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A TÁRSULAT VÉDELMÉBEN

A társulat a magyar színház alfája, de vajon
ómegája is egyben? Kezdjük a tényekkel: a
társulatok léteznek, hiszen ha belépünk egy
magyar színházba, ott látjuk a falon a tagok
fényképét. Némiképp elgondolkodtató, de gyakran
megesik, hogy köztük feszítenek a színház
vendégművészei is. Különösen zavarba ejtő, ha
ugyanaz az arc az ország több, egymástól nagy
távolságban lévő színházában is ránk mosolyog.
Lehet-e egyszerre több társulat tagja valaki,
tehetjük fel e látszólag egyszerű kérdést. Szimpla
igennel vagy nemmel nem úszhatjuk meg a
választ, amely lehet, hogy jó apropóul szolgál
további lényegi kérdések megfogalmazásához.

A színházi előadás létrejöttének több előfel-
tétele van. Vegyük most a legegyszerűbb esetet.
Rendelkezésre áll egy üres színházépület,
amely-ben felléphet egy vendégtársulat.
Társulatnak neveztük a fellépőket, anélkül, hogy
konkrétan megvizsgáltuk volna, milyen módon
szerveződtek meg. A társulat ugyanis lehet
alkalmi, illetve állandó. Talán ez lenne az a pont,
amely megoldást kínál? Az alkalmi társulat
ugyanis általában egy konkrét produkcióra
szerveződik az optimális szereposztás
érdekében. A következő bemutatójához megint
új csapatot szervez, mert nem akar mindig
ugyanazokkal a színészekkel dolgoz-ni, hiszen
nem akarja saját magát korlátozni. E forma
elengedhetetlen feltétele, hogy legyen el-érhető
távolságban elegendő számú szabad színész,
legyen választék. Az utóbbi megszorítás
azonnal kijelöli e szerveződés lehetséges műkö-
dési terét, esetünkben Budapestet. Az alkalmi
társulat persze eljuthat vidékre is, hiszen éppen
ez volt gondolatmenetünk kiindulópontja.

A stagione (utazó) társulat, mint azt múltbéli
magyar példák igazolják, alkalmiból ekkor rész-
ben állandóvá válik, hiszen hosszabb időre szóló
kötöttséget jelent a produkció résztvevői számá-
ra. Ettől a körülménytől persze még megmarad
a produkciós szemlélet, azaz nincs repertoár,
nem kívánnak minden szerepkörre színészt
szerződtetni, és nem akarnak olyan előadást be-
mutatni, majd utaztatni, amelynek a játszási he-
lyek felszereltsége és a nézők igényei nem felel-
nek meg. Mondjuk ki: az alkalmi társulatok in-
kább a szórakoztatás igényével szerveződnek, s
egy-egy vonzó név szerződtetésével operálnak,
már csak azért is, mert fennmaradásukhoz igen
komoly bevételekre kell szert tenniük.

E rövid összefoglaló a magyarországi viszo-
nyok között félig fikció, félig (elmúlt) valóság.
Mégis kijelöl valamit a várható jövőből, amennyi-
ben bizonyítható, hogy ez a szemlélet össze-
egyeztethető a társulati rendszer ideájával. A
kérdés megválaszolásához érdemes
megvizsgálni a társulati rendszer lényegét.

A társulat színházi foglalkoztatási, üzemelési
és közönségszervezési, valamint művészeti for-
ma egyszerre. Induljunk ki megint a tényekből.
Aki ma tagja egy társulatnak, azt meghatározott
időre szóló, kizárólagosságot vagy legalábbis
elsődlegességet előíró munkaszerződés köti egy
színházhoz. A színész tartozik valahová, ahon-
nan, ha szerény szinten is, de biztos állandó
jövedelme származik. Azt már csak a konkrét
vizsgálat tudná kimutatni, hogy biztonsága aktu-
álisan milyen érdekeltséggel társul. A színésznek
éppen úgy érdekében állhat, hogy minden nap
színpadon legyen, mint az, hogy anyaszínháza
minél kevesebbet foglalkoztassa, mert máshol
fontosabb vagy kifizetődőbb feladat várja. A szín-
ház érdeke ennek épp ellenkezője is lehet.
Amennyiben konfliktus áll elő kettőjük viszonyá-
ban, a meghatározott idejű szerződés a színhá-
zat, a közelmúltban bevezetett korengedményes
nyugdíj a színészt védi. Bár a színházak ma még
szinte teljes körűen költségvetési intézmények, a
közalkalmazotti státus mellett elfogadottá vált a
vállalkozói szerződés is. Elterjedését az előnyö-
sebb bérezési lehetőség kényszerítette ki, s ezzel
szinte észrevétlenül az is kiderült, hogy nem a
munkajogi forma, hanem annak viszonylagos
állandósága a perdöntő. Korábban sokan azt jó-
solták, hogy a vállalkozói szerződés a társulatok
végét jelenti. Ma mára fővárosi színházak művé-
szeinek többsége nem közalkalmazott. Ezen
tapasztalatok birtokában kellene megítélni a
közel-jövőben várható átalakulásokat is: a non-
profit szervezetek, elsősorban a már
szerveződő köz-hasznú társaságok keretül
szolgálhatnak a társulati működéshez.

Milyen előnyei vannak a társulatnak a színházi
üzem szempontjából? Még mindig nem a
minőség létrejöttének esélyét kutatjuk - mind-
egy, hogy a színház „széklábat farag", vagy re-
mekművet alkot. Vizsgáljuk meg, milyen előnyök
származnak abból, ha körülbelül két tucat szí-
nész, néhány rendező, dramaturg és tervező a
színháznál állandó státusban van. Először is ez a
körülmény teszi lehetővé a repertoárjátszást, il

letve a repertoár fenntartása és folytonos meg-
újítása viszonossági alapon feltételezi a kizáróla-
gosan vagy elsődlegesen (?) a színházhoz
szerződött művészeket. A színház változatos mű-
sorral jelentkezhet a nézők és a játszó színészek
nem kis örömére, s szinte észrevétlenül képes
repertoárját megújítani, tevékenységét az esti
előadások mellett a folytonos készülődés és ké-
szenlét (próbák, premierek, felújítópróbák) jel-
lemzik. Vitathatatlan, ez a forma igencsak drága,
de ugyanakkor éppen a folyamatos működés, az
előadások optimális kijátszhatósága garantálja a
kedvező - nézőszámra vetített - mutatókat, s
ezzel a viszonylag nagy szervezet és népes sze-
mélyzet ellenére a hatékonyságot. Kevesebbet és
kevésbé változatosat ennél olcsóbban is elő le-
hetne állítani, de amíg a magyar színházak mű-
ködési költségeinek legalább nyolcvan százalé-
kát közpénzekből fedezik, addig ehhez a finanszí-
rozáshoz a legtöbbet nyújtó rendszer „illik".

Ugyanakkor a társulati forma érzékelhető fel-
lazulása felvet egy szervezési problémát. Amíg
csak állandó társulatok voltak, és azok a többi
színháztól szinte hermetikusan elzárva működ-
tek, addig a színészegyeztetés házon kívül nem
létezett. A szabadúszó (majd a státusban lévő, de
kevéssé foglalkoztatott) színészek vendégül hí-
vása azonban szükségessé tette, hogy a színhá-
zak műsorai igazodjanak egymáshoz. Ez kitelje-
sedett formájában szinte lehetetlenné teszi a mű-
sor megtervezését, de még inkább a program
megvalósítását. Az egyeztetés a körkörös alkal-
mazkodás olyan szoros hálóját szőheti meg,
amelyben egy műsorváltozás a fél ország szín-
házi műsorát felboríthatja. Ma már veszélyzóná-
ba kerültek azok a vidéki színházak is, amelyek-
ben rendszeresen fellépnek fővárosi színészek.
Nem bizonyított, de lehetséges, hogy a regiszt-
rált előadásszám-csökkenés mögött immár ott
munkál az egyeztetés ördöge is.

A repertoárjátszás évtizedeken keresztül for-
málta a maga képére a közönség elvárásait, ame-
lyeket képtelenség gyorsan megváltoztatni. A kö-
zönség elkényeztetése Budapesten azt eredmé-
nyezte, hogy természetessé vált: egy-egy
előadás hónapokkal vagy akár évekkel a bemu-
tató után is megtekinthető. A vidéki színházak
általában az adott évadon belül élnek a repertoár
adta lehetőségekkel, és csak ritkán tudnak egy
vagy több előadást a következő szezonba is át-
vinni, a havi műsorban azonban így is van válasz-
ték. Az en suite játékrend választása eddig min-
dig kudarcra ítéltetett, pedig volt néhány próbál-
kozás előnyeinek kihasználására. Ez a tény azt
jelzi, hogy a kétféle rendszer nehezebben keve-
redik, mint gondoltuk. Más szavakkal: a társulati
forma egészében véve még ellenáll a produkciós
szemlélet kiteljesedésének, bár annak bizonyos
elemeit, akár saját felbomlása árán is, szeretné
integrálni.

Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi változásai napirendre tűzték a színházi struktúra
kérdését. Nemcsak nálunk, Európa több országában is gondot okoz, hogy létrehozzák a művészi
értékteremtésre leginkább alkalmas működési feltételeket, szerkezeti formákat. Két, továbbgon-
dolásra is alkalmas cikket közlünk e témában. Szabó István írása a leghatékonyabbnak tartott
működési forma, az állandó társulat jövőjét firtatja. Andreas Schmitz, a Volksbühne gazdasági
igazgatója egy szakmai tanácskozáson elhangzott előadásában a német színházban bekövetke-
zett struktúraváltásról számol be.
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Láthattuk, hogy a társulati és a repertoárrend-
szer összekapcsolása kézenfekvő és hasznos,
mennyiségi hozadéka vitathatatlan. Lényegesebb
azonban, hogy jó feltételeket teremt igazi
színházi minőség létrejöttéhez, még ha ehhez
más is elengedhetetlen. A társulat tehát szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel, ezért egyáltalán
nem kizárólagos garancia a színvonalra. Hivatko-
zásainkban mégis gyakran - éppen ebből a
szempontból - túlértékeljük a társulati formát; úgy
teszünk, mintha mindig mindenhol élnének a
lehetőséggel. Valójában a társulatok csak kivé-
teles esetekben válnak műhellyé, alkotóközös-
séggé, új színházi minőség megteremtőjévé. A
műhely feltételezi a kísérletezést, az alkotóközös-
ség erkölcsi és esztétikai értékrendjének vi-
szonylagos egységét, és mindez együtt a meg-
határozó személyiség(ek) intenzív jelenlétét. A
szerződtetés, a darabválasztás, a folyamatos
képzés ilyenkor egy meghatározott művészi cél-
nak rendelődik alá. Ezt a bonyolult folyamatot
szoktuk „társulatépítésnek" nevezni. Az így értel-
mezett színházi műhely mindig hat a szakma
egészére, ha másképp nem, akkor a társulatból
távozók révén.

Mit akarok mondani ezekkel az evidenciákkal?
Két dolgot állítok: először is egy kezemen meg
tudom számolni azokat a társulatokat, amelyek
az elmúlt negyven évben Magyarországon a
szakmai műhely kritériumainak nagyjából meg-
feleltek. Másodszor pedig azt mondom, hogy
ezek a színházi műhelyek nem jöhettek volna
létre a társulatokra épülő színházi struktúra nél-
kül. A magyar színház színvonalát együtt fémjelzi
néhány kiemelkedő teljesítményű együttese és a
társulati rendszer által garantált, viszonylag
egyenletes szintű, megbízható működés.

Három szempontból foglalkoztam a társulattal.
Álláspontom szerint a társulati forma foglal-
koztatási, munkajogi szempontból nem lényeges,
de üzem- és közönségszervezési vonatkozásban
egyértelműen pozitív; művészi minőség
szempontjából pedig reálisan csak lehetőségeket
nyújt. Mindezek együtt - két „van" és egy „lehet" -
a társulati rendszert egészében a magyar szín-
házi struktúra védendő alapértékévé teszik.
Ennek tudatában kellene visszatérni a korábban
megfogalmazott kérdésekhez. Összeilleszthető-e
a társulati rendszer és a produkciós szemlélet,
lehetséges-e azonos kérdésekre azonos vá-
laszokat adni vidéken és Budapesten, egyáltalán:
jól védjük-e a társulatokat hangos szóval és ön-
igazoló retorikával, miközben csendesen szem-
léljük, hogy lényegük szertefoszlik?

Társulati tagként feltüntetni azokat a színésze-
ket, akik nem tartoznak stabilan egy művészi
alkotóközösséghez, nem más, minta produkciós
szemlélet begyűrűzése a társulati viszonyok kö-
zé, ami - meggyőződésem szerint - szakmai
szempontból eróziós folyamatként értelmezhető.

Az a társulati tag ugyanis, akit a vendég megfosz-
tott attól a feladattól, amely hite szerint reá várt, s
ezért be kell érnie kisebb szereppel, előbb-utóbb
kiválik az együttesből vagy bomlasztóan hat rá,
tehát rombol s nem épít. A közönség pedig csak
látszólag kap többet, hiszen a vendéggel csupán
azon az egy előadáson, alkalmilag alakul-hat ki
meghitt viszonya. Az ilyen színészt nem érezheti
soha úgy a magáénak az adott színház
közönsége, mint azt az akár gyengébb képességű
kollégáját, akit láthatott Júliaként, majd később
Dajkaként, vagy Romeóként és Lear királyként. A

A szakmai tanácskozás témája es a korábban
megadott kérdések olyan nagy területet
fednek le, hogy a problémák alapos
megválaszolására egy teljes hétvége sem
lenne elegendő. Ezért már előre elnézést
szeretnék kérni azért, hogy előadásomban né-
hány, a témával kapcsolatos kérdést csak rövi-
den érinthetek, mintegy bevezetésként, amely-
hez aztán alaposabb vita kapcsolódhat. Bármikor
félbeszakíthatnak, s kérdéseket tehetnek fel.

1992 óta vagyok a Volksbühne gazdasági
igazgatója. A Volksbühne prózai színház, amely-
hez két éve hozzácsatolták Johann Kresnik

néző elsősorban a színészért megy a színházba -
vethetik közbe -, ne irigyeljük hát tőle, hogy
ismert, sőt híres személy játszik olykor-olykor
neki. Jó, ne tegyük. Ne feledjük el azonban azt a
pluszt sem, amely két közösség kipróbált, szoros
kapcsolatában, egymásrahangoltságában és
együttlélegzésében rejlik. Amíg a színház a sze-
mélyes megrendülést közösségi élményben ké-
pes feloldalni, amíg a divatjamúlt, de az emberi-
ség tudatából teljesen még ki nem hullott katar-
zis igénye itt parázslik bennünk, addig mint életesé-
lyeinket növelő lehetőségre tekintünk a társulatra.

Choreographisches Theater nevű modern tánc-
színházát. Frank Castorf igazgatása alatt a fiatal,
avantgárd jellegű politikai színházi koncepció
mellett kötelezte el magát. Itt nem a klasszikuso-
kat ápoljuk, hanem provokációra törekszünk, és
az egészen fiatal közönségréteget szólítjuk meg.

Néhány fontos adat a Volksbühne anyagi
helyzetéről. Kétszáznyolcvan állandó alkalma-

Henry Hübchen és Herbert Fritsch A Schöller
panzió című előadásban (1994)
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