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Vidéki színház vidéki színész

A vidéki jelzőt kétféle értelemben használják.
Egyfelől földrajzi hovatartozást jelent, más-részt
minősítő fogalom is.
Ami a földrajzi elhelyezkedést illeti: közismert
tény, hogy az ország lakosságának egy-ötöde
Budapesten él. Színházi vonatkozásban a „fölfelé
áramlás"
részben
természetes,
részben
egészségtelen folyamata tulajdonképpen 1837 óta,
a Nemzeti Színház létrejötte óta állandóvá vált.
Ennek megfelelően az idők folyamán ki is alakult
olyanfajta szemlélet, hogy valóban nívós,
számottevő művészet csak a fővárosban található. A századfordulótól nagyjából 1945-49-ig
bezárólag talán nem volt ennyire éles ez a probléma. Az akkori színészek zöme meg akart élni
művészetéből, s örült, ha jó szerződést kapott
valamelyik jónevű vidéki direktortól. A legtöbbnek Pest elérhetetlen vágya volt, még a tehetségesebbeknek is. Onnan pedig vidékre ritkán
szerződött rangos színész vagy rendező, legfeljebb vendégjátékra vagy rövid távra. (Horváth
Árpád példája fehér holló. A Nemzeti Színház
főrendezői állását hagyta ott, hogy Debrecenben
európai horizontú színházművészetet próbáljon
meggyökereztetni.)
Azon keseregni most, napjainkban, hogy miért
ilyenek a kialakult települési és egyéb arányok nem segít a helyzeten. Inkább azokra a tudatos és
hosszabb távra szóló intézkedésekre kell
figyelnünk, amelyek célja: megváltoztatni ezt az
egészségtelen helyzetet. Számos jel mutatja, hogy
megindult valamilyen kiegyenlítődést szolgáló
folyamat. A vidéki színházak mű-vészi
színvonalban igen gyakran megközelítik, sőt
némelykor túlhaladják a fővárosi színházak
egyikét-másikát. Produkcióik legtöbbször nem
„vidékiek" a szó minősítő értelmében. Amit pedig
az új magyar dráma istápolása vagy klaszszikus
drámairodalmunk
értékeinek
felfedezése
érdekében tettek és tesznek, példamutató lehet
valamennyi színház számára. Művészi rangjukat
korszerű előadások, kitűnő színészi és rendezői
teljesítmények fémjelzik, s ezt fejezik ki a magas
kitüntetések, díjak, elismerések. Az utóbbi
években a filmgyár, a televízió, a rádió, a
szinkron egyre-másra hívja, foglalkoztatja a

vidéki színészeket, vállalva a többletmunkát is,
amely a nehéz munkaegyeztetésekkel jár. Ha a
vitathatatlan eredményeket és a fejlődés fő
tendenciáit nézzük, úgy tűnik, mintha rendben
volna minden, s tulajdonképpen az éles különbségtevés, főként pedig bizonyos ellentmondások,
torzulások hangoztatása ma már csupán álprobléma lenne.
Vidéki színház és vidéki színház között hivatalos kategorizálás nincsen. Ami funkcióikat illeti, abban nincs és nem is lehet közöttük különbség, mindegyik egyformán fontos feladatot
lát el ott, ahol működik. De mások és mások a
feltételek és adottságok. Közismert például, hogy
a Dunántúlnak a múltban mindig fejlettebb
mezőgazdasági kultúrája volt, mint az Al-földnek,
ennek megfelelően a művelődésre való igény, a
művészetek befogadására való készség ott
feltehetőleg kedvezőbb. Más-más színházi
kultúrával rendelkezett az a város, ahol elsőrendű társulatok működtek a múltban, mint azok,
amelyeket csak vándortruppok látogattak néha.
Ezek a múltbeli emlékek - ha úgy tetszik:
bizonyos fokig alapok - nem nélkülözhetők a mai
színházkultúra fölépítésénél: tudnunk kell, mi az,
amit tövig le kell bontanunk a múltbeli
örökségből, és mi az, ami fundamentuma lehet a
mai újnak, a szocialistának.
A kétmilliós fővárosi lakosságban kialakulnak
azok a rétegek, amelyek egyik vagy másik színház törzsközönségét alkotják. A közönség a
múltban sem volt homogén, legfeljebb nagyjából,
ma viszont rendkívül heterogén összetételű. Ez
természetes. A vidéki színház egymaga elégíti ki
ezt a rendkívül széles skálán mozgó, egy-mást
kiegészítő vagy éppenséggel ellentétes szín-házi
igényt. Az ifjúság, az értelmiség, a legműveltebb
munkások és alkalmazottak ma még kicsi, de
mozgékony, minden újra érzékenyen reagáló,
újat, frisset, modernet kívánó rétege azt várja a
színháztól - jogosan -, hogy tartson lépést a világ
színházművészetének törekvéseivel. Ugyanakkor
a tömegek számára a legmodernebb művek ma
még túlságosan nehezek, nincs hozzá kulcsuk,
hogy megérthessék és élvezhessék. Elsősorban
azt kívánják a színháztól, hogy elégítse ki - jogos
és reális - szórakozási igényüket lehetőleg minél
több vidám, zenés darabbal.
Ilyenformán a korszerű és egyben népszerű
színházpolitika megvalósítása rendkívül nehéz
feladat, különösen vidéken, ahol a műfaji sokféleség sajátos gondjaival is szembe kell nézni.
Gyakran a színházkultúra alapjainál kell kezdenünk a munkát. A vidéki színházak tájelőadáso-

kat is tartanak (van, amelyik évente kétszáznál is
többet!), az operás társulatok pedig 100-150
kilométeres körzetben játszanak még operaelőadásokat is. S mindemellett ügyelni kell a kaszszára, mert a sikertelenül zárt gazdasági év
„megfekszi" az egész társulat hangulatát, különféle belső bajok, feszültségek egész sorát indíthatja el.
Nagyjából ez a sémája egy nagyobb vidéki
színház feladatkörének, s ebből már látni lehet azt
is, mennyire differenciált feladatok várnak a
vidéki színészekre. Tulajdonképpen minden
műfajban helyt kell állniuk. És minden helyzetben! Hol normális színházi színpadon, hol feleannyi helyen, kultúrotthonok rosszul világított
színpadain. Télen vagy nyáron, esőben vagy
fagyban - mennie kell a vidéki színésznek. Közismert dolgok ezek, százszor elmondtuk, leírtuk,
csak éppen nemigen történt még semmi, ami ezt a
többletet honorálná. A vidéki színész ugyanis a
tájolással olyan többletmunkát végez, amelynek
valamiképpen realizálódnia kellene a fizetésében
vagy egyéb jövedelmében. Fővárosi kollégája
ugyanazon idő alatt, ugyanazzal az energiával
rendszerint pénzt keres, rádiózik, filmezik, vagy
otthon a szerepével foglalkozik, olvas, művelődik,
„feltölti" magát. A vidéki színész - az előbb
elmondottak miatt - sokkal kevesebbet tud
foglalkozni önmaga képzésével. A nagy
megterhelés következtében idő előtt megfárad,
elkopik, tartalékenergiáit is elhasználja.
Bármennyire is örvendetes az a vérkeringés,
amely újabban megindult főváros és vidék között,
érthetetlen, hogyan és miért „ragadnak le" olyan
vidéki színészek, akiknek esetleg fővárosi
színházak színpadán volna a helyük. Mondhatná
valaki: ma már sokféle lehetőség van az országos
nyilvánosság elérésére. Kétségtelenül igaz. A televízió, a rádiózás korszakában, a filmekről nem
is beszélve, sokkal nagyobb a fölemelkedés lehetősége. De csak a lehetőség. A kiválasztás, az
igazi fölemelkedés emberek megítélésétől, sokszor szubjektív indulataitól függ, s nem mindig az
illető tehetségétől.
A fővárosi színházak monopolhelyzetet élveznek, s ez a helyzet olyanfajta szervilizmust
alakít ki még a jobb vidéki színészekben is, amely
emberi tartásukban okoz súlyos károkat. Ez az
állapot nem egészséges. Egyik „terméke" - a
természetes kiválasztódás mellett - az elvtelen
„futtatás", a személyi kapcsolatok túlzott szerepe.
Minden valamirevaló vidéki színész szeretne
fölkerülni Budapestre. S ezen nincs mit
csodálkozni. Sokkal nagyobbak - arányta

lanul nagyobbak! - az erkölcsi és főként az anyagi
lehetőségek. »öregem - mondta egy vidéki színész
- szívesebben vagyok Pesten negyed-fizetésért,
mint vidéken maximális gázsiért, mert annak
kétszeresét megkeresem fönt. És még csak nem is
kell sárban, fagyban tájolni!" Érthető, ha nincs
„lefelé áramlás", ha a főváros szívóhatása még
napjainkban is növeli az amúgy is egészségtelen
centralizáltságot. Nem különbség van, hanem
szakadék tátong ma is a fővárosi és a vidéki
színészek anyagi lehetőségei között. S mindaddig,
amíg ez így van, külön fizetési kategóriát kellene
fönntartani a vidéki színészek számára, amely
legalább az alapfizetésben csökkentené a meglevő
aránytalanságokat vidéki fizetés és pesti
jövedelem között.
Mit tehet a vidéki város és annak színháza?
Igyekszik legjobb erőit minden lehető módon
magához kötni és megbecsülni, csökkentve az
elvágyakozást. Az az áldozatkészség, amelyet a
vidéki színházakat fenntartó megyei és városi
tanácsok mutatnak, minden elismerést megérdemel, és bizonyítja, hogy helyes volt a színházak
irányításának decentralizálása. A vidéki színház a
művészi igényre apellálva olyan mű-sortervet állít
össze, amelyben legjobb erői meg-kaphatják a
rangjukhoz méltó feladatokat, s ez sok mindenért
kárpótolja őket. Kárpótolja? Talán túlzottan
optimista kifejezés. Hiszen furcsa paradoxon:
minél több jó szerepben mutatja meg képességeit
a tehetséges színész, annál inkább nő benne az
elégedetlenség, ha „fönt" Pesten nem veszik észre.
Mi a megoldás? Nem tudok biztos receptet
kínálni, legfeljebb odateszem a vállamat azokéhoz, akik megoldást keresnek, s viselik annak
terheit. Talán filmgyárat lehetne vidékre telepíteni, s növelni a vidéki rádiók műsoridejét, önálló műsorszerkesztési alkalmait. Lehetne olyan
központi alapot létrehozni, amelyből évadon-ként
a legjobban, legtöbbet tájoló színészeket
honorálhatnák az arra illetékesek. Lehetővé kellene tenni, hogy a színház igazgatója az éves
túlóra („tuli") keret meghatározott részét bizonyos
kulcs szerint a legtöbbet tájolók között oszthassa
szét.
Tovább
kellene
folytatni
a
jó
kezdeményezést: egy-egy vidéki színház társulata
önállóan vigyen színre egy-egy rádiójátékot vagy
televíziós darabot. Meg kellene szüntetni azokat a
gazdasági nehézségeket, amelyek ma még
megnehezítik a színészek vendégszereplését. S
hadd mondjam el, milyen pompás, meg-frissítő
dolog az is, hogy évente fővárosi és vidéki
színházak találkozót adnak egymásnak Debrecenben.

Évről évre sok főiskolát végzett növendék
szerződik vidéki színházakhoz, s nyilatkozataikban kivétel nélkül arról beszélnek, hogy hivatástudat vezeti őket, amikor több-kevesebb időre
összekötik sorsukat egy vidéki színházzal. Természetesen ott él bennük a vágy, hogy mielőbb
visszakerüljenek Budapestre. Lelkük mélyén ott
munkál az a kimondatlan vélemény, hogy a vidék
az mégiscsak vidék. Ezt a kimondatlan véleményt
nemegyszer kritikánk magatartása is alátámasztja.
Semmi újat nem mondok vele, csupán
elismétlem: gyakran előfordul, hogy közepes
kommerszdarab pesti előadása több teret,
nagyobb figyelmet kap a fővárosi sajtóban, mint
egy jelentős, talán színháztörténetileg is
kiemelkedő vidéki bemutató. Vonatkozik ez
elsősorban azoknak a klasszikus vagy modern
daraboknak az előadásaira, amelyek nem eredeti
bemutatóként kerülnek színre vidéken.
Gyakran előfordul, hogy valamelyik rendező
újszerű, érdekes, még nem látott felfogásban
próbál színpadra állítani egy-egy művet. Néha
egyik-másik kiemelkedő képességű vidéki színész
számára nyújt lehetőséget a színház arra, hogy
kibonthassa tudását, és új színekkel gazdagítsa
művészetét. Ezekről igen gyakran semmi hír,
legfeljebb csak pársoros szokványos tudósítás.
Sajtónk a műhelymunkákra, a kibontakozó
művészi tendenciákra kevés figyelmet fordít.
Külön is szeretném megemlíteni itt az új
magyar darabok utánjátszásával kapcsolatos
problémát. A vidéki színházak több nívós, mai
magyar darabot mutattak be az elmúlt években.
De egyik színház a másiktól ritkán vesz át mégoly
sikeres darabot is. Mi ennek az oka? Talán az is,
hogy a sajtó rendszerint csak az eredeti
bemutatókra reagál kellő súllyal, az utánjátszásról sok esetben meg sem emlékezik.
A vidéki színház és a vidéki színész számára
nem kis veszélyt jelent a provinciális beszűkülés.
Szerencsére éppen az utóbbi években lehettünk
tanúi olyan erőfeszítéseknek vidéken, amelyek ezt
a veszélyt igyekeznek elhárítani, meggyőző
sikerrel. A vidéki színház a kényszerből igyekszik
erényt kovácsolni. Ha már nincsenek „sztárjai",
kiemelkedő nagy művészegyéniségei, vannak
kitűnő művészei, akikkel meg lehet való-sítani a
modern színjátszás egyik követelményét, az
együttes játékot. A két tényező ugyan nem mond
ellent egymásnak, mégis nagyjából ez a realitás
ma vidéken. Mindezek ellenére a vidéken élés
kialakíthat
olyanfajta
magatartást,
amely
egészségtelen és a művészetre káros. A vidéki
akusztika olykor felnagyít - érdemen felül is egy-egy művészi teljesítményt, s mivel nincs

más „bemérési lehetőség" kéznél, egyesekben
kialakul az a tudat, hogy amit produkált, az a
színművészet csúcsa. Az önimádatnak, egymás
ajnározásának ez a közege nagyon veszélyes.
Olykor valóságos nimbusz övezi a színészek
egyikét-másikát, amihez a helyben eltöltött évek
száma is hozzájárul, s ez még nem is volna baj, ha
az ilyen színész nem hinné komolyan önmagáról
azt, hogy neki már nincsen szüksége művészete
megújítására. Hovatovább modorossá válik, a
bevált sablonokat használja, kerüli a veszélyes,
számára kockázatos erőpróbákat, csak a biztosra
megy. S közben észre sem veszi, hogy elmarad,
megmerevedik, művészete megkopik, s képtelen
lépést tartani a művészet örök törvényével, a
mindig megújulás követelményével. S ha ez az
ismert és sajnálatos jelenség nem párosul a
színházon belüli vitákkal, olyanfajta vezetési
céltudatossággal, amely könyörtelenül igyekszik
lehántani ezt a kérget a színészről és a színházról, akkor már nemcsak a színészre vonatkozik mindez, hanem magára a színházra is.
Eljutottunk hát a legforróbb problémák egyikéhez, a belső művészi nevelés, a művészi megújulás, a konvencióktól való elszakadás, az elzárkózottság fölfeszítése, a tájékozódás, az önművelés, a kitekintés és összehasonlítás kérdéseihez, s úgy gondolom, ez már nem is csak vidéki színházi gond és tennivaló, mert „vidékiség"
ebben az értelemben nemcsak vidéken található.
S hogy mi itt a teendő? Az elmondottakból talán a
válasz is kitetszik.

