
könyvszemle

KOMLÓS JÁNOS

Röpirat a színházi jog
ügyében

Jó néhány hónapja már, hogy dr. Nyáry László
könyve megjelent, de kritikát még nem írtak róla.
Hogy miért nem? Azt hiszem, ennek első-sorban
szemléleti oka van. Nálunk ugyanis ha azt halljuk:
színház, minden kritikus esztétikai, ideológiai,
irodalmi, dramaturgiai kérdésekre gondol. Az már
kevésbé jut a kritikus eszébe, hogy a színház
nemcsak esztétikai fogalom, ha-nem intézmény is.
Sajátos vállalat, amelynek a működése,
üzemeltetése felvet és feltételez egy csomó
gazdasági, szervezési, ügyrendi, jogi problémát.
Sőt elsősorban ezeket a problémákat veti fel,
elsősorban ezeknek a tisztázását, meg-oldását
követeli meg. Mert ha a színház nem rendelkezik
megfelelő anyagi ellátottsággal, a különböző
kategóriákba tartozó dolgozókból kialakított,
üzemképes szervezettel, ha a színházban nincs
tisztázva a működés ügyrendje, nem világosak a
munkakörök, a hatáskörök, ezek egy-máshoz való
viszonya, nem tisztázottak az ott

dolgozók jogai és kötelességei, az irányítás és
fegyelmezés módszerei, lehetőségei, akkor a szín-
ház képtelen működni. És akkor nincs értelme a
színházról mint esztétikai fogalomról elmélkedni
és vitázni. Ha a színház üzemeltetésének ezek az
alapvető feltételei nincsenek tisztázva, megoldva,
időről időre átgondolva és a kor követelményei
szerint újrafogalmazva, az új igényekhez
hozzáigazítva, akkor nincs sem happening, sem
abszurd színház, nincs sem totális, sem
semmilyen színház. Akkor nincs színház.

Ezt minden színházi dolgozó tudja, ezt minden
színházi néző, ha felhívják rá a figyelmét,
könnyűszerrel megérti, de az esztétának, a kri-
tikusnak ritkán jut eszébe.

Márpedig Nyáry László könyve ezeknek az
alapvető kérdéseknek egy részével, a színházi jog
problémáival foglalkozik. Azt hiszem, ezért nem
kapott kritikai visszhangot eddig.

Pedig megérdemli. Nemcsak a kritikai vissz-
hangot, de az egész színházi szakmát megmoz-
gató széleskörű vitát is. Olyan vitát vagy viták
sorozatát, amelyet további elméleti kimunkálás és
további gyakorlati lépések követnek majd. Dr.
Nyáry László ugyanis nagyon lényeges, immár
halaszthatatlanul fontos kérdések megvitatására
hívja fel a figyelmet. Mégpedig nem is könyv
formájában hívja fel a figyelmet, hanem egy
nagyon halkszavú, szerény címet viselő füzetben.
A színházi jog egyes kérdései - ez a füzet címe, és a
szerző arra utal benne, hogy a magyar szín-házi
jogot, minthogy egy s más kérdésben ki-
munkálatlan, más kérdésekben elavult, vagy
éppen most avul el, tovább kell fejleszteni, hozzá
kell igazítani a mai követelményekhez. És hozzá
kell igazítani, jobban, mint eddig, a színház sajá-
tos, a többi munkaterülettől eltérő követelmé-
nyeihez.

Lényeges kérdésekről beszél tehát ez a kis
füzet. De vajon miért ilyen szerény formában,
csendes hangon és kis terjedelemben teszi ezt?
Úgy vélem: ezért. Az irodalomban ősrégi szabály,
hogy a lényeges kérdésekben gondolkodásra,
cselekvésre ösztökélésnek műfaja a röpirat. A
színházi jog egyes kérdései: röpirat. Nem
kisterjedelmű könyv, hanem megfelelő terjedel-
mű röpirat. Dr. Nyáry László, aki évtizedek óta
elismert szakértője a színházi jognak, akinek
nevéhez a magyar színházak gazdálkodására,
számvitelére, szervezetére és ügyvitelére, szol-
gálati és fegyelmi szabályzatára vonatkozó alap-
vető összefoglaló munkák egész sora fűződik, és
akinek Színházi útmutatóját ma is kódexként
használja a magyar színházi életben mindenki,
ezúttal röpiratot irt.



Sajátos röpiratot. Nem publicisztikusan har-
sányat és szenvedélyeset, hanem tényeket, ada-
tokat felsorakoztató, azokkal objektíven ér-velő,
szakszerű röpiratot.

Nyáry módszere az, hogy a történeti fejlődést
ismerteti. A színházi jog fejlődésének rövid tör-
ténetét, a magyar színházi szervezet megszüle-
tésének és alakulásának történetét, a színház belső
szervezeti felépítésének, az ezzel összefüggő
szerződtetési, fegyelmi stb. kérdéseknek fejlő-
déstörténetét. Ennek a módszernek bármiféle
publicisztikus kiáltvánnyal vagy vitairattal szem-
ben megvan az az előnye, hogy tényszerűen mutat
rá a múltból eredő, máig ható hiányosságokra,
kimunkálatlan vagy nem teljesen tisztázott prob-

lémákra. Másrészt ez a módszer önmagában is azt
sugallja, hogy itt egy eddig is folytonosan
változó, állandó mozgásban levő történeti folya-
matról van szó, az esetleges további változás tehát

nem idegen ettől a folyamattól, hanem éppen en-
nek lényegéből következik.

További előnye ennek a módszernek, hogy a
szerző a történeti tények, mozgásformák, intéz-
mények ismertetésénél nemcsak arra mutathat rá,
mi az, amiben már fejlődtünk a múlthoz képest,
hanem arra is, mi volt a múltban célszerűbb;
olyasmi, amit vagy visszahozhatnánk, vagy min-
tául vehetnénk, hogy mai analógiáját kialakítsuk.

És végül: előnye ennek a módszernek az is,
hogy a színház belső gondjaitól nem érintett ol-
vasó számára is tanulságos, érdekes történeti
anyagot ad, a szakemberek számára pedig a haj-
dani iskolai „puskákra" emlékeztető, rövid tör-
téneti összefoglalást.

Az alábbiakban ismertetem azokat a problé-
mákat, amelyekre Nyáry ráirányítja a figyelmet.

A kiindulópont az, hogy az 1848. évi XXXI.
te. óta, tehát több mint egy évszázada színházi
vonatkozású törvény hazánkban nem született.
Egyes részletkérdésekben megjelent és megjele-
nik számos jogszabály és utasítás, ezek mellett él
és hat számtalan íratlan szabály és szokásjog.
Mindebből pedig logikusan következik, hogy
szükséges lenne vagy átfogó módon vagy részle-
teiben jogilag rendezni több olyan kérdést,
amelyekben tényleges elvi álláspont nincs, csak
szokásjogban kialakult gyakorlat létezik. Ilyenek
például: a színházak egymás közti viszonyának
több vonatkozása, a színház vezetősége és a tag-
ság közti viszony, amely jogilag nem olyan egy-
szerű, mint ahogyan első pillanatra látszik, hiszen
itt nemcsak munkaadó és munkavállaló
viszonyáról van szó, hanem olyan jogviszonyról,
ahol az igazgató szerződő fél és ugyanakkor felet-
tes, valamint fegyelmi hatóság egyszemélyben.

A magyar színházi élet szervezetének megszü-
letését, napjainkig tartó fejlődését ismertető feje-
zet hasonló módon a jogalkotásban való
továbblépés szükségességére utal. Ebből a
fejezetből az tűnik ki, hogy 1949, tehát a színházak
állami" kezelésbe vétele óta a színházak szervezete,

irányítása lényegében változatlan. Alapvető
módosításra nincs is szükség - a szerző szerint -,
de az elmúlt húsz esztendő hozott olyan
tapasztalatokat, amelyek főként a színházak
nagyobb ön-állósága és hatásköre szempontjából
szükségessé tennének bizonyos szervezeti
módosításokat. Ehhez még annyit fűznék hozzá,
hogy véleményem szerint nemcsak az elmúlt húsz
év, de még inkább az elmúlt egy év és a mostani,
valamint az elkövetkező évek, másszóval az új
gazdasági mechanizmus és a kultúrpolitikai
irányítás össze-függései feltétlenül szükségessé
teszik, hogy a színházak szervezetét, irányítását,
hatáskörét érintő kérdéseket újra átgondoljuk.

Hasonló alapállásból indul ki a színház belső
szervezeti felépítését tárgyaló fejezet is, megálla-
pítva, hogy a színházak belső rendje mindmáig
lényegében a Nemzeti Színház és az Operaház több,
mint nyolcvan esztendővel ezelőtti szabály-
rendeletén alapszik. Részben úgy, hogy az akkori
szabályokat a későbbi jogszabályokban felhasz-
nálták, másrészt ezek a szabályok szokásjog for-
májában élnek tovább. A szerző itt már nemcsak a
továbblépés szükségességére utal, hanem arra is,
hogy helyes volna egy-két régebbi, azóta meg-
szűnt intézményt vagy módszert visszaállítani,
vagy legalábbis ezen elgondolkodni. Ilyennek
tartja például a Nemzeti Színházban egykor mű-
ködő Drámabíráló Bizottságot, amelynek a veze-
tőségen kívül két színész is tagja volt, és amely
bizottság hivatva volt a darabok elfogadása vagy
elutasítása tekintetében dönteni. Hogy az ilyen
vagy ehhez hasonló szervet vissza kellene-e állí-
tani, azt a magam részéről vitathatónak tartom, de
nagyon is figyelemre méltó - véleményem szerint
- az elv, amelynek alapján ez a bizottság annak
idején döntött. Eszerint olyan művet fogadtak el,
amely a „drámairodalom jelen állásához mérve
művészi beccsel bír és sikert ígér". Sikert ígér!
Nem utolsó szempont.

A színészek szerződtetésének és a szerződések
felbontásának fejlődését ismertető fejezetek rend-
kívül meggyőzően bizonyítják azt a hatalmas vál-
tozást, amelyet a színházak államosítása, a szo-
cialista átalakulás hozott a színészek társadalmi,
emberi megbecsülésében, jogaik biztosításában és
védelmében. A ma már elképzelhetetlennek látszó
hajdani szerződtetési és szerződés-felbontási
feltételek közül a szerző egy kritériumot talál



,érdemesnek arra, hogy ma is foglalkozzunk vele.
Mégpedig azt, hogy régebben a színház kikötötte:
a színész a szabadságát pihenésre köteles igénybe
venni. Ellenkező esetben súlyosan meg-büntették.
Valóban érdemes a kérdésen legalábbis
vitatkozni. Mellette szól, hogy igen sok
színészünk hajszoltan és kimerülten kezdi el az új
évadot. Ellene szólnak a mai művészeti élet
sokágú követelményei: a film, a szinkron, a rádió, a
tv azelőtt nem létezett igényei, és nem utolsó-
sorban a színészek egzisztenciális érdekei.

Nyáry művének legizgalmasabb és legfonto-
sabb része az utolsó két fejezet. Ez tartalmazza a
legdöntőbb problémákat és egyben a legsürgősebb
teendőket. Melyek ezek?

Az egyik a színészek szerződtetésének tovább-
fejlesztése. A gondolat lényege az, hogy ma a
színház és a színész között létrejövő szerződés
lényegében nem tartalmaz mást, mint bármely
munkaszerződés: az időtartamot és az anyagi
feltételeket. Nem derül ki ebből a szerződésből,
hogy itt egy sajátos munkáról van szó, amelynek
jó, sőt egyedülállóan kiváló elvégzése legalább
olyan érdeke a munkavállalónak, ha nem na-
gyobb, mint a munkáltatónak. Éppen ezért nem-
csak azt kellene kikötni, hogy a munkavállaló
köteles a képességei szerinti legjobb teljesítményt
nyújtani, hanem valamiféle garancia kellene arra
is, hogy ehhez a munkavállaló a képességei-nek,
egyéniségének megfelelő legjobb lehetőséget
fogja megkapni. A gondolat helyes. Gyakorlati
megvalósítása azonban már bonyolultabb. Ezt a
szerző is elismeri. Hiszen nagyon nehéz minden
esetben előre felmérni, melyek azok a szerepek,
amelyek a színész egyéniségéhez illők,
képességeire méltók, és melyek nem. Sok eset-
ben maga a színész az, aki a legkevésbé képes ezt
előre felismerni. Mindenesetre olyan gondolatról
van szó, amelyen érdemes töprengeni, vitatkozni
és olyan megfogalmazást keresni, amelynél a
színházi munka folyamatossága, fegyelme és
biztonsága, valamint a színész művészi érdeke,
hírneve egyaránt biztosítva van.

A másik alapvető gondolat: újból rendezni kell
a színházi fegyelmi jog kérdéseit. A mai állapot
ugyanis sok szempontból nem kielégítő. Sőt - ez
már az én erősebb fogalmazásom -, sajátos
színházi fegyelmi jogról, amely lényegesebben
eltérne az általános munkafegyelmi jogtól, amely
figyelembe venné a színházi munka specialitásait,
nem beszélhetünk. A fenti célból a szerző arra
utal, hogy vissza kellene állítani az egykori
színházi törvényszéket, amely demokratikus in-
tézmény volt, a színházi gyakorlat sok évtizedes
tapasztalatainak, a színház speciális igényeinek

ismeretében működött, és éppen ezért olyan
esetekben is tudott ítélkezni, olyan büntetéseket is
ki tudott szabni, amelyekre ma nincs lehetőség.
Más szóval: határozottabban tudta képviselni,
érvényre juttatni és védelmezni a művészi munka
és az egész művész kollektíva érdekeit. A
színházi törvényszék olyan vétségek-ben is
ítélkezhetett, mint rosszalló hírek terjesztése az új
darabról; szereposztás elleni kifogások; szerepből
való húzás, kihagyás; a kellékek és szerek körüli
vétségek; a próbákon való magatartás; a
törvényben előre nem látott vétségek.

Ezeknek a vétségeknek a fegyelmi büntetése a
legtöbb esetben pénzbírság volt, és e pénzbírság
felső határa egyenlő volt a havi fizetéssel. Érde-
mes gondolkodni, vitatkozni azon, nem kellene-e a
pénzbírságot a mainál szélesebb formában al-
kalmazni. Ma ugyanis gyakorlatilag a színházban
pénzbüntetés nem szabható ki, csak akkor, ha
olyan késésről vagy távolmaradásról van szó,
amely a színháznak kimutathatóan anyagi kárt
okozott. A mai pénzbüntetés voltaképpen nem is
pénzbüntetés, hanem a kimutatható anyagi
veszteség megtéríttetése. A dolog azonban ko-
rántsem ilyen egyszerű. A színháznak lehet úgy is
anyagi kárt okozni, hogy azt számszerűen nem
lehet kimutatni. Az utcáról bejövő „vevők"
ugyanis megveszik a színház minden előadását.
Ha az előadáson a színész vagy a színház egyéb
alkalmazottja olyat tesz, ami a produkció
színvonalát, folyamatosságát, hitelességét
gyengíti, ezzel anyagi kárt is okoz. A „vevő"
becsapottnak érzi magát, legközelebb talán emiatt
nem jön el, esetleg másokkal is közli a
tapasztalatait. Mi ez, ha nem anyagi kár?

Nem azt mondom persze, és Nyáry sem azt
szorgalmazza, hogy ezentúl minden lazaságnál,
elvétésnél a színházi dolgozó zsebébe kell nyúl-
ni. Mindössze azon kellene gondolkozni, hogy a
színházi előadás, minthogy nyilvános, mint-hogy
az előtt a közönség előtt egyszeri és
megismételhetetlen, hibája ott és akkor helyre-
hozhatatlan, éppen ezért alapvetően más jellegű,
mint amikor mondjuk a csavargyártás folyama-
tában követ el a dolgozó valamiféle mulasztást.
Ha viszont más, akkor a fegyelmi megítélésnek is
némileg másnak kell lennie.

Hogy mit jelent ez a némileg, mit jelent a más a
színházi jog különböző területein, ezt kellene az
elkövetkező időkben az érdekeltek széles körű és
alapos vitája alapján tisztázni, megfogalmazni.

Ehhez ad érdekes és szakszerű indítást dr.
Nyáry László „röpirata": A színházi jog egyes
kérdései.


