy a magyar színész önál-
lóan hozza létre — de természetesen 
azzal a színésszel együtt, aki a vász-
non látható — az alakítását. Hiszen, 
ha valaki csak a hangját adja, illet-
ve az idegen színész hangját akarja 
adni magyarul, az nem más, mint 
utánzás. Az egész film ismeretében, 
az eredeti színész alakításának, gesz-
tusainak, mimikájának alapos tanul-
mányozása után születhet meg egy 
olyan szinkron, amely egyenértékű 
lehet az eredetivel. 

— Ezek szerint nem szükséges, 
hogy a szinkronszínész mindig ott és 
úgy emelje a hangját, mint az, akit 
szinkronizál? 

— Nem, valóban nem. Ha már 
egyszer megvan az alaphang, akkor 
a szinkron-színész szabadabban mo-
zoghat. Az is elképzelhető, hogy az 
eredeti színész indulatosan kiabál, a 
szinkron színész viszont visszafojtot-
tabban, bensőségesebben játszik, 
mert az általa teremtett szinkronnal 
ez lesz — szinkronban. Természete-
sen, az ilyenfajta szabadság, függet-
lenedés csak a szinkronrendezővel 
való teljes egyetértésben valósítható 
meg. Tény, hogy minél alaposabban 
ismeri a szinkronszínész a művészt, 
akit szinkronizálnia kell, annál jobb 
munkát végezhet. Magam például 
sok szerepében, sokszor megnéztem 
Spencer Tracyt, — akit a legnagyobb 
művészek közé sorolok. Figyeltem 
színészi eszközeit. Nagy élvezet volt, 
sokat tanultam tőle. Mindenekelőtt 
utánozhatatlan egyszerűségét, amit 
színészi játékban megvalósítani a 
legnehezebb s ami Spencer Tracyt, az 
Ítélet Nürnbergben is, szerintem, vi-
lághíres partnerei fölé emelte. Esz-
köztelensége, a mozdulataival való 
takarékossága, szemjátéka, hangjá-
nak apró modulációi tanulságos mű-
vészi élményben részesítettek. Sok-
szor végignéztem például az ítélet-
hirdetést. Amikor Spencer Tracy a 

Egri István 



vádlottakat, egyenként, megnevezi. 
Minden nevet úgy mondott ki, hogy 
hangjában, játékában benne van a 
bírói objektivitáson túl a saját véle-
ménye, érzelme is, a döbbenet, hogy 
bírák, akik felett ő ítélkezett, — ho-
gyan feledkezhettek meg ennyire hi-
vatásukról, hogyan térhettek el eny-
nyire az igazságtól! Figyeltem őt, 
amikor a tárgyalások szüneteiben 
egyedül maradva töprengett, gondol-
kozott. Kínlódásai, vívódásai, egész 
megrendült belső világa ott tükröző-
dött az arcán; játéka, számomra fel-
ért bármelyik világhírű Hamlet — 
alakítással. Egyébként Tracy mindig 
is érdekelt, s amikor „munkatársa" 
lehettem, felkutattam több írást, — 
róla. Egy interjút olvastam, amely-
ben feltették neki a kérdést: hogyan 
készül a szerepre. Válasza ez volt: — 
Megtanulom a szöveget és eljátszom 
a figurát. 

— Spencer Tracy idősebb volt, 
mint Egri István. A hosszú forró 
nyár Warner figuráját — az eredeti 
filmben, köztudottan, két színész ját-
szotta, — mindketten fiatalabbak. 
Hogyan alakította a hangját hozzá-
juk? 

— Spencer Tracy szinkronizálásá-
nál kicsit fáradtabb, rekedtebb hang-
gal „komponáltam" meg a figurát. 
Warner robbanó temperamentumát; 
erejét, határozottságát viszont meg-
felelő hangerővel igyekeztem vissza-

adni. Egyébként, amikor a film kö-
zepén George O'Brien megbetegedett 
és szerepét Dániel O'Herlihy vette 
át, felajánlottam a szinkronrende-
zőmnek, hogy helyettem is valaki más 
folytassa a szinkront, ö ragaszkodott 
hozzám, — nem akarta megzavarni a 
nézőket. Mindenesetre, a második 
Warner szinkronizálásánál kicsit fris-
sebbre és egy árnyalattal lágyabbra 
vettem a hangom, hiszen ő, fiatalabb 
és talán kevésbé erőszakos volt, mint 
elődje. A lényeg az, hogy a szinkron-
színész a rendkívül aprólékos, pepe-
cselő szinkronmunka alatt is állan-
dóan ügyeljen arra, hogy a részekre 
bontás ellenére is, mindig összhang-
ban maradjon az egésszel, — már 
mint a saját maga teremtette szink-
ron-figura egészével. 

— Minthogy — bízvást mondhat-
juk, — milliók nézték csütörtök es-
ténként a Hosszú forró nyár folyta-
tásait, nyilván sokan ostromolták: 
mi a befejezés? 

— Hát ilyenfajta faggatásnak, va-
lóban, sokszor ki voltam téve: trafik-
ban, borbélynál, üzletekben, baráti 
körben. De ahogyan van orvosi ti-
toktartás, úgy van — színészi titok-
tartás is. Soha, senkinek nem árul-
tam el, néma szemlélő maradtam, 
amikor fogadásokat kötöttek: vérro-
kona-e Ben, — Claranak, vagy sem. 
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