
Miklós műfajtörténeti-elméleti alapmun-
kajára, A drámafjlődés útjaira, ahol a
címhasználat a tárggyal kapcsolatos,
pontos, eligazító. Almási nevét is azért kell
említenünk, mert így teljes a jegyzetünket
kiegészítő elméleti művek listája, melyekre
gondolnunk kell, ha Brusteint forgatjuk. A
felsoroltak, szerzők és művek: egy-egy
prekoncepcióból indulnak ki, azt
érvényesítik. Peter Szondi a líraizálódás
helyett a dráma epizálódására keres
példákat, míg a dráma lírai fejleményeinek
útjait követi Almási, de mind-ketten
például Csehov esetében is, ugyanazokat a
példákat hozzák erre is, arra is. Dr,
prekoncepciójuk ugyanúgy érvényes, akár
Brusteiné, aki a lázadás eszmei-
magatartásbeli tényezőit kutatja. Vagyis
minden alapvető drámaelméleti munka
prekoncepciót sejtet, melyhez a szerző
saját tételének igazolására keresi az alkal-
mas példákat.

Érdekes a „lázadás" fogalmának
értelmezése és eredeztetése is Brusteinnél.
A „modern dráma" írja - a „lázadás
kifejezése", vagyis nála ami modern,
egyúttal lázadó is, és megfordítva! Gon-
daljunk Lukács említett művére, mely-ben
a modern dráma mint: a „polgári dráma"
szinonimája jelentkezik, ezt használja, fejti
ki fejlődéstörténeti folyamatosságában.
Hadd utaljunk könyvének első fejezetése,
mely egy korábbi, külön is megjelent
opuszának, A dráma formájának
újraközlése, az általa használt
drámafogalom premisszálása. Brustein is
közli első fejezetként, mit ért „a lázadás
színházá"-n, de hangsúlytévesztéssel az
írott drámára koncentrál. A lázadók tehát
szerinte a drámaírók, holott a drámaírók
is. Mert a modern színházi lázadás nem
csupán drámai -- hanem „szín-házi" is!
Lukács Hebbelt tekinti a modern dráma
(tragédia) megalapozójának, Brustein
Ibsenből indul ki, őt kiáltván ki a lázadás
prófétájának. Benne is a költőiséget
szemléli elsősorban. Ibsennel ütközteti s
hozzá kapcsolja a lázadás fejlődéstörténeti
logikájának sorrendjében a többieket. (Ez
is lehet kiindulópont, de a lázadás tényét
akár a romantikáig visszavezetve, más
szerzőket is választhatunk eredőként!
Büchnert például.) Éppen ezért vitatható
e linearitás, s esetleg Genet helyett, akit
Brusteinnel szemben nem tartunk akkora
drámaírónak -- bár kétségtelen, a drámai
lázadást megtestesíti személyében is -
esetleg Maeterlincket,

Wedekindet is ide soroltuk volna!
Brustein szerint a modern dráma tehát az

eszme és a tett konfliktusa, és lényege a

lázadás. Kezdeti szintje a
„messianisztikus", második fázisa a
„társadalmi", harmadik pedig az
„egzisztenciális" lázadás. Ilyen értelemben
Brustein könyve is lázadás, egy teoréma
kifejtése, egzisztenciád is, személyes
lázongás is. Termékeny szempontját
következetesen viszi végíg könyvében.
Alapvető tévedéseire az utószóíró-fordító
mutat rá, például Brecht esetében. Shaw-
ról szólván, drámaiatlan tézisműveit
használja apropóul (a Vissza Matuzsálemhez
öttételes „shaw-izmus"-illusztrációját),
hogy a lázadás tényét bizonyíthassa.

Úgy véljük, mégis igazuk van mind-
azoknak, akiknek tetszik Brustein könyve,
mert fejtegetései mindvégig érzékenyen és
következetesen érvényesítik a lázadás
teorémáját. De megállapításai, ha. néha
jelentősek is, nem kizárólagosíthatók, nem
szabad kinyílatkoztatásként felfogni
elméletét. Fontos könyv ha kissé
megkésve -, végre magyarul is olvashatjuk,
s vitázhatunk vele.

(Robert Brustein: A lázadás színháza I -II.
Európa, 1982. Modern Könyvtár sorozat)

E számunk szerzői:

BÁLINT ANDRÁS színművész
BÁNYAI GÁBOR újságíró
BÉCSY TAMÁS,

az ELTE Világirodalom
Tanszékének egyetemi tanára

DÉVÉNYI RÓBERT,
a Népművelési és
Propaganda Iroda munkatársa

DOBÁK LÍVIA,
a pécsi Nemzeti Színház dramaturgja

GÖRGEY GÁBOR drámaíró
GYÖRGY PÉTER, az ELTE

Esztétika Tanszékének tanársegédje
KELÉNYI ISTVÁN író,
művészettörténész
KOLTAI TAMÁS újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője MÉSZÁROS

TAMÁS újságíró,
a Magyar Hírlap rovatvezető-helyettese

NAGY ATTILA színművész
NÁDRA VALÉRIA újságíró,

a Magyar Televízió munkatársa
NÁDUDVARi ANNA író
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
SZÁNTŐ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZÁNTO PÉTER újságíró,

az Élet és Irodalom munkatársa
SZENTGYÖRGYI RITA dramaturg
VASS ZSUZSA egyetemi hallgató

GYÖRGY PÉTER

Színészeink vidéken
és Pesten

A magyar színésztársadalom eddigi legát-
fogóbb, legtöbb kérdésünkre választ adó
felmérését készítette el a Színházi Intézet
kollektívája Almási Miklós valamint Békés
Ferenc vezetésével.

A kutatás eredményeit összegző kötetet
Békés Ferenc szerkesztette, s ugyancsak ő
írta a véglegesnek nem is tekinthető, de
mindenképp alapos áttekintést nyújtó
tanulmányt is.

E recenziónak nem lehet dolga a kötet
szociológiai eljárásainak méltatása vagy
akár bírálata, sokkal inkább feladatunk
felhívni a figyelmet jó pár ismert, de végig
nem gondolt jelenségre, s ebben lehet
segítségünkre e kötet adatbázisa, objek-
tivitása. A majdnem ezer színészt meg-
szólaltató kérdőívek elemzése során vi-
lágosan fény derült - többek között -
színészeink anyagi körülményeire, mun-
kalehetőségeikre, érdekvédelmükkel kap-
csolatos problémáikra. Ne legyünk szé-
gyenlősek: elsősorban e körülményekről
kell beszélnünk, hiszen mindezek mélyen
befolyásolják színészeink lelkiállapotát,
munkakészségét, teljesítményét.

ln medias res: emeljük ki például a
kötetből a színészeink fizetésére
vonatkozó táblát A színészek 13 százaléka
3000 forint alatti havi fizetést kap, 21
százaléka 3001-4000 forint, 23 százaléka
4001-5000 forint között keres; azaz 57
százalék fizetése nem éri el az 5000

forintot. Mindehhez vegyük hozzá, hogy a
vizsgálat egy-értelműen megállapította: a
mellékjövedelmek párhuzamosan nőnek
az alapfizetésekkel, azaz egyre több
fizetéshez egyre több mellékjövedelem
párosul. Ugyanakkor azt is tudhatjuk,
hogy a mellékjövedelmek lehetőségei
nagyobb-részt a pestiek előtt állnak nyitva,
a Rá-dió, Televízió, a szinkron szinte pesti
privilégiummá lettek. (Ez utóbbi is jól
mutatja, hogy a jövedelem és a tehetség
közötti korreláció enyhén szólva kétes.)

Mindez meglehetésen egyértelmű, ma-
gáért beszél Elsősorban vidéki, tehát
lakáshelyzetükben szinte biztosan ren-
dezetlenül élő színészeink 57 százaléka,
5000 forintot és kevés mellékest keresve,
megítélésem szerint a relatív nyomor ál-



lapotában él. Akkor is, ha ezek az össze-
gek esetenként jóval meghaladják az or-
szágos átlagot.

Tudjuk, hogy a színészet nem nyolc-
órás és ötnapos állás. Próbákkal, tájolással,
utazással, olykor napi két előadással,
remélt és kiküzdött filmezéssel, vágyott
tévével, ritka vendégszerepléssel együtt,
esetenként kijöhet a napi tizenkét-tizenhat
óra is. (A kötet egyik legnagyobb
hiányossága ez, nem közöl idő-mérleget,
holott ennek adatai igencsak tanulságok
lehetnének.) Mindenképp rendszertelen,
váltakozó ritmusú, irgalmatlan
igénybevételről van szó. Olyan életet
követel mindez, ahol hirtelen minden
drága lesz, a színész érthetően nem ér rá
busszal járni - (taxi), nem áll neki
mindennap főzni - (vendéglő), de érthe-
tőnek tartom, ha amerikai cigarettát szív
(minimális kényeztetés) és tömény italt
fogyaszt (újratermelés, önkizsákmányo-
lás). Mondhatnánk persze, hogy éljen
nyugodtabban (olcsóbban), ne dohá-
nyozzék, és előadás után a színházi klub
helyett válassza lakását, s töltse idejét
relaxálással, jógázással, tornázással, pi-
henéssel.

Ehhez azonban - s ez a másik, ha lehet,
még súlyosabb kérdés - lakás kellene,
olyan otthon, mellyel vidéki, de pesti szí-
nészeink sem mindig rendelkeznek, az
előbbiek szinte soha. A szendergés, a
pihenés, a magány: mind pénzbe kerül, az
alkohol, a vendéglő, az éjszaka relatív
drágasága ellenére is összehasonlíthatat-
lanul olcsóbb, mint egy akármilyen lakás.

Így színészeink nagy része a színész-
házakban, albérletekben lakik, s ezek
állapotának bizonyos ismerete maximális
őszinteségre kötelez. A színészházak nagy
részének otthonossága, felszereltsége
nemegyszer alatta marad egy-egy vidéki
főiskola, egyetem kollégiumának.
Csakhogy van egy másik, súlyosabb kü-
lönbség is. Kollégiumban lakni, egye-
temistának lenni: átmeneti, kedvező ál-
lapot. Egyetem után - pályától függően -
lakáshoz lehet jutni, mindenesetre a kol-
légiumot egy idő után el kell hagyni, a
színészházat csak lehet. Ha van jobb, más
megoldás.

A színészházi élet konzerválja az át-
menetiséget, az ideiglenességet, állandó-
sítja a relatív nyomort, az elviselhetővé tett
alulfizetettséget, „fiataloknak" való
„pályakezdő" körülményeket teremt,
esetenként harminc-negyvenéves embe-
reknek. (Ebben a relációban kell felhív-
nunk a figyelmet arra: a színészeknek ke-
vés gyerekük van.)

A színésznek vidéken a legritkább eset-
ben van saját, méltó élettere, a színpad és
klub (esetenként kocsma) otthonukká
lettek.

Ám ha az életkörülményekről beszélünk,
nem felejtkezhetünk el a színházi öltözők,
klubok állapotáról sem. Mind-erre nem
terjedt ki vizsgálat, holott ezek is súlyosan
befolyásolják életüket.

Meglehet, hogy mindez így egyolda-
lúnak és túl sötétnek tűnik, de nem látok
okot arra, hogy a jelenség fényesebb
oldalával foglalkozzunk, hiszen be kell
látnunk - eltekintve a csekély valóban
kellően megfizetett és ehhez mérten túl-
foglalkoztatott színésztől -: legnagyobb
részük a körülményekhez képest minden
nap heroikus teljesítményt nyújt.

A színészek lakáshelyzetét, az ideigle-
nességet persze nemegyszer konzerválja
maga a színész is.

Nem akar letelepedni, hiszen a mobili-
tása nemegyszer pályája alakulásának
záloga. Ha egy színész például X. városá-
ban túl korán kap (ha könyörgött és
mérhetetlen mód eladósodott) lakást, azzal
szinte egyértelműen hozzákötötte magát a
városhoz és a mindenkori szín-házához.
Aki lakással rendelkezik, az nem a
színházzal szerződik - „örökre" -, ha-nem
a várossal, függetlenül attól, hogy
időközben jól érzi-e magát vagy sem, kell-
e a színháznak vagy sem. Lakást igényelni
tehát - ironikus mód - bizalmi gesztus a
színház iránt: mindez már vallomás és
örök eskü. Hiszen a lakás már nősülést és
esetleg gyereket is jelent: akkor viszont
megint lehetetlen messzeségbe kerül az
esetleg szükségessé vált
színházváltoztatás. Így a kibírhatatlan
ideiglenesség még szabadságnak is tűnhet,
a színészház kedélyesen álcázott nyomora
a remény előszobájának látszik.

A szegénység által teremtett csapdák
egymásba nyílnak, egy túl későn és túl
nagy áron megszerzett lakás épp olyan
nagy csapás, mint az ellenkezője. Mind-
ezt - túl a színészeken - a nézők is meg-
sínylik, színészeik, kedvenceik nemegy-
szer érthetetlen mód tűnnek el vagy lesz-
nek kiégettek, megfáradtak: bőven idő-nek
előtte. A színész függetlensége tehát
összefügg relatív nyomorának választásá-
val, de azt hiszem, hogy hosszabb távon
már mindez nehezen elviselhető.

Azt, hogy e kép, elismerem, riasztó
mivolta ellenére sem túl sötét, s realitással
bír, jól mutatja a színészek vélekedése
érdekvédelmükről, az érdekeiket képviselő
szakszervezet működéséről. Jellemző,
hogy az egyébként átlagos szóródású

válaszok itt hirtelen megsűrűsödnek. A
színészek 49 százaléka szerint rossz, vala-
mint nagyon rossz az érdekvédelem, 15
százalékuk szerint pedig egyáltalán nem
lehet érdekvédelemről beszélni. Mindezt
csak árnyalja és egyértelműbbé teszi a
kiszolgáltatottságukra vonatkozó kérdés.
75 százalékuk kiszolgáltatottnak érzi magát
színházának, 15 százalékuk közepesen, és
mindössze 4 százalékuk az, aki nem érzi
függését mértékfelettinek.

Az érdekvédelem elégtelenségét fejezi ki
az a tény is, hogy az utóbbi években észlelt
presztízscsökkenésük okát színészeink 8o
százaléka összefüggésben látja
kiszolgáltatottságával.

Mindez nem a „rendezői színház" és a
színész konfliktusára vall. Rendező és
színész között csak esetenként és esetle-
gesen perszonifikálódik színház és színész
anyagilag és jogilag is rendezetlen
viszonya.

A színész mindaddig kiszolgáltatott lesz
a színházának, amíg egész élete az.
Mindaddig, és joggal, a rendezővel és
igazgatóval való viszonyában fog tük-
röződni mindaz, ami nem oda tartozik,
amíg valóban nem oldják problémáikat
meg. A színész élete ma a színházban és a
színházért történik, s amíg ez így van,
addig joggal várja el, hogy a színház: oldja
meg minden problémáját.

A színészek - e tekintetben mélyen
érthető - felháborodását egyébként
legnagyobb mértékben szerződéseik szöve-
ge váltotta ki. Mindez már messze vezet-
ne, de a kötet által idézett mintaszövegben
egyetlenegyszer sem szerepel a színész
joga, csak és kizárólag kötelességeit em-
lítik. A színház kötelességei közül egyet-
lenegyet olvashatunk: kötelezik magukat
arra, hogy értesítik színészüket, fel-
mondanak-e neki vagy sem. Mindez nem
stílus kérdése, hanem pontos mutatója a
színész - minden felszíni megbecsülés és jó
szándék ellenére - valódi helyzetének,
pozíciója annak felel meg, ahogy a szö-
vegben beszélnek vele. A színész tudo-
másul vesz, a színház pedig megállapít. A
kötet remek alkalom arra, hogy világosan
megértsük : a magyar színház egyik
alapkérdése a színészek életkörülménye.
Nincs okunk tovább álszemérmes sutto-
gással beszélni a színészek pénzéről:
mondván, a művészet mégsem piac.
Valóban, a művészet végső soron megfi-
zethetetlen, sub specie aeternitatis mind-
egy, hogy egy színész mennyit keres. De itt
és most, ezen a földön, a jelenvaló
szemléletéből nézve : megfizethetetlen
munkájuk megfizetendő.


