
fórum
izmokkal, akarattal. Utolsó erejével két-
ségbeesetten kapaszkodik Bertalanba, de
gondolatai már nem az életet, hanem a
halált kutatják. A mentőautó felhangzó
szirénája hallatán bénultan adja meg ma-
gát a sorsának.

Ezt követően gyorsan peregnek az
események. Annuska hazajön a kórházból,
és közeli halálának biztos tudatában
igyekszik mindent elrendezni maga körül.
Hirtelen támadt, kissé rezignált böl-
csességgel próbálja kibékíteni öreg barátját
annak fiával - sikertelenül. A kudarc újabb
letörést eredményez, a nyugalom
határozottságát ismét csalódottság, a
feleslegesség érzése váltja fel.

Ekkor következik be a valóban sors-
döntő fordulat: családja kiváló tagjai
tudomására hozzák, tévedett a híres
professzor, Annuska műtéte kiválóan
sikerült, minden lelete negatív. Gobbi csak
áll, és nézi a fiát, de világosan érezzük -
nem látja. Lassan, szinte kínosan leül, az
asztalba kapaszkodva. Arca pár pillanatig
mozdulatlan, majd lassan előre-bukik a fej,
a vállak megrándulnak - csendes
visszafojtott zokogás rázza meg. Az-tán
hirtelen rugalmasan feláll, arcán már a
mosoly küszködik a sírással. Szégyenkező
gesztussal siet zsebkendőt keresni - és
ekkor ismét szembetalálkozik a tükörrel. A
zsebkendőt szorongató kéz meg-áll, egész
alakja mozdulatlanra dermed. De a
következő mozdulatával kiegyenesedik,
lassú megkönnyebbüléssel gondolkozik
valamin - fia ügyetlen magyarázkodását
leinti. Egyetlen fontos dolog létezik most
számára: átmenni „egy illetőhöz", és
megmondani neki - mit is ? Szó nélkül
megértjük - a visszatérő életkedv indítja el,
amint zsebkendőjét gyűrögetve kilép a
lakásból.

A következőkben már egyre gyorsuló
testi-lelki javulás tanúi lehetünk. Gobbi
idős munkásasszonya töretlen szívós-
ságával, életerejével képes új életet kez-
deni, leküzdeni súlyos csalódásait, sé-
relmeit. Es tud megbocsátani - őszintén és
mélységes megértéssel.

SCHMIDT JÁNOS

Beszéljünk a műszakról

Megszokott téma az újságok hasábjain a
munkaerőhiány kérdéseinek elemzése.
Természetes dolog, hogy a kultúra területe
sem kivétel, és nem mentes ezektől a
gondoktól.

Nemigen akad olyan színházigazgató,
aki ne panaszkodott volna munkaerő-
gondjairól, az egyre jobban súlyosbodó
munkaerőhiányról, amely főleg a mű-
szaki munkaerőkre vonatkozik. A szín-
házi munkaerőhiány kézenfekvő és első
hallásra teljesen elfogadható magyaráza-
tának látszik, hogy kevés a szabadidő,
dolgozni kell a munkaszüneti napokon, a
kereset is elmarad az iparban dolgozók
jövedelmétől, és a törvényesen járó
szabadnapok kiadására sokszor hetekig
nem kerülhet sor - pontosan a munkaerő-
hiány miatt. A felsorakoztatott tények
rajtunk kívülálló okok következményei. A
megoldásra sajnos képtelenek vagyunk. Fel
sem vetődik annak gondolata, hogy a
tervszerű munkaerőgazdálkodást más
tényezők is befolyásolják. Olyanok,
amelyek a helyi viszonyok, adottságok,
munkakörülmények és a kollektív szellem
függvényei.

A színházi műszaki és kisegítő munka
nem tartozik a keresett, kényelmes és jó
időbeosztású munkák közé. Munka-
szüneti napokon való munkavégzés,
osztott munkaidő, állandó túlórázás,
vidéki tájelőadások, aránylag nehéz fizikai
munka az egyik oldalon. A másikon pedig
a közepesnél alig magasabb bérezés.

Ez régóta így van, jelenleg is ez a
helyzet. De törvényszerű-e, hogy a
jövőben is ilyen maradjon? Nem lehetne-e
jobb munkaszervezéssel, a szabadnapok
pontos betartásával, a szombat délelőtti
műszaki próbák elhagyásával, több mű-
szakos üzemre való áttéréssel, a munka-
szüneti napok műsortervének racionáli-
sabb összeállításával olyan helyzetet te-
remteni, hogy a munkaszüneti napokon
csak minimális műszaki létszámra legyen
szükség? Nem kellene arra törekedni,
hogy minél kevesebb túlórával tervsze-
rűbb és kedvezőbb munkakörülményeket
biztosítsunk, és az osztott munkaidőt
fokozatosan szüntessük meg?

Úgy érzem, mindezzel nem mondok
újat. Történt is már egy és más: például az
állandó szabadnap (szünnap) bevezetése,
a szombati próbák kiiktatása. Ezek a
kezdeményezések azonban nem egysé-
gesek, intézményenként változóak. Biz-
tos, hogy ezek a munkahelyi könnyítések
előbb-utóbb tért fognak hódítani, mivel az
ésszerű munkaszervezés ezt a fejlődést
megköveteli. Megvalósulásuknak azon-
ban ma még nagyon sok intézményen
belüli és intézményen kívüli akadálya
van; összefüggenek olyan anyagi, sze-
mélyi, művészeti, kultúr- és műsorpoliti-
kai kérdésekkel, amelyek sok esetben
kívül esnek a színházak intézkedési jog-
körén. Egy másik kérdés viszont szorosan
kapcsolódik a munkaerőgazdálkodás
témájához, megvalósítása pedig csak
intézményen belüli intézkedést igényel.
Ez nem más, mint a szakmai tovább-
képzés és az emberi törődés problémájá-
nak jogos igénye.

A színházi műszaki vezetők szakmai
továbbképzésének előfeltételét az akkori
Művelődésügyi Minisztérium Színházi
Főosztálya teremtette meg azzal, hogy
1 9 6 8 . szeptember i-én létrehozta és meg-
indította a felsőfokú színházi műszaki
vezetőképző tanfolyamot, a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán. Ezzel egyidő-
ben a Művelődésügyi Minisztérium ren-
deletet is adott ki 3 5.047/1970 szám alatt,
amelyben szabályozta és meghatározta
azokat a munkaköröket, melyeknek be-
töltéséhez a tanfolyam elvégzését kötele-
zőnek ítélte. A tanfolyam alapításáról,
létrehozásáról szóló 9 2 . 9 8 0 / 1967 szám
alatt kiadott minisztériumi intézkedés
munkajogilag is szabályozta a tanfolyam-
mal kapcsolatos intézkedési kötelezettsé-
geket, és kitért az anyagi ösztönzés kér-
déseire is. Az alapszabály szerint a tan-
folyamon eredményesen végzett hallgatók
magasabb bérbesorolást kapnak, füg-
getlenül attól, hogy munkaköri beosztá-
sukban történt-e változás vagy sem. A
közelmúltban megjelent bérrendezés
miniszteri utasítása külön foglalkozik a
tanfolyamon végzett hallgatók bérbe-
sorolásával, és magasabb kulcsszámú bér-
megkülönböztetést biztosított számukra.
A vezetőképző tanfolyam szükségességét,
létfontosságát az indulástól eltelt nyolc év
tapasztalata bebizonyította. Így ezzel a
kérdéssel és az alapszabályzat elemzésé-
vel nem kívánok foglalkozni, csupán egy,
számadataiban is érdekes és elgon-
dolkoztató statisztikát készítettem, ami
önmagáért beszél.

A tanfolyamot 1 9 7 5 júliusáig száz-



negyvenhatan végezték el. A végzett
hallgatók közül százhuszonkilenc ma is
házi területen dolgozik, nyolcvan száza-
lékuk vezető beosztásban. (A hiányzó
tizenhétből kettő meghalt, hárman a
színházi területről a filmszakmába távoz-
tak, négyen betegség és nyugdíjkorhatár
elérése miatt kiváltak a számításba vehető
műszaki dolgozók soraiból, nyolcan az ipar
vagy a népgazdaság más területén
helyezkedtek el a tanfolyam elvégzése
után.)

A számadatokból kitűnik, hogy az eddig
végzett száznegyvenhat színházi
szakemberből végeredményben csak
nyolcan hagyták el a kulturális területet,
ami 5,5 százalékos lemorzsolódásnak
számít. Ha ezt a statisztikai adatot össze-
hasonlítjuk más iskolák, egyetemek vagy
hasonló jellegű felsőfokú szakmai tan-
folyamok átlag 25-40 százalékos lemor-
zsolódási arányszámával, megállapíthatjuk,
hogy a színházi műszaki vezetőképző
tanfolyamnak a szakmai képzésen túl még
a szakterülethez kötés szempontjából is
elévülhetetlen eredményei vannak. A
tanfolyamot végzett színházi műszaki
vezetők, szcenikusok, műszaki közép-
vezetők és csoportvezetők a helyükön, a
szakmában maradtak azután is, hogy a
tanfolyamot elvégezték. Miért van akkor
mégis létszámhiány? - kérdezhetnénk
jogosan. A magyarázat kézenfekvő. Az
ország színházainak a minisztériumi
rendelet értelmében kétszázötven-két-
száznyolcvan olyan munkaköre van,
amelynek betöltése tanfolyami végzett-
séghez van kötve. Ezzel szemben a tan-
folyamot csak száznegyvenhatan végezték
el az elmúlt időszakban, és ebben a lét-
számban a művelődési házak, kultúrköz-
pontok végzett műszaki szakemberei is
benne vannak.

1975 őszén újra megindítottuk a
vezetőképző tanfolyamot, negyvennégy
hallgatóval. Sajnálatos, hogy a pesti szín-
házak - főleg az Operaház - kétévenként
legfeljebb egy-két embert küldenek a
tanfolyamra, pedig ennél lényegesen több
végzettséggel rendelkező középvezetőre
lenne szükség. A tanfolyami felvételinél
eddig előnybe részesítettük a kimondottan
színházi műszaki dolgozókat, de ezzel a
lehetőséggel nem nagyon éltek a
színházak. Igy a tanfolyam vezetőségé-nek
erőfeszítése igen egyoldalúvá válik.
Nagyon sok színháznál előfordul, hogy a
tanfolyamra még csak beiskoláztatnak
személyeket, de nem biztosítják, hogy a
kéthetenként egy alkalommal kötelezően
előírt közös iskolai foglalkoztatáson meg

is jelenhessenek. (Ez egyébként nagyon
jól kimutatható a hiányzásukról vezetett
napló adataiból.) Nagyon kívánatos dolog
lenne, ha a színházak illetékes vezetői
elővennék a tanfolyam létrehozásával
kapcsolatos minisztériumi rendeletet,
felelevenítenék az abban foglalt és ma is
érvényes előírásokat. és annak
szellemében kezdenének hozzá a belső
káderképzés, káderutánpótlás tervszerű
megvalósításához,

1973 februárjában megindítottuk a
díszítőképző tanfolyamot is, Ez a szín-
padi munkára jogosító, szak másító tan-
folyam technikai minimumnak megfelelő
képzettséget biztosít, és kiemeli ezt a
munkát a segédmunka kategóriájából.
Létrehozásával a színházak egy régi
kívánságát teljesítettük: a színpadi munkát
szakmásítottuk (ezt a bérrendelet
anyagiakban is megkülönbözteti), és
emellett olyan szakmai alapképzést is
biztosítottunk, ami a kulturáltabb mun-
kavégzés elengedhetetlen alapfeltétele.

A díszítőképző tanfolyamokat az ok-
tatás megkönnyítése végett a színházakban
szerveztük. Az előadók is a szín-ház
képzett vezetői és szakemberei. A
szabadfoglalkozású órák keretében al-
kalmat adtunk arra, hogy a színház vezetői
közvetlenül találkozhassanak a
dolgozókkal, elmondhassák egymásnak
problémáikat, gondjaikat. Biztosítottuk,
hogy megismertessék a dolgozókat a
színház szépségével, és megszerettessék
velük saját színházukat.

Az oktatási anyagot ennek szellemében a
legnagyobb gonddal válogattuk össze. Az
előadókkal, a színházak tanfolyamainak
csoportvezetőivel rendszeresen
konzultáltunk, az oktatást központilag
ellenőriztük. Az egyéves díszítő-képző
tanfolyam a vártnál lényegesen jobb
eredményt hozott. A nyolc különböző
helyen elindított csoportokból hetvenen
vizsgáztak le eredményesen. Pesten három
tanulócsoportban huszonhatan, a vidéki
színházaknál öt tanuló-csoportban
negyvennégyen szerezték meg a
„vizsgázott díszítő" szakmunkási címet,

Utánanéztünk, hogy a hetven vizsgázott
díszítőszakember sorsa hogyan alakult az
eltelt időszakban. A szerzett információk
alapján a hetven műszaki dolgozóból
hatvanheten ma is színházi területen
dolgoznak, egy távozott a filmszakmába,
ketten más n. unkaterület-re mentek át. Ez
az arány is elgondolkoztató, hiszen a
végzett hallgatók 4,3 százaléka
morzsolódott le, ami nagyon

kedvező számadat, ha a hasonló tanfo-
lyamok statisztikáihoz viszonyítjuk. Saj-
nálatos tény, hogy a fővárosban a díszí-
tőképző tanfolyamok szervezésével a
színházak igazgatói nem a szükséges mó-
don foglalkoznak.

A vidéki színházaknál a díszítőképző
tanfolyamok komolyságát, rangját emel-
te, hogy a színházak igazgatói részt vál-
laltak az oktatásban, ott voltak a vizsgán,
a jó eredményt elért vizsgázóknak jutal-
mat és ajándékokat osztottak ki. A vizsga
jó hangulatban és eredményesen folyt. A
hallgatók felkészültsége, tárgyi tudása, a
vizsgák megszervezése és lebonyolítása
mintaszerű volt. Nem mondható el
ugyanez a pesti színházaknál lebonyolított
vizsgákról.

Tény az is, hogy a második alkalommal
megindított díszítőképző tanfolyam mun-
kájába bekapcsolódott a Vígszínház, az
Operaház, a Madách Színház és a Nem-
zeti Színház is. A vizsgák lebonyolítására
1976 első félévében kerül majd sor. Hogy
milyen eredménnyel, az még ter-
mészetesen kérdéses, de az sajnos már
biztos, hogy a vizsgáztatás időpontját
mindegyik tanulócsoportnál módosítani
kellett, mivel a felkészítést, az oktatást
belső munkaszervezési okokra hivatkozva
még nem tudták befejezni. A második
alkalommal megindított díszítő-képző
tanfolyamot kilenc tanulócsoportban
száznegyvennyolc résztvevő hallgatja. Itt
viszont már a hallgatók 82 százalékát
fővárosi színházak adják.

Tervezzük, hogy 1976 őszén megindít-
juk a színházi világosítóképző tanfolya-
mot is, amelynek elvégzése törvényes és
szabályos lehetőséget biztosít arra, hogy
villanyszerelői szakképesítés nélkül is
lehessen valaki színházi világosító.

Az eddig röviden ismertetett oktatási
formákat és rendszereket a színházak, a
kulturális létesítmények munkájának se-
gítésére hívtuk életre. Nem elég azonban,
ha elszigetelt módon akarunk oktat-ni,
nem elég, ha csak a magunk erejéből
próbáljuk a szakmai fejlesztés gondjait
megoldani. Ehhez a színházak segítsége,
akarása és támogató együttműködése is
szükséges. Csak közös erővel tudjuk
megfelelően megoldani a káderképzést, a
káderutánpótlást és a szakmai képzést.

Régi közmondás, hogy egy rendelet
annyit ér, amennyit végrehajtunk belőle.
Az országos érvényű rendelet 1967-ben
már napvilágot látott. Időszerű lenne most
már - a színházi vezetőkkel teljes
egyetértésben - meg :s valósítani. El
kellene jutnunk oda, hogy a létszám-



világszínház
hiány feletti panaszkodás helyett a szín-
házi vezetők vizsgálják meg: a műszaki
dolgozókkal való törődés, odafigyelés,
szakmai képzés, oktatás és szakmai szere-
tetre nevelés érdekében megtettek-e
mindent, amit egy vezetőnek kötelessége
megtenni.

Mi a szakmai oktatásban, képzésben és
nevelésben továbbra is felajánljuk
segítségünket. Megteszünk mindent, hogy
az igényeket kielégítsük, de ez önmagában
kevés ahhoz, hogy a problémát megoldjuk.
A megoldás kulcsa a közös
együttműködés. A létszámhiány
leküzdéséhez is nagyban hozzásegíthetne a
szakmai képzés tervszerű megvalósítása, az
emberekkel való törődés, a közvetlen
munkatársi viszony kialakítása és nem
utolsósorban a munkakörülmények javí-
tása.

Ha a művészi színvonal emelése és a
színházirányítás sokrétű gondja között az
illetékes vezetők szakítani fognak
maguknak egy kis időt arra, hogy ezek-kel
a problémákkal is foglalkozzanak,
rájönnek majd arra, hogy ez a kis törődés
mennyit jelent, milyen sokat kamatozik, és
mennyire szükséges. Ha az-után ez a
törődés és odafigyelés rendszeressé válik,
nem lesz már szükség arra, hogy olyan
kérdéseket feszegessünk és elemezzünk,
amilyenekkel most foglalkoztam.

Következő számaink tartalmából

Molnár Gál Péter:
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Tarján Tamás:
A fogadósnő férjhez megy

Gábor István:
Operai találkozó Szegeden

Székely György :
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Koltai Tamás:
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Poloska

Majakovszkij a moszkvai Szatíra
Színházban

Fölcsendül a zenekar a moszkvai Szatíra
Színház arénájában. Mintha a húszas-
harmincas évek szovjet music hall stílusát
hallanánk, Grigorij Alekszandrov Cirkusz-
filmje öreg artistáinak muzsikáját, vagy a
Csak a papa meg ne tudja Kabalevszkij-
zenéjű Ivanovszkij-bohózat
könnyűzenevilága idéződne fülünkbe.
Csattogó cipőkben beszteppel a színre egy
csíkos, világos öltönyű revüszínész
(Chaplin-bajusz, bot, keménykalap).
Szenvtelenül, de nagy testi ügyességgel,
kecses artistai tárgyilagossággal adja elő a
közjátéktáncot. A háttérben jobbról balra
siklani kezd Valerij Levental kan-
discukorszínekben opálzó, Chagall-mo-
dorú háttérfüggönye. Az üresre sepert
színpadtérben két, egymással ellentétes
irányú futószőnyeg indul meg. A rivalda
vonalához közelebb eső jobbról fut bal-ra,
a rajta helyet foglaló, álló figurákkal: a
NEP-korszak zsibárusai, ügyeskedői,
árukínáló bazárosai, folttisztítói, szőrmés
melltartóárusai, rózsaszínű és tea-rózsa-
sárga hangulatlámpákat cepelő boltosai;
balról jobbra pedig a színpad mélyén egy
bánatos ló vontatta szán siklik. Egy NEP-
rémálom párázó képei ezek. A szánon ül
beborozva a duhaj Priszipkin és kockás
ruhás gigerliként Oleg Bajan. A szánba
fogott ló bábuból készült, lábai nem érik a
földet, hangsúlyozott színházszerűséggel
léptetnek a levegőben. Mendegélnek,
poroszkálnak, majd nekiiramodnak a
bábulábak.

Eltűnnek az előtér lágyan úszó figurái.
Megáll a háttérfüggöny ringlispilje. Oleg
Bajan (Mironov) lepattan a szán üléséről,
és előresiet. Szerepe a zenéhez igazodó
music hall stílusban fogalmazott. Középen
elválasztott, gigerlis haja egy
borbélyreklám gondosságával beigazga-
tott. Eleganciája kifogástalan, habár
rikítóan (egykorúan) utolsó divatú;
szivarzsebéből vakítóan fehér zsebken-
dőcske kandikál elő, fehér gamásnija
hivalkodó, tánciskolaian kényeskedő a
kicsiszolt mozgása. Megjelenése és szín-
padi létezése a music hallok dédelgetett
konferansziéinak tenyérbemászó kedves-
ségével, pökhendi kecsességével ékes.

Így kezdődik Valerij Plucsek rende-

zésében Majakovszkij Poloskája a Szatíra
Színházban.

Ha szabatosak kívánunk lenni, hozzá kell
tennünk: csupán ma kezdődik ily módon a
Poloska előadása. Mert amit most
láthatunk, ez Plucsek mai (vagyis 1974-es)
véleménye Majakovszkijról és bolsevista
tündérjátékáról.

Plucsek ugyanis nem először találkozik
művészi pályáján a Poloskával. Először
akkor találkozott vele, amikor a közönség
is először találkozott a darab-bal. 1929-
ben, az akkor húsz esztendős Plucsek
Mejerhold rendezőtanítványa volt (tizenhét
évesen a színészi fakultást végzi el a nagy
mester stúdiójában), és apróbb szerepekben
fölléphetett a Mejerhold Színházban. Élete
második szerepét a Poloskában kapta. Nem
volt nagy szerep, egy neppert kellett
játszania a nyitó jelenetben. Plucsek
gombárusként a nézőtérről futott föl a
játéktérre. Ra-dó György fordításában a
darabnyitó első kép első szavai így
hangzanak:
„Gombárus: Egy gombért nem érdemes
nősülni, egy gomb miatt nem érdemes
elválni! Csak egy nyomás a hüvelykujjal,
egy a mutatóujjal, és a kar-társak nadrágja
nem esik le.

Önműködő
holland gombok,
fel sem kell varrni,
fél tucat húsz kopejka .. .
parancsoljon „moszjő!"
Ezekkel a szavakkal futott fel Plucsek a

színpadra és oly hangosan kezdte kínálni
portékáját, mintha nyúznák. Az epizóddal
sikere volt. Amikor azután Priszipkin
esküvői jelenetében szükség volt egy
erőteljes fiatal hangra, Majakovszkij - aki
végigülte a próbákat - azt kérdezte
Mejerholdtól: hol van az az ordítós ? És a
rendezőnövendék még egy parányi
epizódot kapott. Hosszú lábú, csinos
színésznőcskével táncolt duettet, de olyan
vehemenciával ropta, ami már több volt
társasági táncnál. A mélyen kivágott
ruhájú, eaton-frizurás lánykával valósággal
közösült tánc közben.

Minden este végignézte ezt a táncjele-
netet a takarásban cigarettázó Maja-
kovszkij. Plucsek nagy naivan azt hitte, a
mester elégedett a jelenettel, megnyerte
tetszését színpadi megoldása és emiatt
elegyedik vele a költő beszélgetésbe.
Nyaggatta is hát együgyű kérdésekkel
buzgó növendék módjára: miként kell
értelmezni ezt vagy azt a Majakovszkij-
verset. A költő kelletlenül válaszolgatott.
Csak néhány hónap múlva derült fény


