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Mesterségünk etikájáról

Sztanyiszlavszkijra sokat hivatkozunk,
nemegyszer anélkül is, hogy az általa
felvetett alapkérdésekkel tisztában len-
nénk. De amikor Sztanyiszlavszkijról be-
szélünk, kezünkbe vesszük műveit, ami-
kor ténylegesen azt vizsgáljuk, mit jelent
mai színházművészetünknek Szta-
nyiszlavszkij, akkor is megmaradunk a
„szakmánál", mit sem törődve az etikai
alapvetéssel. Egyszerűen elfeledkezünk
arról, hogy a „módszer" és az „etika"
Sztanyiszlavszkijnál egy. Még Gábor
Miklós is, aki saját műhelynaplója ta-
núsága szerint színészete alapvető kérdé-
sévé tette a Sztanyiszlavszkij-módszerhez
való viszonyát, azt írja a SZÍNHÁZ
1970/4. számában, hogy „Sztanyiszlavsz-
kij etikája egy dilettáns ábrándja".

De hát elválasztható-e a „módszer" és
az „etika"? Ezt a kérdést nemcsak Gábor
Miklós vallomása vetette fel ben-nem,
hanem Koltai Tamás Mesterségünk címere
című cikke is a SZÍNHÁZ 19705.

számában, majd Emődi Natália ehhez
fűzött reflexiói a SZÍNHÁZ 1970/7.

számában. Sőt Tahi Tóth László két évad
végi alakítása is a Vígszínház, illetve a
Pesti Színház színpadán.

Tahi Tóth esete mint konkrét példa
azért is kívánkozik ide, mert megkímélhet
a túlzott szószaporítástól. Egyik igen
tehetséges színészünkként tartjuk számon:
a főiskola elvégzése óta mind jobb és
érettebb alakításokkal ajándékozta meg
nézőit, az elmúlt évad elején bemutatott
Déry-darab, a Tükör egyik főhőseként
pedig különösen felfigyelhettünk rá:
ebben az előadásban korszerűen izgalmas
színházat teremtett. Ezután sokáig nem
kapott szerepet, mígnem az évad végén
egyszerre kettőt is: Barta Lajos Szerelem
című darabjában ifj. Bikyt, a költőt kellett
eljátszania, Szakonyi Károly
Adáshibájában Emberfit. A két bemutató
gyakorlatilag egyszerre zajlott le (egy hét
különbséggel), s még a
műsorszerkesztésnél sem ügyelt a szín-
ház arra, hogy Tahi Tóth lehetőleg ne
játsszon ugyanazon a napon két megle-
hetősen ellentétes szerepet. Júniusban így
öt alkalommal „pendlizett" a Vígszínház
és a Pesti Színház között, akár egy
szilveszteri táncdalénekes.

Ifj. Biky úr elegáns dandy. Költőnek
készül, s hogy igazán kifussa magát,
felmegy Pestre. Úgy mondja, csak két hét-
re menne, s még az is lehet, nemcsak a
lányt hitegeti, hanem önmagát is. Öntelt,
magabiztos mozdulatai persze árulkodók.
Ez a fiú nem jön vissza elvenni és elvinni
a lányt. Búcsúzni jött: s főképp, hogy
leszakítsa még utoljára a szerelem
virágait.

Az ifj. Bikyt alakító Tahi Tóth század
eleji eleganciával ül a pamlagon, de aztán
gyakorlott kézzel matat a lány öltözetén,
ugyanilyen rutinosan löki be a
hálószobaajtót, majd a röpke pásztor-óra
után újra a színen a cinikus nagy-képű
rafinériájával leplezi zavarát: huzigálja a
nyakkendőjét, hüvelykujját
mellényzsebébe süllyeszti, a kívülmarad-
takkal gunyorosan dobol hozzá. Aztán
úrifiúsan búcsúzkodni kezd, hajlong, kezet
csókol, gesztikulál a botjával és a ka-
lapjával, egyszóval: jól eljátssza a ka-
raktert.

Képzeljük most el, hogy mivel többet
itt már nem kell színre lépnie, gyorsan
autóba ül, s áthajt a Pesti Színházba.
Szakállt ragaszt, egyszerű hippi gúnyába
bújik, s az Adáshiba második felvo-
násában dicsfénytől övezve belép a szín-
padra - mint Emberfi, azaz Krisztosz, aki
„azért jött a világra, hogy feloldja az
emberek szenvedését". De Tahi Tóth
nemigen érzi jól magát ebben a szerep-
ben. Alig talál egy-egy pillanatra ön-
magára. Nem tudja eldönteni, milyen le-
gyen az a lény, akit megszemélyesít:
megváltói megszállottsággal megáldott-
megvert mai fiatal - hippi? - vagy egy
süket fülekre találó, karjait a magasba
hiába lengető templomi prédikátor? S
miután megváltási kísérletei sorra csődöt
mondanak, elmegy aludni, a búcsúzás
pillanatában egyszerre „magára" talál:
azaz pontosabban ifj. Bikyre. Ugyan-azzal
az úrifiúr, térdruganyos, hetyke
odaállással pattan a ház asszonya elé,
hogy jó éjszakát kívánjon, ahogyan a
Szerelemben.

Itt, ha már bevezetőül Sztanyiszlavsz-
kijt idéztük, eszembe jut, milyen nagy
jelentőséget tulajdonított a színfalak mö-
götti hangulatnak, a beöltözés és masz-
kírozás lélektani erejének, a megfelelő
színpadi közérzet előzetes megteremtésé-
nek. A színész gyakorlott keze - írja
Színészetikájában - nemegyszer
valósággal gépiesen teszi fel a parókát,
arcára a festéket, észre sem veszi, s már a
színpadon van. Gépiesen ledarálja az első
jelenetet, s mikor némi pihenőt tart, csak

akkor gondol arra, megvan-e a kellő
színpadi közérzete.

Vajon Tahi Tóth Lászlónak megvolt?
Nem kétséges, hogy a szerep bizonyos
megoldatlanságai megnehezítették a
feladatát; de annál inkább csak ezt az egy
szerepet lett volna szabad azon az estén
eljátszania. Annál inkább csak erre lett
volna szabad felkészülnie. Éppen eb-ben
láthatjuk a „szakma" és az „etika"
elválaszthatatlanságát. Az igazi színész -
olvasom Sztanyiszlavszkijnál - az esti
előadás izgalma alatt marad reggelig, s
nemritkán minden egyes színpadi fellé-
pését megelőző egész napon át. Ez eset-
ben melyik esti előadás, melyik szerep
izgalma alatt?

Tahi Tóth esete csak egy példa. So-
rolhatnánk más példákat is. Sőt, hivat-
kozhatnánk más színházelméletre is,
nemcsak Sztanyiszlavszkijéra. Ami ezúttal
fontos számunkra, az a kérdés etikai
aspektusa. Itt vélem felfedezni alap-vető
kórokozóját azoknak a tüneteknek,
melyeket Koltai Tamás és Emődi Natália
cikkeikben felsorakoztatnak. Koltai Tamás
mint vitaindító a lényeges mesterségbeli
kérdéseket érinti, természetesen
elsősorban a szaktudás hiányosságait, s
ezzel kapcsolatban néhány etikai jellegű
problémát is megemlít. Igy a túlzott
elfoglaltság, a színészek próbán való
kicserélhetősége, a próbamorál kérdéseit.
Emődi Natália reflexiójában helyteleníti,
hogy Koltai „a mesterségbeli
felkészületlenség gyűjtőfogalmába sorolja
a művészi munka lényegét érintő negatív
jelenségeket, sőt az etikai és fegyelmi
ügyeket is, s ezzel a valóságos prob-
lémákat leegyszerűsíti".

Úgy látom pedig, a valóságos problémák
alapvető szinten épp az „etikai ügyeknél"
kezdődnek. Nem szeretném folytatni a
tünetek felsorolását, sem a már
megemlítetteket tovább boncolgatni.
Ellenkezőleg: inkább az eddig felsorolt
„okok" elé menni, megelőzni őket egy
náluknál alapvetőbb okkal, a művészi
etika kérdésével. A színészi ihlet ugyan-is
mindenekelőtt etikai kérdés. Az alkotói
állapot, a művészi intuíció hiányát
semmiféle külső technika, semmiféle rutin
nem pótolhatja.


