
fórum
ünnepelt színészkirálynője. Szerencsére
ennek a paródiáját is eljátssza a harmincas
évek öregedő hollywoodi díva-maszkjában,
hosszú szipkával, vastag piros szájjal,
félrecsúszott tollas turbánnal és nagy-nagy
öniróniával. Minél színésznősebb az íróval
való kapcsolat kezdetén, annál őszintébbé,
emberibbé válik a vége felé, amikor
megöregedve magára marad párizsi
hotelszobájában, A primadonnaallűröket
az' öregség tétovasága és valami végtelen
egyszerűség váltja fel - hangban,
viselkedésben, játékban egyaránt, Szinte a
szemünk lát-tára fiatalodik-öregszik
negyven évet. Amennyire megformálható
jellemfejlődés egy ilyen kollázs-szerű
műben, azt Tolnay Klári játéka
megvalósítja.

Kevésbé változó Mensáros László ala-
kítása. (5 már a darab elején az, aki a
végén: az angol irodalom nagy öregje,
kész, kiforrott személyiség, akin már a
szerelem sem változtat. Leveleinek tónusa
is csaknem mindvégig ugyanaz: gyilkos,
senkit és semmit nem kímélő gúny, remek
aforizmák, sziporkázó paradoxonok, talán
csak élete végén válik mindez bölcs
derűvé. Mensáros Shaw-ja egy önimádó
zseni, aki tisztában van saját írói
képességeivel és férfiúi korlátaival, bár ez
utóbbit nem mindig hajlandó elismerni.
Szerelme csupa ellent-mondás:
„megtartlak-elengedlek", „haragszom rád-
megbocsátok" érzelmi ambivalencia, amit
cseppet sem könnyű a másik félnek
elviselni. A próbajelenetekben egymaga
testesíti meg a szerzőt, a rendezőt, a
partnert, sőt a szigorú kritikust is. Ezekben
a részekben játéka tele van
ellenállhatatlanul komikus, miniatűr
színházi poénokkal. Tónus-váltásai,
ritmusérzéke hibátlan színpadismeretről
tanúskodnak. A darab végén a matuzsálemi
életkorú írót nem annyira külső, mint
inkább belső eszközökkel ábrázolja. A
fázósan télikabátba burkolózó, hajlott hátú
öregember lélekben megfáradt, rezignált
bölccsé érett: már nem ír színdarabokat,
filozófiával foglalkozik. Még mindig
szelíd gúnnyal ostorozza társnője
elmaradhatatlan pekingi pincsijét., de
hangjába, habitusába már belopózott egy
eddig ismeretlen érzés: a részvét és a
másik ember megértésé-nek képessége.

Vannak olyan ritka színházi pillanatok,
amikor az eredeti mű értékét jóval ma-
gasabbra emeli a színészi játék. Ez történik
most a Madách Kamaraszín-házban két
igazi művész, Tolnay Klári és Mensáros
László jóvoltából.

SIVÓ EMIL

Védettség

Felszabadulás utáni színházi életünk, az
államosítást leszámítva, napjainkban, leg-
alábbis ami az anyagiakat illeti, a leg-
nagyobb átalakuláson megy keresztül.

Ezeknek a kedvező változásoknak az
eredményeit elsősorban a színházak dol-
gozói érzékelik, mert az eddig elég gyenge
lábakon álló anyagi helyzetük előnyösen
változik. Természetesen ehhez szükséges a
színházvezetői leleményesség, a bátor
kezdeményezés és a színházon belüli több,
néha megfeszített - az eddigieknél is
feszítettebb - munka, és elmaradhatatlan a
siker.

Az új rendszerben érdemes lesz a szí-
nésznek a színházban játszania, és mi-nél
többet, mert ma már a színháznak is van
lehetősége jobban megfizetni a munkát,
mint eddig bármikor. Azt azonban most is
látnunk kell, hogy a külső fellépésekkel az
anyaszínház anyagilag most sem állhatja a
versenyt. A külső fellépés ugyanis mindig
jövedelmezőbb lesz.

Az átalakulásnak ez a színházat érintő
vetülete. De miképpen érzékeli ezt az új
rendszert a legfőbb tényező, a közönség?

Véleményem szerint a színházak foko-
zottabban fogják keresni a közönséget,
mert a többletbevétel jelentős forrása az új
rendszer megvalósításának. .A szín-
házaknak figyelembe kell venniök a kö-
zönség igényeit, de az ideális az lenne, ha
ez nem járna együtt a művészi szín-vonal
leszállításával. Miért mondom ezt? Mert
ennek a kultúrpolitikailag káros
jelenségnek vagyunk a tanúi a tévé mű-
sorában, ahol olyan „művek" kerülnek nap
nap után a képernyőre a bonyodalmak
elkerülése végett hadd ne írjak címeket - ,
amelyek nem méltók erre, és amelyek
rendkívül nagy károkat okoz-nak a
közönség igényességre való neve-lése
terén. Tisztelet a kétségtelenül meg-lévő
kivételeknek, de - bár nagy tévénéző
vagyok - egyre ritkábban tudom kinyitni a
készüléket. Pedig az ugye vitathatatlan
tény, hogy a közönség íz-lése tekintetében
igen sok még a. tenni-való. De az az
irányzat, mely most alakult és alakul ki,
nem kedvez a közönség ízlésszintje
emelésének.

A színház mindig is költséges művé-
szeti ág volt, bár ha a közönségre gya-
korolt hatását nézzük, akkor azt kell
megállapítanunk, hogy feltétlenül meg-éri
a befektetett nagy összegeket. Nagy
összegeket írtam, pedig ha ezeket az
anyagi tételeket a teljes állami költség--
vetés tükrében nézzük, akkor ezek a
milliók elenyészően csekélyek. Megjegy-
zem, hogy amikor színházról beszélek,
mindig jó színházra gondolok, olyanra,
amelyik színvonalas is, és amelyiknek kö-
zönsége is van, mert csakis az ilyen szín-
ház éri meg a befektetést.

Mondanivalóm elején átalakulásról be-
széltem, ez részben már meg is történt, de
van még: a sok között egy nagy vitát
kiváltó kérdés, mely e pillanatban is
megoldhatatlannak látszik. Ez pedig a
színészek védettségének a kérdése. Az
illetékes állami szerv és a szakszervezet
már hosszú idő óta viaskodik egymással,
megegyezés azonban nem született, és az
álláspontok ismeretében egyelőre nem is
látható a kibontakozás módja.

Miről van itt szó tulajdonképpen?
A Munka Törvénykönyve minden

magyar állampolgárnak a nyugdíjkorhatár
elérése előtt öt évvel védettséget biztosít.
Ez a védettség a színészek esetében
azonban nem öt, hanem tíz év. Ami azt
jelenti, hogy egy színésznőtől
negyvenötödik, egy színésztől pedig öt-
venedik életéve után csak egészen kü-
lönleges esetekben lehet megválni. Ez a
Színészszakszervezet részéről rendkívül
jelentős és igen nemes vívmány, de a
színházvezetés oldaláról nézve ugyanez
nagyon nehéz helyzetet teremthet egy
adott színházon belül. A szakszervezet
álláspontja az, hogy aki a főiskola elvég-
zése után ekkor általában huszonkét
évesek -- még húsz-huszonöt évig a pá-
Iván tud maradni, azt már idősebb ko-
rában ne lehessen elbocsátani a színház-
tól. Ugyan hová is mehetne, mihez fog-
barna előrehaladott korában egy színész,
aki már több mint két évtizedet eltöltött
ezen a rögös pályán, és jogosan hitte el
önmagáról, hogy színész? Egy ipari
munkás vagy egy más területen dolgozó
negyvenöt-ötven év körüli személy
mindenesetre könnyebben talál más
munkahelyet magának, vagy esetleg
időben átképezik más munkára, de egy
színészi pályán eltöltött fél élet után
ugyan mivé lehet az illetőt átképezni? Hol
és miképpen tudja az eddigi életétől
teljesen különböző szakmában meg-állni a
helyét? Én azt hiszem, ebben az
álláspontban a szakszervezetnek mint ér-



dekvédelmi szervnek teljesen igaza van.
Egy már kivívott, kétségtelenül jelentős
eredményről nem akar lemondani.
Ugyanakkor a felsőbb hatóság véleménye
az, hogy a tízéves védettség nem egyezik a
jelenlegi viszonyokkal, túlzott kötöttséget
jelent egy olyan időszakban, amikor
mindenki a régi, túlhaladott kötöttségek
ellen küzd. Akkor, amikor a színházak
gazdálkodásában a költségvetési
rovatkötöttségek feloldása megtörtént,
megtörtént továbbá az alapbérkeretek
széthúzása is, tehát elméletileg jelentősen
lehetne a színészek jelenlegi kétségtelenül
alacsony alapbérén javítani, bár ezt pénz
nélkül megoldani le-hetetlen. Ehhez a
rovatok majdani teljes feloldása lenne
szükséges, ez azonban távoli, nehezen
elérhető célnak látszik jelen pillanatban.

Miből lehetne akkor mégis záros ha-
táridőn belül az évi négy-öt százaléknál
nagyobb mértékben emelni a színészek
béreit?

Minden színházban vannak művészek,
akiket nem foglalkoztatnak, vagy nem
foglalkoztatnak kellőképpen. De akadnak
olyanok is, akik csak a havi fizetésüket
veszik fel. Ez a helyzet pedig joggal
irritálja azokat a színészeket, akik sokat
játszanak ugyanazért, esetleg kevesebb
bérért. Es ezeknek a művészek-nek a
bérrendezése éppen az ilyen nem
foglalkoztatott, de védett korban lévő
kollégák miatt nem oldható meg.

Felmerül a kérdés, miért nem foglal-
koztatják ezeket a színészeket a színhá-
zakban? Ez két okból lehetséges : vagy
nem adódik az egyébként tehetséges mű-
vésznek megfelelő művészi feladat, vagy
az illető nem tehetséges, nem jó színész, de
már több évet, esetleg évtizedet töltött el
ezen a pályán. Ki a hibás az utóbbi
esetekben, az többnyire titok marad, de
tény, hogy ezt a problémát megoldani a
színész előrehaladott korában már szinte
lehetetlen. Előbb, sokkal előbb kellene
ilyen esetekben „kegyet-lennek" lennie
valakinek vagy valakik-nek. A színészet
ugyanis kegyetlen szakma: ha felmegy a
függöny, minden kiderül, a tehetség is, de
az alkalmatlanság is. Ezért kellene a
„kegyetlenséget" (ami tulajdonképpen nem
az) már a főiskolán elkezdeni. De ha már
ott ezért-azért elmulasztják, akkor később,
de mindenki érdekében minél előbb meg
kellene oldani ezt a kérdést, még mielőtt az
illető színészi diplomával rendelkező
személy teljesen beleélné magát abba a
téves gondolatba, hogy ő színész, netán

művész, csak hát a körülmények ... De
mivel - tudtommal - országosan színész-
hiány van, sok esetben olyanok is gyöke-
ret eresztenek a pályán, akik valójában
nem ütik meg a mértéket, és ezekből
lesznek idősebb korukra - akaratukon
kívül részben a problémák okozói.

Nehéz kérdés ez nagyon, tudom. A fő-
iskolának el kell látnia az egyre szaporodó
társulatokat színészekkel, de annyi
egetverő tehetség nem jelentkezik évente,
ahány fiatal tehetségre a magyar színhá-
zaknak szükségük lenne. Ezért gondolom -
kénytelenek a mércét a kívánatosnál
lejjebb szállítani, és így minden megy
tovább a maga útján.

A megoldást egyelőre nem látom, de a
védettség ügyét napirenden kell tar-tani,
valami emberséges, hosszabb idő alatt
végbemenő megoldást kellene találni,
mely mindkét fél, de főleg az ér-
dekvédelmi szerv számára elfogadható.
Azt még megjegyzem, hogy nem olyan
nagy azoknak a száma, akiket ez a kér-dés
közelről érint.

Addig is, amíg ezt a megoldást az arra
illetékesek megtalálják, amiben előbb-
utóbb bizonyos vagyok, minél kevesebbre
kellene csökkenteni a színházakban a nem
foglalkoztatottak számát, hogy a sokat
dolgozó, húzó művészek anyagi helyzetén
az így felszabaduló összegekből érezhető
mértékben javítani lehessen.

E számunk szerzői:

BÖJTE JÓZSEF dramaturg
CSÁKI JUDIT újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa CS.
SZABÓ ISTVÁN színész,

a Budapesti Gyermekszínház tagja
ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
FÖLDES ANNA újságíró,

a Nők Lapja rovatvezetője
GYÖRGY PÉTER

az ELTE Esztétikai Tanszékének tanár-
segédje

KŐHATI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

RADÁCSY LÁSZLÓ egyetemi hallgató
SIVÓ EMIL

a Thália Színház nyugalmazott ügyvezető
igazgatója

SOMLYAI JÁNOS lektor
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője
SZEKRÉNYESY JÚLIA újságíró,

az Élet és Irodalom munkatársa
WETZSTON, ROSS kritikus

CSÁKI JUDIT

Színház --
reggeltől reggelig

Fiatal színikritikusok az Edinburgh-i
Nemzetközi Fesztiválon

A Színikritikusok Nemzetközi Szövetsége
(IATC) ebben az évben Edinburghban,
Skócia fővárosában rendezte meg a fiatal
színi kritikusok nemzetközi
szemináríumát. Húsz országból huszonkét
színi-kritikust hívtak meg az egyhetes
rendez-vénysorozatra; végül tizennyolcan
- tizenhat országból - érkeztünk meg a ha-
gyományos Edinburgh-i Nemzetközi
Fesztivál második, középső hetére. (Két-
két szovjet és amerikai, egy-egy francia,
brazil, olasz, kanadai, finn, lengyel, NDK-
beli, román, svéd, norvég, holland, belga
és magyar résztvevője volta sze-
mináriumnak.)

A kritikustalálkozó - bár természete-sen
önálló programja is volt -- döntően a
művészeti fesztiválhoz kapcsolódott.
Hagyományosan a résztvevők a vendég-
látó ország reprezentatívnak ítélt színi-
előadásait nézik és vitatják meg -- itt
viszont egy nemzetközi, hihetetlen méretű
fesztivál nézői lehettünk.

Nem véletlen tehát, hogy az egymás
iránti kölcsönös érdeklődés egybefonódott
a fesztivál eseményei közti vándorlással;
jártunk színházról színházra egyenként és
csoportosan; egymásnak javasoltunk --
vagy éppen nem javasoltunk bizonyos
produkciókat, s ezen keresztül
ismerkedtünk egymás szakmai ízlésével s
a különböző országok színi-kritikai
gyakorlatával, elveivel.

Délelőtti beszélgetéseinken - tulaj-
donképpen ezek képezték a szeminárium
„hivatalos" programját -- több vendégünk
is volt; találkozhattunk a helyi lap
szerkesztőjével, a fesztivál rendező-
ségének néhány tagjával, egyes színházak
vezetőivel valamint Martin Esslinnel, a
BBC drámai osztályának - egyébként
magyar származású - vezetőjével. Ven-
déglátóink sokat tettek azért, hogy ezek a
beszélgetések - túl a formális bemutat
kozásokon és tájékoztatókon - valóban
hasznos ismeretségekké váljanak.

A harmincnvolcadik edinburgh-i fesztivál
már alig-alig hasonlít a legelsőre, amikor a
szervezők elsősorban a komoly-


