
mozzanatát még a kommersz drámák is
alkalmazzák, jóllehet általában üres for-
mai-dramaturgiai eljárásként használják
fel. És ha az ilyen esetekben alkalmazott
alternatíva egy üres és mesterségesen
konstruált ellentét eredménye, akkor is az
egészen bizonyos, hogy a kommersz
dráma írója vagy nem ismeri el a véletlen
rendkívül termékeny szerepét, vagy
ellenkezőleg, mérhetetlenül felnagyítja.
Mindkét véglet leplezetlenül árulkodik az
ellentét-ellentmondás hálózat mechanikus
és konstruált természetéről. A realista
drámaművészet és a realista igényű
színjátéki interpretáció a tény-leges
ellentmondások szövevényében felfedezi
és szuverén fölénnyel alkalmazza a
véletlen és szükségszerű dialektikáját, és
ezzel a típusok előtt álló alternatív
helyzetek a befogadó számára az eleven
élet bensőségét idézik fel. A művészileg
ábrázolt hős - a drámában és a szín-
játékban egyaránt - azáltal válik szemé-
lyiséggé, hogy igazi alternatívák közt
valóságosan dönt. Lukács György az
ontológiájában így fogalmazza ezt meg:
„Mivel minden valódi alternatíva konkrét,
még akkor is, ha ismeretek, elvek és más
általánosítások döntő szerepet játszanak a
konkrét döntésben, ez szubjektíve és
objektíve megőrzi konkrét éppígylétét, és
mint ilyen befolyásolja az objektív
valóságot, és főként innen kiindulva van
jelentősége, befolyása a szubjektum
fejlődésére is. Valamely ember alternatív
döntéseinek éppígylétét nevezzük
személyiségnek." (A reprodukció. II. Magyar
Filozófiai Szemle.
1974. 2-3. sz. 181. O.)

Ezzel tulajdonképpen körülhatárolható
a rossz drámák és a művészileg sikertelen
színjátékok születésének egy újabb
lehetősége. A művésznek (a drámaírónak
és a színjáték művészeinek egyaránt)
magának is át kell élnie, pontosabban a
valóságban fel kell fedeznie az
ellentmondások egységét; ellenkező
esetben, akár az egyoldalúan felfogott és
nihilizmussal, anarchiával ábrázolt
ellentétet tekinti döntő élményének, akár
az ellentmondástól mentes hazug vagy
álidilli harmóniát tartja valóságnak, a
dráma illetve a színjáték fent vázolt
gazdagságát teszi tönkre. Teljesen igaza
van tehát Lukács Györgynek, amikor ezzel
összefüggésben azt mondja, hogy az ilyen
művészi csőd elvileg semmiben sem
különbözik az ugyanezen okok
következtében létrejövő tudományos ku-
darcoktól és a mindennapi életben elkö-
vetett tévedésektől.

RÉPÁSSY ANDRÁS

A színész munkához
való joga

„ Jó lenne egyszer már meghatároznunk,
a színésznek mihez van joga, mihez nincs,
és mikor minősül destruktívnak" -
nyilatkozta Avar István a Film Színház
Muzsika 1976. január 24-i számában.

A szocialista munkajog egyik leg-
fontosabb követelménye a munkához való
jog alapelvének következetes érvé-
nyesülése. Nem véletlen, hogy a munka-
jog alapelvei közül az első helyen említ-
jük. Ennek az alapelvnek sajátossága,
hogy konkrétan megfogalmazva, jog-
szabályként nem jelenik meg sem a
Munka Törvénykönyvében (1967. évi lI.
törvény), sem pedig más munkajogi
jogszabályban. A társadalmi-gazdasági
törvényszerűségeket tükrözi, átható kap-
csolatot fejez ki a jog és jogilag szabá-
lyozott vagy éppen nem szabályozott
társadalmi viszonyaink között. Egyéb-ként
az alapelvek általában nem tételes
szabályként jelennek meg jogrendsze-
rünkben, ez azonban mit sem von le
alapelv jellegükből, következésképpen
meghatározó jelentőségükből. Az alap-
elvek érvényesülését megvalósító jog-
szabályok a társadalmi viszonyok dina-
mikus fejlődése során maguk is változnak,
Dr. Nagy László írja A magyar munkajog
című munkájában: „Amikor valamely
alapelv megvalósulását bemutatjuk, az
nem valamely állandó, végleges állapot
rögzítését jelenti, hanem azt, hogy fejlő-
désünk adott időpontjában milyen intéz-
kedések tehetők az adott alapelvben
foglalt követelmény érvényre juttatása
érdekében."

Most már nincs más dolgunk, mint az,
hogy vizsgálódásunk során a bevezető-ben
említetteket minduntalan „színházra
fordítsuk".

A kérdés tehát: valójában mihez van
joga a színésznek? A legfontosabbhoz, a
munkához van-e joga?

E kérdés feltevése a szakmában - és a
szakmán kívüliek részéről - korántsem
újkeletű. Amióta színjátszás létezik, és
van színész, felmerült a probléma: vajon a
színész munkát végez-e egyáltalán?
Tehető-e egyenlőségjel a színészi sze-
replés és a vasesztergályos munkavégzése
közé? További problémát vet fel a vég-

zett munka mennyisége és minősége sze-
rinti díjazás (a szocialista elosztás elve
érvényesülésének) kérdése is.

A legáltalánosabból kiindulva kell
közelítenünk e speciális jogi helyzet meg-
ítéléséhez. Vizsgáljuk meg a munkajog-
viszony fogalmát és annak tartalmi ismér-
veit, különös figyelemmel tehát az iránt,
hogy a színészre vonatkozóan miként
érvényesül legfontosabb alapelvünk.

„A szocialista munkajogviszony olyan
jogi kapcsolat a szocialista munkáltató
szervezet és a dolgozó között, amelyet a
dolgozó mint a munkáltatói szervezet
dolgozói kollektívájának tagja, munkához
való jogának gyakorlása, a nemzeti jöve-
delemből való részesedése és a vállalati
tevékenység fejlesztésében és ellenőrzé-
sében való részvétel, - a munkáltató
szervezet pedig a feladatainak teljesítése
érdekében létesít. A szocialista munka-
jogviszony alapján a dolgozó munka-ereje
kifejtésével jogosult és köteles a
munkáltató szervezet feladatainak telje-
sítése érdekében a munkakörébe tartozó
feladatokat elvégezni."

A színészi munkakör

A munkakör konkrétabban annak a
munkafajtának a megjelölését jelenti,
amelyet a dolgozó jogosult és köteles
végezni. A színész munkaköre az, hogy
színész. (Arra az esetre nem térek ki,
amikor a színész nem mint színész dol-
gozik.) Említettem, hogy a színész mun-
kavégzése speciális, és a legközelebbi
kapcsolatot a polgári jogviszonyok vállal-
kozási és megbízási kötelmeivel mutatja.
A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV.
törvény) 387. szerint vállalkozási
szerződés alapján a vállalkozó-valamely
dolog elkészítésére, feldolgozására,
átalakítására, megjavítására vagy munkával
elérhető más eredmény létrehozására, a
megrendelő pedig díj fizetésére köteles.
Az eredmény kérdése a munkavi-
szonyokban is felmerül. Ugyanis min-
denki - a színész is - köteles jól, azaz
eredményesen dolgozni. Vállalkozás
esetében azonban az eredmény kérdése
szorosabban kapcsolódik a díjazáshoz,
mint a munkajogviszonyok esetében. A
kötelezettségek lelkiismeretes telje-
sítésének alapelvéből következik, hogy a
színész legjobb tudása, tehetsége, képes-
sége szerint dolgozzék. Az eredmény
azonban ettől még lehet negatív is, pél-
dául megbukik az előadás annak ellené-
re, hogy a színész tudása legjavát nyúj-
totta.

A munkavégzés sajátossága, hogy a



művész estéről estére rendszerint
ugyanabban az időpontban - munka-
viszonya alapján köteles reprodukálni
alakítását. Teljesen nyilvánvaló, hogy a
színész mint művész, feladatát nem mindig
egyformán oldja meg, ez lehetetlen is
volna. A különbséget azonban általában
nem lehet a díjazásban kifejezni. Kivéve,
ha a színész munkavégzésre megjelenik
ugyan, de nincs munkaképes állapotban
(például ittas). Gyakorlatilag ilyenkor nem
végez munkát (nem engedik játszani),
tehát díjazás sem illeti meg. (Sőt,
anyagilag és fegyelmileg is felelősségre
vonhatják.)

A polgári és munkajogviszonyok között
tehát van rokonság, minőségileg,
tartalmilag azonban mégis különböznek.

A színész rendszeres munkavégzése

általánosságban azt állapíthatjuk meg
elöljáróban hogy a színész munkajog-
viszonyára a rendszeresség mint tartalmi
ismérv nem jellemző. Mert mit is jelent a
rendszeres munkavégzés? Itt jutottunk el
az alapkérdéshez. Ahhoz, hogy van-e a
színésznek munkához való joga. És ha
van, hogyan érvényesül? A színésznek
joga van ahhoz, hogy szerződjön, munkát
vállaljon. Ez már egy-fajta
kiszolgáltatottságot jelent; vannak
színészeink - nem is kevesen -, akik
örülnek, ha egyáltalán szerződtetik őket,
tehát munkához jutnak. A még „fel nem
fedezett" képzőművész egyedül, teljes
elszigeteltségben is létrehozhatja művét:
otthon nyugodtan alkothat, festhet,
szobrászkodhat, legföljebb vállalnia kell a
„rizikót", hogy alkotása esetleg nem talál
megértésre és elfogadásra. A színész hiába
szava] magának ott-hon, hiába éli bele
magát - a szó művészi értelmében - egy-
egy elképzelt szerepbe, ha nem kapja meg
a megfelelő fórumot tehetsége
kibontakoztatására.

A rendszeres munkavégzés érvénye-
sülését háromféle szempontból vizsgáljuk
meg.

Adva van a színész, aki nem kap szer-
ződést, vagy éppen (bár ez ritkább) saját
elhatározásából nem szerződik egyet-len
színházhoz sem. Ez azért is probléma,
mert színészeink a főiskolai oktatás és
kulturális intézményeink rendszere folytán
a színházban megvalósuló tevékenységet
tartják a színművészet legmagasabb
formájának. Ami már nem színházi
munka, az nem is igazán színészi fel-adat -
vélik sokan. Pedig hát - és erre majd még
visszatérek - létezik televízió, rádió, film,
szinkron, ahol színészekre

van szükség, méghozzá jelentős, sőt
kiemelkedő tehetségekre. Ezek az intéz-
ményeink azonban főállásban nem vagy
csak ritka kivétellel - foglalkoztat-hatják a
színészt. Mindez egy alig helyeselhető
gondolkodásmódhoz vezetett. Ugyanis az
„intézmények" a színházaktól kapják a
színészt, következésképp azt a művészt
foglalkoztatják szívesebben, aki már
színházában „bizonyított". Kisebb a
kockázat, nagyobb a garancia. Pedig
ugyanannak a színésznek a teljesítménye
nem feltétlenül azonos színvonalú a
színházban, a rádióban, a tévében és a
filmen. Tudom, a színház minden színész
számára „szerelem'". De a többi művészeti
intézménynek is - jogosan

egyre magasabbak az igényei, és meg
kellene teremteni annak a lehetőségét,
hogy a legalkalmasabb művészt
szerződtethessék. Igen könnyen
elképzelhető (példa is van rá számtalan),
hogy egy színész jobban érvényesül a
filmvásznon vagy a rádióban, mint a
színpadon. Sok esetben éppen az izgalmas
feladat készteti a színészt arra, hogy
színházán kívül is dolgozzon.

A színházi főállással rendelkező színé-
szek munkához való joga tehát az említett
színházi értelemben is érvényesül azokkal
szemben, akiknek nincs érvé-nyes
„kőszínházi" szerződésük. Megállapított
havi fix munkabért élveznek. Erre a bérre
alanyi joguk van, függetlenül attól, hogy
dolgoznak-e vagy sem, tehát kapnak-e
szerepet vagy nem. Amikor például Gábor
Miklós Kecskemétre szerződött, erre
feltehetően munkaéhség és szerepvágy
késztethette.

A színész munkához való joga tehát
realizálódik az olyan színész esetében,
akinek színházi szerződése van, hiszen
főmunkáltatója (néhány kivételtől elte-
kintve) csak színház lehet. De még ebben
az esetben is különbséget kell tenni a
státuszban levő és az úgynevezett
„darabra szerződő" színész között. A
darabszerződést ugyanis meghatározott
szerepre kötik, ilyenkor a munkához való
jog alapelve realizálódik. A státuszos
színész esetében csak a munkaviszony
ténye utal a jogra, mivel az esetek több-
ségében a konkrét szerepek a szerződés
megkötésekor még ismeretlenek a mun-
kavállaló színész előtt.

A színész - ez fő szabály - osztott
munkaidőben dolgozik. A színház csak
így tudja biztosítani színészei számára a
megfelelő felkészülést az aznapi, sokszor
teljesen különböző jellegű feladatok
megoldására. Lehet, hogy délelőtt vérbő

komédiát próbál a művész, este a Lear

király címszerepét játssza. Az „átállás-
hoz", a szellemi és fizikai regenerálódás-
hoz időre van szüksége. Más kérdés, hogy
a legtöbb színész ezt az időt nem rendel-
tetésének megfelelően használja föl. Úgy
gondolom, hogy míg korábban a
viszonylag alacsony színházi fizetés,
addig ma már inkább a többi kulturális
intézmény megnövekedett színészigénye
serkenti a színházon kívüli munkaválla-
lást: kétségtelen tehát, hogy el kell sza-
kadnunk a színházcentrikus színész fogal-
mától. Erre késztetnek a művészeti
intézmények, másrészt a színészek egyre
növekvő túlfeszítettsége és
túlhajszoltsága. Persze vannak művészek,
akik azt mondják, hogy bár hajszolnák
őket egy picit túl. Rájuk mindig
„másodlagosan" van szükség, ők nem
sztárok, nem kapkodnak utánuk - viszont
nélkülük nincs szín-ház, film, tévé, rádió,
szinkron.

A színészi munka bérezése is sajátos: az
időbér- és teljesítménybér-rendszerek
összefonódása jellemzi. Teljesítménybér-
rendszerben dolgozik elsődlegesen a da-
rabszerződéses színész, valamint az, aki a
színházon kívül vállal munkát. A színhá-
zak dolgozóinak munkabéréről szóló
203/1974/MK. 7./MM-MüM számú
együttes utasítás az eddigi tapasztalatok
szerint helyes rendelkezésnek bizonyult,
fokozottabban érdekeltté tette a színészt
saját színházában, és a legjobb példája az
idő- és teljesítménybér-rendszer együttes
érvényesülésének. Meghatározott elő-
adásszám után ugyanis a művész plusz
díjazásban részesül.

A rendszeres munkavégzés tartalmi
ismérvével kapcsolatban további prob-
lémát vet fel a Színházak Rendje (46.367/
196o MM. számú utasítás) 3./d. pontja,
mely szerint a társulat minden tagja, aki
négy óránál hosszabb időre távozik el
otthonról, köteles hozzátartozóinál vagy a
házfelügyelőnél meghagyni, hogy távol-
léte idején hol található. Ez a rendelkezés
kötöttséget jelent ugyan, de semmi esetre
sem rendszeres és folyamatos
munkavégzést, még jogi szempontból
sem. A „készenlét" munkajogi intézmé-
nyéhez lehetne hasonlítani ezt a színházak
érdekét védő biztonsági intézkedést, bár a
készenlét törvényes fogalma mást jelent.
Előfordulhat, hogy például betegség miatt
műsorváltozásra kény-szerül a színház.
Biztosítani kell tehát, hogy az a művész is
elérhető legyen, akinek az aznap esti
közreműködésére eredetileg nem lett
volna szükség. Azért sem nevezhető ez
készenlétnek, mert ha



nem kerül sor műsorváltozásra, ezen
rendelkezés alapján semmilyen plusz
díjazás nem jár a színésznek.

A rendszeres és folyamatos munkavég-
zést a színházi próbákon és előadásokon
kívül még a színész otthoni munkája
jelenti - ez majdnem minden szellemi
munka sajátja -, amely magában foglalja a
szereptanulást, esetleg kiegészítő ta-
nulmányok, gyakorlatok folytatását is.

Utasítási jogkör

A munkajogviszony fogalmának megha-
tározása és a munkajogviszony elhatáro-
lása szempontjából elsőrendű jelentősége
van annak, hogy a dolgozó (színész) a
munkakörébe tartozó munkafeladatokat
utasítások szerint köteles elvégezni. A
munkáltató utasítása határozza meg te-hát,
hogy a színész a munkakörén belül milyen
konkrét munkafeladatokat (szerepeket),
mikor és hogyan köteles elvégezni.

A vállalkozás tipikusan eredménykötelem,
és utasítás csak az eredményre vo-
natkozóan adható. A megbízási jogviszony
egy ügy ellátására és az erre irányuló
magatartás gondos kifejtésére kötelez, és
bizalmi kapcsolatot feltételez. A meg-bízó
utasításai az ügy ellátásának mikéntjére
vonatkozhatnak. Munkajogviszony esetén
a munkáltató utasítási jogköre alá-
fölérendeltségi viszonyt eredményez. Azt
határozza meg, hogy a dolgozó (színész) a
munkakörén belül milyen konkrét
munkafeladatokat (szerepeket), mikor és
hogyan köteles elvégezni.

Addig, amíg a státuszban levő színész
rendszerint csak néhány szerepét tudja
előre (de írásban ezek sincsenek lefektetve
szerződésében), a darabszerződés eleve
úgy jön létre, hogy a szerződési ajánlatban
meghatározzák: a szóban forgó produkció
melyik szerepére kívánják szerződtetni a
művészt. Az 5/1965/VII. 16./MM. számú
rendelet alapján szerződő színész, a
színházhoz szerződik - határozott időre - és
nem szerepekre. Ungvári Tamás írja az
amerikai és nyugat-európai gyakorlatról:
„A szubvencionált szín-házak javarészt
csak csekély számú színésznek
biztosítanak állandó - rövid ideig tartó -
szerződést. Szerepre szerződtetnek, s nem
a színészt szerződtetik. A feladatot oldják
meg vele." A svájci színházak kollektív
szerződése 16. cikké-nek 2. pontja az
állandó (státuszban le-vő) tagokra
vonatkozóan kimondja: „A színházi tagnak
nincs joga műfajának vagy szerepkörének
összes szerepére, és bizonyos szerepekre is
csak akkor tá-

maszthat igényt, ha azokat a munkaszer-
ződésben kifejezetten kikötötték."

Hazai viszonylatban az eljátszandó
szerepet csak a darabszerződésekben kötik
ki kifejezetten - abban sem mindig. Az
állandó tag - ilyen előfordul a gya-
korlatban - szóban megállapodhat szere-
pekről, de ennek jogi hatálya nincs, mivel
a szereposztás az igazgató, főrendező,
rendező utasítási jogkörébe tartozik. A
munkához való jog tehát nem ered-
ményezi azt, hogy a színész maga hatá-
rozza meg, eljátssza-e a rá osztott
szerepet, vagy mást választ magának,
mivel a konkrét munkafeladatot utasítási
jog-körének gyakorlásával tágabb
értelemben maga a színház határozza meg.
Természetesen az utasítási jogkör
gyakorlásának helyes módszere az, ha a
színészek-kel egyetértésben, kollektív
munka eredményeként születik meg a
szerepkiválasztás (szereposztás).

Az, hogy a színész mikor és hogyan
végezze munkáját, természetesen a
konkrét munkáltatói utasítások függvénye.
Ezt szűkebben és tágabban értel-
mezhetjük. Tágabb értelemben utasítás
adására a produkció rendezőjén kívül a
színház igazgatója és főrendezője is
jogosult, sőt bizonyos esetekben köteles
is. Szűkebb értelemben a rendező hatá-
rozza meg utasításaival a munkavégzést.
A rendező ad utasítást a színésznek arra
vonatkozóan is, hogyan végezze munká-
ját. A szerep eljátszására vonatkozó uta-
sításoktól (instrukcióktól) a színész önké-
nyesen nem térhet el. Ezt tartalmazza az
előbb említett Színházak Rendje is. A
színész részéről tehát folyamatos kötele-
zettség áll fenn, amely alárendeltséggel
párosul. Ez annyit jelent, hogy az utasí-
tásoktól való eltérés csak a rendező hoz-
zájárulásával lehetséges. A korábban em-
lített nyilatkozatában így beszél Avar
István erről a kérdésről: „Akad rendező,
aki azt hiszi, hogy csakis tőle függ a darab
sorsa, ő egymaga oldja meg az elő-adás
problémáit. Én, megvallom, bár-mikor,
bárhol dolgozom, mindig kiharcolom
magamnak azt a lehetőséget, hogy a
próbákon elmondhassam a darabról, a
szerepről való véleményemet."

Ez sokszor adhat okot művészeti vitákra.
Lehetőséget kell biztosítani a színésznek,
hogy művészi álláspontját, el-képzelését
megvédhesse - adott esetben a rendezővel
szemben is. Erre lenne jó a színházakban
alakított Művészeti Tanács, melyet a
34/1955/Np.K. 20-21/ Np.M. számú utasítás
szervezett újjá. Ezen utasítás szerint a
tanács tagjait az

igazgató kéri fel, mivel az igazgató a
színház egyszemélyi felelős vezetője. A
Művészeti Tanácsok működése még ma
sem kielégítő minden színházban. Szintén
Avar István mondja: „A Művészeti
Tanács létének csak akkor volna értelme,
ha javaslatainkkal a színház társulatának
szervezésétől a próbák ritmusán keresztül a
műsortervekig minden kérdéshez Hoz-
zászólhatnánk. S ha valami sürgős, konk-
rét ügy vetődne fel, jogunk volna ahhoz,
hogy az ülést soron kívül összehívhassuk.
Így hát a Művészeti Tanács 'mai
formájával semmiképp sem értek egyet."

Véleményem szerint helyesebb volna,
ha a tanács tagjai sorába a „társulati ülés"
(bár ez jogilag nem testületi szerve a
színháznak) delegálhatna - titkos szavazás
útján - tagokat, a szakszervezettel
egyetértésben. Avar István is úgy vé-
lekedik, hogy a szakszervezeteknek,
éppen jogaik révén, jobb munkát kellene
végezniük. Így talán kialakulhatna a
színházon belül egy demokratikus (ha
kell: érdekvédelmi) művészeti szerv.

M é g néhány megjegyzés

Az 5/1965/VII. 16./MM. számú rendelet
hatályba lépése óta mintegy tíz év telt el. A
rendelet a színész számára korábban
biztonságosnak bizonyult fix státuszt
(határozatlan időre létesített munkavi-
szonyt) megszüntette, és határozott idő-re
szólóvá alakította át, mely ezt követően a
színházi jogban főszabályként érvényesül.
Bevezetését a 3. szakaszban említett
törzsgárda-kialakítás és műsorpolitikai
célkitűzések tették szükségessé. A cél az
volt, hogy dinamikusabbá váljék a
színészmozgás színházaink között, és
ezáltal egy-egy színház profiljának végle-
ges kialakítását a jogszabály is előmozdít-
sa. A főváros és vidék ellentétes helyzete
azonban ettől kiélezettebbé vált, mivel a
budapesti színházakba történő könnyebb
feljutás lehetőségét (egy színész-nek még
mindig az ad rangot, ha fővárosi
színháznál van szerződése) nem sikerült
ellensúlyozni egy egészséges, ellentétes
irányú mozgással. A vidéki színházak
jóformán csak egymás közt cserélnek
színészt. Igaz, vannak olyan színészek is,
akiket a konkurrencia arra késztet, hogy
vidékre szerződjenek. A védett korban
levő és kitüntetett művészek
(munkaviszonyuk általában határozatlan
időre létesült) aránya a fővárosban sokkal
magasabb, mint vidéki társulatoknál.
Általános művészeti szempontok is
igénylik, hogy a színész mozogjon, más



színház és közönség
környezetbe kerüljön, és ezáltal sokolda-
lúbb, érettebb színészegyéniséggé váljék.

A korszerű színházi törekvések meg-
kívánják, hogy egy-egy szerepet az arra
legalkalmasabb művész játsszon el. Kü-
lönösen a fiatal közönség (a jövő felnőtt
színházi közönsége) igényes és kritikus
ezen a téren. Csak utalni szeretnék itt az
Országos Piackutató Intézet 1972-ben
végzett reprezentatív felmérésére, mely-
nek tanúsága szerint a 2 1 -2 6 év közötti
fiatalság a leggyakoribb színházlátogató
 csupán 5 százalékuk nem jár sohasem
színházba.

Helyesen gazdálkodunk-e színészeink-
kel ? Avar István is említi, hogy körülötte
a színházban igen sokan nem jutnak
feladathoz, holott legalább a bukás lehe-
tőségétől nem szabadna megfosztani őket.
Egy központilag szervezett Színész-
közvetítő Iroda felhívhatná a figyelmet
 akár csak ajánló jelleggel - kevéssé
ismert művészekre is, akiket esetleg
művészeti intézményeink igen hasznosan
tudnának foglalkoztatni. Állandó prob-
lémaként vetődik fel, hogy kevés a színész
Magyarországon. Pedig van színész. Csak
ésszerű foglalkoztatásukat kell megoldani.

Nem kétséges, hogy a színház leglénye-
gesebb eleme: a színész. Végigkísértük
munkaviszonyuk sajátosságait, főként a
munkához való jog alapelvének érvé-
nyesülését. Mindettől függetlenül Mejer-
holdnak igaza van, amikor így vélekedik
„Nem szeretem, ha azt mondják: a
színházban dolgozom. Az ember a vete-
ményeskertben dolgozik - színházban
szolgál."

RÉVY ESZTER

Tanyaszínház '76

Az utóbbi évtizedben rendszerint őszintén
csodálkozunk, ha a sajtó, a rádió vagy a
televízió arról ad hírt, hogy egy-egy
kisebb településre bevezették a villanyt.
Ezt a problémát a köztudat régen
véglegesen megoldottnak tekintette. Kul-
turális téren ugyanez a közhiedelem a
vidék színházi ellátottságával kapcsolat-
ban is. Ugyan mért érdekes, ha egy fiatal
színészekből álló társulat kis falvakba,
tanyai településcsoportokra megy játsza-
ni? Hiszen köztudomású, hogy az Álla-mi
Déryné Színház immár több mint 25 éve
járja színházi előadásaival az országot.
Emellett minden vidéki színház jelentős
számú tájelőadást bonyolít le kijelölt
körzetében; sőt: a budapesti színházak
közül - élen a Huszonötödik Színházzal -
több is tart rendszeresen vidéki
előadásokat. Végül pedig ott a rádió, de
különösen a televízió, egyre sűrűbb és
nívósabbá váló színházi köz-vetítéseivel.
Rádió- és televíziókészülék pedig ma már
a legeldugottabb településeken - már
ahová a villanyt is bevezették - szép
számmal van.

Csakhogy nem szabad elfelejtkeznünk
arról, hogy a színház, az élő előadások
nyújtotta élmény a kommunikációs e sz-
közök jelen fejlettségi szintje mellett is
különleges, egyelőre semmi mással be
nem helyettesíthető hatóerő.

Színházi viták szerencsére nem csupán
újságok, folyóiratok hasábjain dúlnak.
Igen sokat - bár kevésbé zajosan és
látványosan -- vitatkoznak a színjátszás, a
színház jelen és jövő feladatairól, sor-sáról
azok is, akik az egyes előadások során
saját bőrükön tapasztalnak: a színészek. E
viták lényege két alapkérdés köré
csoportosítható: 1. hol és milyen
módszerekkel játszunk, 2. kinek? Vagy-is:
a közönségtől mesterségesen elzárt térben,
a hagyományossá vált dobozszín-házban
vagy körszínházban; és hogy a
tájelőadások alkalmával tulajdonképpen
kinek játsszunk elsősorban? A színhá-
zakba, művelődési házakba, egybegyültek-
nek, vagy a szabadterek, piacok, búcsúk,
főterek spontán, esetleg színházban sosem
járt közönségének?

Tavaly nyáron hat fiatal színész és egy

zenész elhatározta, hogy az ország olyan
apró, eldugott településeire is elviszi az
élő színházi előadás élményét, ahol erre
még nem került sor, elsősorban nyilván
technikai okokból. Ugyanis egy-egy
színházi produkció utaztatása, a díszlet-
állítás problémái csak bizonyos előírá-
soknak megfelelő színházszerű helyisé-
gekben oldhatók meg. A hat fiatal színész
- Albert Éva, Balogh Judit, Tornyay
Magda, Eszes Sándor, Galkó Balázs és
Szendrő Iván - rövid, túlnyomó-részt
verses középkori farce-okat vitt színre.
Ezek részint a paraszti élet egyes
mozzanatainak feldolgozásai, részint
mulatságos, komikus történetek voltak. És
miután tavaly még nem szervezték meg
rendszeresen előre előadásaikat, ahogy
elértek egy-egy előadás kiszemelt
színhelyére, kezdés előtt néhány órával
végigjárták a falut műsorukat ajánlva. A
toborzás az esetek többségében sikerrel
járt, és rendszerint szép számú közönség
gyűlt össze.

Az első év tapasztalatainak összegzése
után idén nyáron a társulat kétfelé vált. Az
egyik csoport Veszprém megyében lépett
fel; eltérve a tavalyi „hagyománytól", idén
nem kisebb történeteket, hanem
összefüggő darabot vittek színre, de a
toborzás szokását megtartották. A másik
csoport Bács-Kiskun megyét járta a
nyáron, a Megyei Művelődési Központ
jelentős anyagi támogatásával. Ok tovább
kísérleteztek idén az eredeti
elképzeléseknek megfelelő rövid, verses
komédiákkal. Tizenkét napos turnéjuk ra
őket - Albert Évát, Balogh Juditot,
Tornyay Magdát, Csernák Árpádot,
Györgyfalvay Pétert, Szendrő Ivánt és a
fiatal énekes-gitáros Grigorisz Papa-
dimitriut - kísértem el.

Műsorukon hat rövid darab szerepelt,
melyek közül esténként a közönség han-
gulata, reagálásai szerinti összeállításban
hármat-négyet játszottak el. A hat farce
közül: A rak és a béna, az Asszonyok, ma-
kacssága, Az üst fo ldozó és a Szegény Jani
ismeretlen francia szerzők, A csodapirula
és A vándorkomédiás Szendrő Iván művei.
Közülük mind a gondolat- és a
szituációteremtés egysége, mind fordu-
latosság és szellemesség tekintetében A
vándorkomédiás, valamint a Szegény Jani
emelkedett ki. Érdekességük és egy estén
játszva különös erényük, hogy míg az első
alapjaiban színészcentrikus, hatása
mindenekelőtt a színész-páros pontos
összjátékában és rugalmas rögtönzési
képességeiben rejlik, az utóbbi valódi
„társulati" komédia, de alap-


