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1973-as rendeletében szabályozta a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolát nem
végzett, viszont színészi pályán tevé-
kenykedők szakmai besorolását. A ren-
delkezés céljáról ezt mondja a bevezető:
„A színészi tevékenység művészi színvo-
nalának fejlesztése, továbbá a főiskolai
képzés mellett az utánpótlás szervezett
biztosítása, valamint az e munkaviszonyon
kívüli foglalkoztatás elősegítése
szükségessé teszik a színészi működési
engedélyek felülvizsgálatát és az enge-
délyek jövőbeli megszerzésének (szí-
nészvizsgák) szabályozását."

Nos, 1974-ben megindultak a színészi
működési engedélyek felülvizsgálatai. Az
azóta eltelt négy és fél esztendő alatt ter-
mészetesen rengeteg bírálat hangzott el az
érdekeltek részéről, mind a rendeletre,
mind a végrehajtásra vonatkozóan. Az
utóbbi években sok fiatal vidéki színész-
szel, illetve színészjelölttel volt alkalmam
elbeszélgetni arról, mit jelent számukra az
új rendszer, és jobb-e a réginél. A to-
vábbiakban összefoglaljuk mindazt, amit
az e témakörben legilletékesebbek vála-
szoltak ezekre a kérdésekre.

Az 1974 előtti rendszer

Erre nézve Marton Károlytól, az Országos
Filharmónia munkatársától kaptunk
felvilágosítást, aki egyébként az 1973-as
rendelet értelmében felállított vizsgabi-
zottságnak is állandó tagja.

- 1974-ig az a rendszer volt érvényben,
hogy bármely színházigazgató bárkit, akit
erre érdemesnek tartott, foglalkoztathatott
kisebb-nagyobb feladatokkal színházában.
Amennyiben azután két évig
megelégedésére dolgozott nála az illető,
kérhetett számára az Országos Fil-
harmóniától segédszínészi működési en-
gedélyt, melynek érvényességi ideje szin-
tén két év volt. Ha ezen idő alatt az igaz-
gató úgy találta, hogy színházában külön-
böző fajsúlyú, nehézségi fokú feladatokra
az illető színészként megfelel, ugyan-csak
az Országos Filharmóniához fordulhatott
azzal a kéréssel, hogy adjunk ki a számára
végleges működési enge-

délyt, mely értékében azonos volt - mint
ahogy ma is az, csak különböző fokozatai
iktatódtak közbe a megszerzésnek - a
főiskolát végzettek diplomájával. Össze-
foglalva: 1974-ig a színházigazgatóknak
joguk volt, hogy a színházukban felnevel-
teket bizonyos idő elteltével színésznek
nyilvánítsák. Ilyen irányú döntésük sem-
miféle külső ellenőrzésnek vagy - ha úgy
tetszik - korlátozásnak nem volt alávetve.
Ennek az objektív értékében kétséges
rendszernek vetett véget ez a bizonyos
1973-ból keltezett rendelet, mely több
szakember bevonásával reálisabb alapokra
helyezte a színészi működési engedélyek
elnyerésének feltételeit.

Változások 1974-től

Az 1974-ben lebonyolított felülvizsgálat
mikéntjéről és az azóta követett gyakor-
latról Vadász Lászlót, a vizsgabizottság
főtitkárát kérdeztük.

- Az Országos Filharmónia nyilván-
tartásait alapul véve vizsgáltuk felül a
működési engedélyeket, végül körülbelül
ezernégyszázan maradtak, akiknek
engedélyét megújítottuk. Itt figyelemmel
kell lennünk két kategóriára: azokra,
akiknek engedélyét automatikusan meg-
újítottuk, és azokra, akiket az új rend-
szernek megfelelő csoportokba osztottunk.
Automatikusan meghosszabbítottuk
mindazok működési engedélyét, akik nem
végeztek Színművészeti Főiskolát, de
legalább tíz éve folyamatosan színházi
szerződésben voltak; akik nyugdíj-, illetve
védett korba kerültek. A másik kategória:
akik főiskolai végzettség nélkül több mint
öt éve működtek mára pályán, ideiglenes
működési engedélyt kaptak. Akiknek nem
volt meg az öt évük, azok gyakorlatos
színészi engedélyt kaptak. Vizsgára
köteleztük mindazokat, akik segédszínészi
szerződésben voltak, működési engedély
nélkül, illetve azokat, akik segédszínészi
engedéllyel rendelkeztek ugyan, de
mindössze egy-két évet töltöttek el addig a
pályán. Ezzel egyidejűleg megszűnt az ún.
segédszínészi be-sorolás.

- Mennyiben hozott változást, illetve milyen
fokozatokat állított fel az új rendelet?

- Az út változatlanul úgy indul, mint az
1974 előtti. Vagyis: minden színház-
igazgató azt vesz fel színházához ún.
„csoportos szereplőnek", akit akar. He-
lyesebben: azt, akiben valamiféle színészi
ígéretet lát. Legalább egy év színházban
eltöltött munka után a színházírásban
kérheti a vizsgabizottságtól a jelölt köz-
ponti meghallgatását, aminek sikere ese-

tén a következő fokozat az ún. „gyakor-
latos" színészi besorolás. Nagyon fontos
és hangsúlyozandó, hogy erre a vizsgára
önjelentkezés nincs, csak és kizárólag a
színház által javasoltak léphetnek a
vizsgabizottság elé.

- E z a sérelmek egyik alapvető forrása.
Abban az esetben ugyanis, ha a csoportos sze-
replő úgy érzi, hogy felkészült arra a szintre,
amelyet a vizsga megkívánna, viszont színhá-
zának igazgatása anyagi vagy személyi okok-
ból nem kívánja „előléptetni", akkor hosszú
évekig tengődhet vidéken igen alacsony fizetés
és igen magas igénybevétel mellett. Ön szerint
mi értelme van ennek a megszorításnak?

- Nézze, nekem személyes véleményem,
hogy bár meg kell adni az alkalmat és a
lehetőséget arra, hogy gyakorlat útján is
színésszé válhasson valaki, mégsem
tartom ezt a színészutánpótlást
meghatározó útnak. Á színházaknak -
természetesen néhány kimagasló tehet-
ségtől és nem szabályosan alakuló élet-
úttól eltekintve - főiskolát végzett, képzett
társulatra van szükségük. Ami pedig a
rendeletnek ide vonatkozó passzusát illeti:
egyrészt bárkinek lehetősége van arra,
hogy amennyiben netán színházánál
gyakorlatos vizsgára nem javasolják,
megpróbálkozzék a főiskolai felvételi
vizsgával. Másrészt pedig a főiskola el-
végzésén kívüli színésszé válás útján
alap-vetően szükségesnek tartjuk, hogy
ebbeli igényét a színház konkrét formában
fejezze ki - az ajánlás kötelezővé tételére
gondolok -, hiszen az egész rendszert
tulajdonképpen az tartja életben, hogy a
főiskola egyelőre (és még valószínűleg jó
ideig) nem tudja megoldani az ország
összes színházának létszámgondjait. An-
nak ellenére sem, hogy például - nagyon
tanulságos! - az idén végzett harminc-
három színészhallgató közül mindössze
öten szerződtek Budapestre. Békéscsa-
bára, Miskolcra és Debrecenbe egy-egy,
Kaposvárra három, Kecskemétre három,
Szegedre két, Szolnokra nyolc, Veszp-
rémbe négy végzett főiskolás szerződött a
következő évadtól. Világos azonban,
hogy - különösen a sokszereplős
klasszikus művek előadását illetően - ez-
zel a szerződési aránnyal egy vidéki szín-
ház színészgondjai sincsenek teljesen
megoldva. A rendelet látszólagos meg-
szorító passzusai voltaképpen azt a célt
szolgálják, hogy az ún. statisztaszerepeket
is olyan személy lássa el, akit nem csupán
egy ember, hanem egy bizottság erre
alkalmasnak ítél. Igen egészségesnek
tartom az új rendszert éppen a szak-ma
védelmében, hiszen aki így, a külön-



böző állomásokon, szűrőkön keresztül-
jutva végül megkapja a végleges működési
engedélyt, lényegesen objektívebb
elbírálások során esik át, mint ennek előtte.

- Melyek a gyakorlatos vizsgát követő ál-
lomások?

- Három év után lehet megszerezni - de
szintén az illetékes színház kérvénye
nyomán - az „ideiglenes" működési en-
gedélyt. Ekkor azonban már nem vizsgára
hívjuk be a bejelentetteket, mint a
gyakorlatos engedély esetében, hanem
színpadon, valamely produkcióban nézi
meg az illetőt a bizottság, és a látottak
alapján dönt arról, hogy odaítélhető-e a
következő fokozat vagy sem. Hozzá kell
tennem, hogy a három év lejártával nem
kötelező az igazgatók részére, hogy ideig-
lenes vizsgára jelentsék be jelöltjeiket,
kérhetik a gyakorlatos engedély meg-
hosszabbítását is, mely automatikusan
intéződik. Az utolsó fokozat a végleges
működési engedély megszerzése, mely
ismét három év után érhető el, kizárólag
színpadon látott teljesítmény, azaz alakítás
eredményeképp - bár arra is volt már
példa, hogy valakit egy-egy kitűnő tévé-
vagy filmepizód után érdemesnek tartott
arra a bizottság, hogy végleges működési
engedélyét megadja.

- Ha jól számolom, míg a főiskola elvégése
négy év, addig a gyakorlat útján színésszé válók
számára a diplomával egyenértékű végleges
működési engedély megszerzése körül-belül tíz
évbe kerül, ha valaki „normális", azaz előírt
ütemben esik túl a megfelelő fokozatokon.

- Nem állíthatom, hogy ez sok esetben
nincs így, viszont az is kétségtelen, hogy
ennyire nem vagyunk formalisták. Több
példa volt már arra, hogy valaki - a bi-
zottság véleménye alapján - magasabb
kategóriába került (tehát „ugrott"), mint
amilyenre a színház igazgatója a sorrend
értelmében felterjesztette. Az is
kétségtelen viszont, hogy az idő megrö-
vidítésében a színházak igazgatóinak igen
nagy szerepük van, ugyanis a közbülső
három éveket egyáltalán nem kötelező
kivárni. Ha valaki olyan feladatokkal látja
el színészét, hogy az valóban minden erejét
megfeszítve, figyelemre-méltó
teljesítményeket produkál, a különböző
fokozatokba való átlépés egy-egy évnyi
lerövidülésben is elképzelhető, és ebben az
esetben ez a „kerülő út" alig egy-két évvel
hosszabb, mint a főiskolai tanulmányi idő.

- M i a véleménye, élnek-e ezzel a lehető-
séggel a színházak igazgatói, vagy esetleg -

mint azt sok fiatal színészjelölt állítja - bi-
zonyos anyagi meggondolások következtében
bármilyen nagy szerepet bármilyen kitűnően
oldjon meg egy színész, mégis, amíg lehet, meg-
tartják alacsonyabb besorolásban, mert így
„olcsóbban jön ki" a gazdasági vezetés?

Én a magam részéről eddig még nem
láttam arra példát, hogy egy színház,
amely egy maga által felfedezett, felnevelt
színészére az egyre fokozódó bizalom és
elismerés jeleként egyre nagyobb és
nagyobb feladatokat osztott, az illetőnek a
szűrőkön való minél gyorsabb elő-
menetele érdekében ne tett volna meg
mindent. Természetes azonban, hogy a
létszámgondokkal és anyagi problémákkal
egyaránt küzdő vidéki színházak ezt nem
minden esetben tehetik meg. Arról nem is
beszélve - bármilyen kegyetlenül
hangozzék is ez egyeseknek - vannak
olyan igen jól használható, kisebb szere-
pekben helytálló színészek, illetve jelöl-
tek, akik szakmai tudásának beéréséhez
mégis több évre van szükség.

- 1971 óta hogy alakult a vizsgázók ará-
nya?

- Mintegy tizenkét alkalommal
bonyolítottunk le gyakorlatos vizsgákat
általában a jelentkezések száma szerint
évente kettőt-hármat. A gyakorlatos vizsga
anyaga különben megegyezik azzal a
követelménnyel, mely a főiskolai je-
lentkezés esetében kötelező. A tizenkét
eddigi alkalommal összesen körülbelül
kétszáznegyven jelöltet vizsgáztattunk -
ebbe a számba a bábszínészek is beleér-
tendők -, és ebből száz alkalommal volt
elutasító a döntés. Jelenleg a gyakorlatos
színészi listán körülbelül százan szerepel-
nek, de vannak köztük olyanok is, akik
miután egyidejűleg sikeresen felvételiztek
a főiskolára - az idén például öten - már
tulajdonképpen nem számíthatók ide.
Azok sem, akik időközben meggondolták
magukat, és már nincsenek a pályán.
Körülbelül negyvenen vannak az
ideiglenes működési engedéllyel rendel-
kezők listáján - megjegyzem különben,
hogy „végleges" listát összeállítani lehe-
tetlenség, hiszen a különböző fokozatok
között állandó a fluktuáció.

- Ön a vizsgabizottság főtitkára. Kik a
tagfai?

-- A két elnök Vámos László és Simon
Zsuzsa, a tagok - az előírásoknak
megfelelően - Békés András, Székely
Gábor, Zsámbéki Gábor, Nógrádi Róbert,
Sallós Gábor, Sándor János, Szilágyi De-
zső, Deák Sándor, Kovács Tivadar és
Marton Károly. Hozzá kell tennem a fel-
soroláshoz azt is, hogy minden gyakorla

tos vizsga esetében meghívjuk azon szín-
házak igazgatóit, főrendezőit, akik szín-
házukból a jelölteket küldték. Előfordul,
hogy késhegyig menő viták folynak egy-
egy esetben az engedély megadása, illetve
megtagadása tekintetében, de arra is volt
jó példa, épp most tavasszal, hogy egy
fiatal színészjelölt egy vidékről Pesten
szereplő produkcióban olyan alakítást
nyújtott, hogy a bizottság vizsga nélkül
megadta számára a gyakorlatos engedélyt.

Vadász László tájékoztatása után a
vizsgabizottság egyik elnökének, Vámos
Lászlónak tettem fel azokat a kérdéseket,
melyek a fiatal színészjelöltekkel folytatott
beszélgetéseim során a legélesebben
merültek fel.
 Ha azokra a színészekre gondol, akik a

főiskola elvégzése nélkül, gyakorlatban, a pá-
lyán váltak színészekké, megbízhatónak tart-ja-
e a főiskolai felvételi vizsga objektivitását -
nem tévesztve szem elől azt a tényt, hogy
ezeknek a fiataloknak túlnyomó többsége egy
vagy több alkalommal a főiskolai felvételi
vizsgával is próbálkozott ?
 Magyarországon, mint köztudomású,

egyetlen hivatásos színiiskola működik.
Régebben, a felszabadulás előtt emel-lett
számtalan igen jó hírű magániskola is
képzett kiváló színészeket. Mivel ez a
lehetőség napjainkban nem áll fenn, és
mivel a főiskola férőhelyeinek száma vé-
ges, kénytelenek voltunk egy olyan, több-
szöri szűrővizsgákból felépített felvételi
rendszert kialakítani, amely minden el-
lentétes elképzeléssel szemben a lehető-
ségek magas százalékos arányában képes
megőrizni objektivitását. A művészeti
megítélés, akárhonnan nézzük is a kérdést,
szubjektív, tehát eredendően magában
hordozza a tévedés lehetőségét. De az a
tény, hogy egy-egy felvételi alkalmával
legalább húsz különféle ízlésű, művészi
beállítottságú ember vív késhegyig menő
harcot egy-egy jelölt esetében, mégiscsak
nyújt valamiféle garanciát arra nézve, hogy
a jelöltek sorából az arra éppen akkor
legalkalmasabbak nyernek felvételt.
Amellett nem szabad elfelejtenünk, hogy az
emberek fejlődése nem egyenletes, a
tehetség tulajdonképpen egy állapot, mely
nem mindig lehet upto-date teljesítményű.
Nem feltétlenül a főiskola téved tehát a
jelöltek megítélésében. Korrekcióra
különben is van lehetőség, hiszen a
felvételi vizsgát több alkalommal is meg
lehet ismételni. Igen sokszor előfordul,
hogy egy-két éves ké-



fórum
szülődés tényleges beérést eredményez.
Vannak persze olyan esetek is, amikor
valaki abszolút „készen" jön, és aztán
érdemlegesen nem fejlődik tovább. Té-
vedhetetlennek lenni nem lehet - de a té-
vedések lehetőségét a minimumra szorí-
tani felelősséggel vállalt feladatunk.

- Válaszának első mondatait értelmezhetem
úgy, hogy sajnálja, amiért nincs több színi-
iskola hazánkban?

- Nem így fogalmaznék. A régi típusú
magániskolák feltámasztásáról igen sok és
bonyolult ok miatt természetesen nem
lehet szó, de nem is ez a jövendő fejlődés
által kijelölt út. Ha azonban az egyes
színházak - különösen a vidéki színházak,
melyeknek színészgondjai sokszor
égetőek - tudom, hogy nagy erőfeszítések
árán, de mégiscsak létrehoznának re-
ményteljesnek tartott színészjelöltjeik
számára egy szervezett továbbképző, il-
letve általában szakmailag képző stúdiót, a
gyakorlatos, illetve az ideiglenes vizs-
gákra készülő jelöltek szakmai felkészült-
sége igen lényeges pozitív változáson me-
hetne keresztül. Nem is beszélve a jelöltek
produkciókon belüli használhatóságának
minőségi színvonaljavulásáról. Érdemes
lenne egyszer utánanézni, hogy például a
Nemzeti Színház stúdiójából kikerültek
között hány olyan valahai színészjelölt
van, aki ma már fiatal színészeink
élgárdájába számítható.

- Nem befolyásolja rossz irányba az érté-
kelést, hogy nagyjából ugyanaz a bizottság fel-
vételiztet a főiskolán, mint a gyakorlatos
színészi vizsgán?

- Szeretném hangsúlyozni, hogy egyik
esetben sem egyetlen ember kezében van a
döntés joga. Természetesen sokszor
előfordul, hogy valakit nem veszünk fel a
főiskolára, de gyakorlatos színészi en-
gedélyét megadjuk. Mit bizonyít ez? Azt,
hogy aki alkalmas arra, hogy kisebb fel-
adatok birtokában színpadi gyakorlatot
szerezzen, nem feltétlen alkalmas arra,
hogy főiskolai felvételre is érdemes le-
gyen. A gyakorlatos vizsga szintje nem
oly magas, mint a főiskolai felvételi vizs-
gáé.

- Sokszor kelti a lebecsültség érzését, hogy
akik rendhagyó módon kerülnek a pályára,
elesnek egy sor olyan lehetőségtől, mint amit a
televízió-rádió-film-szinkron által történő
foglalkoztatás jelent.

- Amennyiben e téren hátrányos a
helyzet, ez nem elsősorban a főiskolai
végzettség vagy ennek hiánya következ-
tében lép fel. Sokkal inkább annak a két-
ségtelen ténynek köszönhető, hogy vidé

ki színházaink művészei esetében az em-
lített cégek súlyos egyeztetési problé-
mákkal küzdenek a nagyobb fokú vidéki
elfoglaltság és a távolságok miatt.
Különben utalnék itt arra, hogy számos
olyan fiatal művészünk van, akik, ha nem
végeztek is főiskolát, jelentős feladatokat
kapnak a televízióban, a filmnél, a rá-
dióban vagy a szinkronban.

- Miben látná a színházak utánpótlási és
létszámgondjának megoldását, arra is gon-
dolva, hogy közben a művészi színvonal is
emelkedjék?

- Mint már említettem, az egyes szín-
házakon belül, a középgárda vezetésével
kialakítandó stúdiós rendszerű képzés
megvalósítása igen sok gyakorlati ered-
ménnyel kecsegtetne. Ezen kívül jó len-
ne, ha színházi vezetőink jobban odafi-
gyelnének a főiskolás fiatalok teljesítmé-
nyeire, de nem csupán a tavaszi szerződ-
tetési pánik idején, hanem akár már a má-
sodévesek vizsgaelőadásainak megtekin-
tésétől kezdve. Nem véletlen, hogy a fia-
talok azokhoz a színházakhoz vonzódnak
leginkább, melyeknek vezetői már
másodéves koruktól kezdve figyelemmel
kísérik eredményeiket, figyelnek rájuk, és
együtt igyekeznek kialakítani egy majdan
kiszélesíthető művészi platformot. Tehát a
jól megszervezett stúdiós munka, mely
elősegítheti a saját felfedezések és a
mindenkor szükséges „háttér-szereplők"
nívós bázisának kialakítását és stabilitását,
összeötvözve a főiskolás ifjúság
fejlődésének figyelemmel kísérésével,
mindenképpen kialakíthatja né-hány év
szorgos munkájával a színházi nagy
produkciók követelményeinek meg-felelő
számú és színvonalú együttest. Ami pedig
a sokféle vélt vagy valódi hátrányérzetet
kelti, nos ezek a tényezők, úgy vélem,
rohamos tempóban fognak eltűnni.
Ugyanúgy, ahogyan a budapesti és vidéki
színházak művészi lehetőségei közötti
különbség is eltűnik majd. Hiszem:
mindazok, akik most még sérelmesnek
érzik, hogy nem egy jóindulatú vagy akár
biztos ítéletű színházigazgató a legfőbb
döntnök színészi besorolásuk felett, idővel
rájönnek arra, hogy a pálya védelme saját
sorsuk további alakulásának védelmét is
jelenti. Nem egymás érdekei ellen
vagyunk, hanem - esetleg hibákkal is,
hiszen mint mondtam, nem tévedhetetlen
egyetlen ember sem - közös cél érdekében
közösen dolgozunk és fáradozunk,
vizsgázók és vizsgáztatók: egy
értékesebb, sokszínűbb és tehetségesebb
erőkre támaszkodó színházi élet
megteremtéséért.
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Néhány apró eligazítás

Berkes Erzsébet cikkéhez

Előrebocsátom: bárki bárkiről azt ír, amit
képessége, etikája és a sajtótörvény
megenged. Én ennél sokkalta nagylel-
kűbbnek szeretnék mutatkozni: rólam
bárki azt írhat, amit akar, ha 1. nem követ
el tárgyi tévedést, 2. nem biceg a logikája,
3. nem tereli kétértelműen vagy fél-
reérthetően világnézeti síkra a kérdést, 4.
állításai nem képeznek politikai vádat.

Előrebocsátom még, hogy a SZÍNHÁZ
júliusi számában közölt és alább végig
emlegetett cikk (Berkes Erzsébet: Az ördög

lakomája avagy az angyal hajszálai) a
fölsorolt négy neuralgikus pont közül
csupán az első háromnak felel meg.

Feltétlenül előre kell bocsátanom azt is:
nem azért írom e cikket, mert a) a mű-
bíráló jogát megtépázni akarom, b) az író
válaszjogát érvényesíteni akarom, c)
merthogy „magad uram, ha szolgád nin-
csen", tehát mintha feltenném : kihalt az a
kritikusfajta, aki kollégáival egy élő íróért
vitatkozni, akár hajba kapni is képes, d)
mintha Említett Cikk - továbbiakban
ugyanezen a néven - hangját szívderítően
nyeglének találnám, mint némelyek az
íróét, e) hogy valakit is lebeszéljek a
kardos-harcos, tűzrőlpattant szubjekti-
vitásról, amiként az nem egyszer elő-
fordul, ha író próbálna feleletében túlsá-
gosan vitriolos lenni - szóval, nem ezért
írom. Teszem mindezt a gyanútlan, tehát
jóhiszemű olvasó érdekében, aki esetleg
nem tudhatja: hányadán is állunk az alábbi
kérdésekben. Éppen ezért Említett Cikk
szerzőjének bocsánatát kérve, személyét
megkerülve - egyenesen a képzeletbeli
olvasóhoz adresszálom soraimat, hiszen -
érthető okokból - számomra ő a fontosabb.

Kezdjük tehát.
1. Említett Cikkben előfordul a követ-

kező: „Ha . . . ezt a játékot Csokonai ta-
nítványai adják, akkor ugye nem játszhat-

ják el azt, amit még Csokonai sem tudott.
Ha viszont ezek a diákok nem „azok" a
diákok, akkor miért nem tanulták meg
Csokonai életrajzát . . ." A kérdés látszó-
lag roppant logikus. Említett Cikk tehát
kizárná a harmadik esetet. Pedig van az is:
ezek a diákok nem azok, sőt: ennek
ellenére vagy éppen ezért megtanulták


