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SZLOVÁK LÁSZLÓ

Társulatszervezés,
i g a z g a t á s

Távol áll tőlem az a gondolat, hogy
igazgatás és társulatszervezés címén ün-
nepélyes és megdönthetetlen megállapí-
tásokat tegyek. Néhány adatot, terv-számot
vetettem papírra, hogy a jelenlegi helyzet
analízisével a lehetőség szerint reális
megállapításokat tegyek. Kér-
déscsoportokat állítottam össze, kérdő-
íveket küldtem igazgató kollégáimnak,
hogy a legfrissebb adatok birtokában
alakítsam ki véleményemet, melyet vitára
bocsátok. Munka közben derült ki, hogy
sokkal több kérdést kellett volna feltenni,
sokka átgondoltabban. Hiányoltam egy
olyan tudományos, megalapozott
szociológiai munkát, amely célszerű
statisztikai adatok feldolgozásával mutatna
rá a színészek sajátos helyzetére, a
társulatok összetételére. Visszapillantva
eddigi vitáinkra, úgy gondolom, hogy
többet és alaposabban kellene foglalkozni
a színészek anyagi el-látottságával,
időbeosztásával, a munka mennyiségével,
a színészek színházon kívüli
elfoglaltságával, a szabad idő
felhasználásával stb. Most csak azokat a
kérdéseket ragadom ki, amelyek az em-
lített témakör megvitatásához szükségesek.
A kérdései egy részére nem tudok
megoldást, ezeket nyitva hagyom, és bí-

zom abban, hogy a termékeny vita segít-
ségével megközelíthetjük az igazságot.

Társulatszervezésről van szó! Amikor a
színház művészi célkitűzéseit, kon-
cepcióját fogalmazzuk meg, két kérdést
teszünk fel maguknak: mit játsszunk és
hogyan? Ez az első témakör - a mit -
képezi a színház tartalmi munkáját, a
műsorterv kialakítását; a másik - a hogyan
- a társulatot jelenti, s ezt gyakran csupán
formális kérdésként kezdjük. Gyakorlatból
tudjuk, hogy a kettőt nem lehet
elválasztani, az egyik eleve feltételezi a
másikat, az egyik visszahat a másikra és
fordítva.

A leggondosabban elkészített műsor-
terv, a legjobban megválasztott darabok is
sikertelenek, rosszak lehetnek, ha nem
tudjuk biztosítani a megfelelő szerep-

osztást. Nem lehet sikeres Hamletet ját-
szani jó Hamlet nélkül, vagy Rómeó és
Júliát megfelelő Rómeó és Júlia nélkül. A
társulatszervezés tehát nem lehet má-
sodrangú kérdés, hanem a műsorpolitika, a
műsorterv szerves része. Minduntalan
számot kell vetnünk a társulat összeté-
telével.

Mi a helyzet színházainknál?

Budapesten tíz, vidéken tizenegy szín-
házat, együtt összesen huszonegy színház

Budapesten tehát az egész létszámot
figyelembe véve (nőket és férfiakat
egyaránt) 18,6 százalék a 3o éven aluli
színészek száma; vidéken 25%. Ezek
szerint vidéken több a fiatal színész, mint
Budapesten. Meg kellene vizsgálnunk,
hogy miért van vidéken több Ró-meó és
Júlia (feltéve, ha azok), mint Budapesten.
A. vidéki színházak az utánpótlás
nehézsége miatt bátrabban próbálnak ki
fiatal, kezdő színészeket, mint
Budapesten. Talán azért, mert a rizikó
kisebb. De lehetséges, hogy azért alakul ki
ez a helyzet - s talán ez a döntő -, mert a
vidéki színházak sokkal kevésbé
részesülnek színészutánpótlásban a
„befutottak" korosztályából. A
színészhiány általánosan tehát elsősorban
vidéken okoz problémát, ezért a vidéki
színházak mutatószámai alapján a szí-
nészutánpótlás szükségszerű igényét és

társulatát vizsgáltam meg. A Bartók
Gyermekszínházat és a Kamara Varietét -
a két színház sajátos adottságai miatt -
nem vettem figyelembe. Elöljáróban meg
kell említenem, hogy a vidéki szín-házak
közül a Déryné Színházat és a budapesti
Bábszínházat a maga sajátos adottságai
figyelembevételével közelítettem meg,
mert összetételük, fel-adatuk és munkájuk
merőben eltér mind a budapesti, mind a
vidéki színházaké-tó].

Hadd közöljek néhány rövid szám-
adatot: a szerződtetett színészek száma
Budapesten: 15o nő, 232 férfi, összesen
382. A vidéki színházak 207 nőt és 297
férfit, összesen 504 színészt foglalkoztat-
nak. Ezek szerint Magyarországon 886
színészből 357 nő és 529 férfi. Az előbb
említett számadat reálisnak látszik, noha
feltehető, hogy a színészek létszáma így is
nagyobb, mint ahogy azt az egyes
színházak igényelnék. Most vessünk egy
pillantást a kor szerinti megoszlásra.
Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a
45 éven felüli művészeket azért vettem
külön kategóriába, mert ez a nők
nyugdíjvédettségi korának határa. Az
egyszerűség kedvéért külön. nem szá-
moltam a férfiszínészek 50 esztendős
nyugdíjkorhatárát. Ezek szerint:

lehetőségeit reálisabban a vidéki szín-

házaknál mérhetjük fel.

főiskola segít sége

Nézzük meg, hogy a Színművészeti Fő-
iskola milyen segítséget ad a színházak-
nak.

1964-től 1970-ig 95 színész végzett.
(Már most megkérdezem, hogy vajon ez a
létszám elegendő-e.) Budapesti szín-
házaknál 46-an helyezkedtek el, vidéki
színházaknál 44-en, tehát 90 végzett szí-
nész van a színházaknál státuszban. Mi
történt az öttel? Egy közülük előadómű-
vész lett, egy a Pannónia Filmstúdióban
van alkalmazásban, egy más pályára ment
(egyetemre), egy külföldre távozott, és
egy segédszínészi állást vállalt.

Budapesten 22 nő és 24 férfi, vidéken
16 nő és 28 férfi helyezkedett el.. Ha a
főiskolát végzett színészek problémáival

Nők Férfiak

30-ig 3 0 -4 5 45 felett 30-ig 30--40 45 felett

Vidék 67 86 54 59 174 64

Budapest 34 75 41 37 134 61

Összesen 101 161 95 96 308 125



meg akarunk ismerkedni, fel kell vetni azt a
kérdést, hogy miért vonzza jobban őket a
budapesti színház, mint a vidéki. A
budapesti színészek a televízióban, a
rádióban, a szinkronban és különböző
játékfilmekben kaphatnak feladatot. (Ezt
ellensúlyozandó, a vidéki fiatalok közül
többen ösztöndíjban részesülnek.) Fiatal
színészeink elmondják, hogy a
szerződtetésnél a vidéki színházigazgatók
mindjárt szerepet ajánlanak fel, és így a
szerződő fél pontosan tudja, hogy milyen
feladatot kap. A budapesti szín-házi
ajánlatoknál szerepekről ritkábban esik szó.
Ez a tény is rámutat arra a sajátos helyzetre,
amelybe - sajnálatosan - a budapesti
színházigazgatók kényszerülnek: ki kell
elégíteni szerepekkel a társulat meglevő
tagjait, de ugyanakkor nem mondhatnak le a
fiatal színész-utánpótlásról. A főiskolások
természetesen a legtöbb esetben a budapesti
szín-házi ajánlatot fogadják el, még akkor
is, ha szerepeltetésük kétséges. (Igaz, el-
vétve akadtak olyan főiskolát végzett
színészek, akik jelentős és méltó feladatot
kaptak. Meg kell jegyezni, hogy a végzős
hallgatók főiskolai minősítése nem mindig
azonos a színházigazgatók vagy rendezők
minősítésével.)

A főiskola igazgatósága a következő
kérdéseket veti fel: elegendő-e a végzős
növendékek száma? A budapesti színházak
miért nem mérik fel alaposabban
színészigényeiket? Van-e a szín-
házigazgatóknak színházfejlesztési tervük?
Lesz-e változás a színházak számában? Az
utolsó kérdéssel kapcsolatban meg kell
jegyezni, hogy ezt nem egy évadra, hanem
nagyobb távlatból kellene megvizsgálni,
mert a színészfoglalkoztatást és a
fluktuációt jelentősen befolyásolhatja akár
egy új színház létrehozása Budapesten, akár
két színház összevonása vidéken. Meg
kellene teremteni a közvetlen konzultáció
lehetőségét a Színművészeti Főiskola
vezetősége és a színházigazgatók között. Ha
az igényeket alaposabban felmérjük, akkor
a Főiskola Igazgatósága is reálisabban
tudna számolni a beiskolázásokkal.

Jelenleg a Színművészeti Főiskola I.
évfolyamában nagyobb a létszám, mint a
most végző IV. évfolyamban. Előre-
láthatóan ebben az évben 18-an végeznek, a
jövő évben pedig 24-en. Felvetem, hogy a
végzős főiskolások szerződtetésével, illetve
elosztásával nem kellene-e reálisabban, az
igényeknek megfelelően foglalkozni.
Vidéken sem mindig jutnak megfelelő
feladathoz a

főiskolán végzett növendékek - kivéve
azokat, akik már főiskolás korukban
ismertté váltak -, ugyanakkor sok olyan
szerződtetett színész van, akik nem vé-
gezték el a főiskolát. Méltányos viszont az,
hogy a kisebb, jelentéktelenebb szerepeket
nem bízzák a főiskolát végzett színészekre.
Fel kell vetni a következő sarkalatos,
perspektivikus kérdést: vajon a televízió, a
szinkron, a film, a rádió stb. nagyobb
igényét a jövőben a színházak hogyan
fogják tudni segíteni? Mert feltehető, hogy
talán két-három év múlva (ha nem előbb)
az előbb említett művészeti intézmények
olyan színészigényeket támaszthatnak,
amelyeket a színházak nem vehetnek fi-
gyelembe. Igaz, hogy a televízió, a rá-dió, a
szinkrongyár és a filmgyár a már ismert
tehetséges, népszerű színészeket kívánja
foglalkoztatni, ezek a színészek viszont
színházaknál is jelentős előadás-számban
vannak elkötelezve. A jövő te-hát homályos
és bizonytalan. A színházaknál viszont
egyre súlyosabb a probléma.

A kezdő színészek fizetése általában
igen alacsony. A fennálló rendelkezések
értelmében - amelyeket nem olyan rég már
szerencsére módosítottak - a kezdő-fizetés
1300 forint, s ez három hónap után
felemelhető 1500-1600 forintra. Ha
megvizsgáljuk más foglalkozású dolgozók
kezdőfizetéseit és lehetőségeit, akkor
megállapíthatjuk, hogy sokkal magasabb
összegért vállalhatnak munkát, mint a
főiskolát végző növendékek. Az igazság
kedvéért meg kell mondanom, hogy a
közelmúltban ennél magasabb összegért
szerződtettek a színházak kezdő
színészeket, de a feszültség más szak-mák
viszonylatában még így is nagy.

A fiatal színészeknél általában kialakult
az az álláspont, hogy Budapestre kellene
szerződni. Elhatározásukat befolyásolja az
a dilemma, hogy vidéken kapnának
megfelelő foglalkoztatást, Budapesten csak
szerződést, de annál több lehetőséget az
egyéb szereplésre. A vidéki fiatal művészek
gyakran sérelmezik, hogy részben
elfoglaltság miatt és nem kis részben
anyagi okokból nem képesek Budapestre
feljönni, és nem ismerik a budapesti
színházak előadásait.

Nagyon érdekes a főiskolát végzett és a
főiskolát nem végzett színészek arány-
száma. Budapesten 182 színész végezte el a
Főiskolát, vidéken 191, összesen 373 fő.
Nem végezték el a főiskolát Budapesten
kétszázan, vidéken 313-an, s ez összesen
513 főt tesz ki. (A főisko

lát nem végzettek között tartjuk számon a
magániskolát végzetteket is.)

A rendezők helyzete

Vizsgáljuk meg a főrendezők és rendezők
helyzetét a színházaknál. Budapesten 31
rendező van állományban, de 37 rendezőt
foglalkoztatnak. Vidéken 25 rendező van
állományban, és 26 rendezőt foglalkoztattak
a színházak. Minden színházban van
főrendező, még akkor is, ha a státusz nincs
betöltve, mert ebben az esetben a feladatot
az igazgató látja el. Budapesti színházaknál
három főrendezői hely nincs betöltve, vi-
déken úgyszintén három.
A főiskolán az 196o-61-es tanévtől 1969-ig

44 rendező és dramaturg végzett. Kettő
közülük külföldi volt, te-hát maradt 42.
Rendezői diplomát 35-en kaptak.
Dramaturgi diplomát 7-en. 42 rendezőből 4
színházigazgató. A budapesti színházaknál
10 rendező van. A vidéki színházaknál 12
rendező helyezkedett el. A rádiónál és a
televíziónál 4 rendező kapott elhelyezést.
Egy asszisztens a rádiónál működik, ketten
Budapesten dramaturgok, a budapesti
napilapoknál újságíróként helyezkedett el
három, a művészi intézményeknél ketten
dramaturgok és ketten az MSZMP
szervezetében kaptak feladatot. Egy
rendező-hallgató színészként, egy másik
asszisztensként működik a Nemzeti
Színházban. A főiskola három évenként
szervez rendezői évfolyamot, a színházak
igényeiről tudomásuk nincs, a felsőbb
szervektől, színházaktól nem kaptak olyan
perspektivikus terveket, amelyeknek alapján
a rendezői tanfolyamot számszerűleg
átgondoltan, a követelményeknek
megfelelően készíthetnék elő.

Véleményem szerint a Színművészeti
Főiskola és a színházigazgatók között
közvetlen rendszeres kapcsolatot kellene
létrehozni, hogy a színházak igényeiről
mindig megfelelő időben kapjanak
tájékoztatást.

Zenés színházak

Nagyon problematikus a zenés szín-házak
utánpótlása mind Pesten, mind vidéken.
Budapesten a Fővárosi Operettszínház saját
erejéből, illetve minisztériumi támogatással
átmenetileg megoldotta az énekesszínész-
hiányt, de nem maradéktalanul. Sokkal
súlyosabb a probléma vidéken, mert hiszen
a Fő-városi Operettszínház
aranytartalékként kezelheti a vidéki
színházak énekesszínészi állományát. Ezért
csak üdvözölni



lehet a főiskola vezetőségének azt az
elképzelését, hogy a jövőben zenésszí-
nész-oktatást is bevezet, és így remél-
hetőleg ez a hiány megszűnik. Feltehető
tehát, hogy négy év múlva a zenés szín-

Az utolsó három esztendőben tehát
vidéken a fluktuáeió több mint
háromszorosa a budapestinek. Ennek
egyik oka az lehet, hogy a színészek 13

százalékának van csak főbérleti lakása
vidéken. A vidéki színházak a megadott
adatok szerint a színészek 48%-ának, 241
főnek biztosítanak színházi lakást. Több
vidéki színésznek van budapesti főbérleti
lakása.

Mindnyájunk által ismert tényezők miatt
a budapesti színházak társulatai
stabilabbak, mint a vidékieké. (A neve-
sebb művészek a budapesti színházaknál
törzsgárdát képeznek, egynéhány színész
védett korban van itt.) A fiatalabbaknál
Budapesten is nagyobb a fluktuáció. A
vidéki színészeknek a színházhoz
kötöttségük kisebb; ha van mozgás, az a
vidéki színházak között zajlik le. A
budapesti és a vidéki színházak között a
fluktuáció elenyésző. Foglalkoznunk
kellene azzal a gondolattal, hogy nem
volna-e helyes a nagyobb fluktuációt
elősegíteni Budapesten is.

Á t l a g b é r

A színészek átlagbére Budapesten 2926
forint, vidéken 25 5 2 forint. Engedjék
meg, hogy összehasonlításképpen más
munkaterületről vessek fel néhány adatot.
1968-as évben az állami iparban a
munkások átlagbére: 1869 forint, a mű-
szakiaké 2850 forint. Az adminisztratív
dolgozók átlagbére 1820 forint. A tex-
tilmunkások átlagbére 1688 forint. A
szövetkezeti iparban a műszaki munkás
átlagbére 2739 forint. A közlekedési dol-
gozók átlagbére vasútnál: 1899 forint, a
közúti közlekedésnél 2005 forint. És csak
még egy összehasonlító adat: a
külkereskedelmi dolgozók átlagbére 2500
forint. A forintösszegben nem szerepel a
nyereségrészesedés.

Az összehasonlító adatokat azért idéz-
tem fel, hogy eloszlassam azt a hiedelmet,
hogy műi észeink irreálisan magas
fizetésben részesülnek.

házak igényeit alkalmasabb művészek-kel
tölthetjük be. De mi történik addig? Erre
most nem tudok válaszolni.

Vessünk egy néhány pillantást a színész
fluktuációra:

Csak néhány mondatban említem az
énekkari és tánckari tagok helyzetét
amelyben a közelmúlt rendelkezései bi-
zonyos javulást hoztak. Jelenleg a vidéki
énekkari tagok átlagbére: 1683 forint;
Budapesten - itt csak a Fővárosi
Operettszínházat kell említeni - 1837
forint. A tánckari tagok átlagbére vidéken
161o forint, Pesten 1865 forint.

Továbbra is figyelemmel kell kísérni a
tánckari tagok képzését és utánpótlását.
Létszámuk az igényekhez képest nagyon
kevés, a színházak vezetői többet és jobbat
igényelnének; művészi életük is rövidebb,
mint a színészeké vagy énekkari tagoké.
Ugyanakkor nagyon sok tánckari tag vállal
külföldön - elsősorban Nyugaton - munkát,
mert összehasonlíthatatlanul nagyobb
gázsit kapnak, mint idehaza. Örömmel
üdvözöljük a Balett Intézet szándékát,
mely szerint zenés színházak részére a
jövőben nagyobb kádertartalékot biztosíta-
nak.

Foglalkoztunk a színészek helyzetével,
az utánpótlással, most egynéhány
mondatban hadd fejtsem ki azt a gon-
dolatot, hogy ez a nem nagy létszámú
művészi gárda Magyarországon (886 fő)
hány ember részére biztosít szórakoztatást
és színházi élményt. A látogatottságról
nem kívánok beszélni, mert az bonyolult
kérdés, inkább a statisztikai számokhoz
kapcsolódó adottságokról.

Budapesten a kamaraszínházakkal együtt
a férőhelyek száma 7 5 54. Ha ennek a 7 0

százalékát veszem, ez 5288 helyet, illetve
látogatót tesz ki esténként. Budapesten
egy színházi évadban a 7 0 százalékos

arányt figyelembe véve
4 104 o18 fő látogathatja az előadásokat.
A férőhelyek száma vidéken kamaraszín-
házakkal együtt 6740. Egy színházi évad-
ban 6o százalékos jegyeladást figyelembe
véve 2 500 448 fő látogathatja a vidéki
színházakat. Összesen tehát a budapesti és
a vidéki színházakat egy évadban 6 604
466 fő látogathatja.

A s z í n é s z t á r s a d a l m i h e l y z e t e

Beszéltem eddig a társulatszervezésről, és
úgy érzem, hogy keveset beszéltem
magáról a színészről. Vajon milyen helyet
foglal el társadalmunkban a színész?
Hogyan alakul a színész szabad-ideje,
szórakozása, milyen lehetősége van a
művelődésre, újságolvasásra?

Budapesten a rádió, a televízió, a film, a
szinkron stb. nagy terhet ró a színészre.
Vidéken a sok bemutató, táj-előadás, az
ezzel kapcsolatos utazás ugyancsak olyan
megterhelést jelent, amely bizonyos
miértékig a művészi munka rovására megy.
És beszélnünk kellene a színészek politikai
neveléséről: mi történik a tudat
átformálóinak tudatformálásával?

Végül néhány szó a színházigazgatókról.
Ez a kérdés nem tartozik szorosan a
témához, mert az igazgatók kinevezése,
megbízatása államigazgatási fel-adat.
Mégis azért teszem szóvá, mert az elmúlt
időszakban, különösen a tavalyi
balatonfüredi értekezlet után elmarasztalták
a színházak munkáját, az az érzésem, hogy
igazságtalanul. Ott és azóta vetődött fel,
hogy nem volna-e helyes megváltoztatni a
színházak szervezetét, nem kellene-e a
színházigazgatói garnitúrában lényeges
változtatásokat eszközölni? Talán
menedzsereket kellene a színházak élére
tenni, vagy kultúrpolitikusok helyett
inkább alkotómű-vészeket, rendezőket,
színészeket; és alapvetően „újra kellene
osztani a lapokat," mert ez egészséges
légkört teremtene a megdohosodott
színházakban (Ezt egyébként nem én
mondom, ha-nem kritikusainkat idézem.)

Megnéztem egy érdekes listát, amely a
színházigazgatók névsorát tartalmazza az
államosítástól 1967-ig. Ebből kiderül, hogy
a színházigazgatók mozgása (távozása és
kinevezése) egy sajátos bolygórendszerhez
hasonlít. Voltak olyanok a felszabadulás
óta 1967-ig, akik bekerültek, és rövid idő
múlva eltávoztak. Az adott időszakban
heten távoztak el a színházi területről, a
többiek mind a színháznál maradtak,
rendező-ként vagy színészként működve
tovább, vállalva a következő
színházigazgatói ki-nevezést.

Nagyon sok kérdést vetettem fel. Ja-
vasolom, hogy ezt az anyagot bontsuk fel
olyan témakörökre, amelyeket fontossági
sorrendben a jövőben napi-rendre
tűzhetünk, és ez képezhetné a
Színházművészeti Szövetség munkatervé-
nek egy részét.

1967/68 1968/69 1969/70 A 3 év alatt összesen

Budapest 14 23 11 48 fő

Vidék 69 83 37 139 fő

Összesen 83 106 48 237 fő


