
szembetaláljuk magunkat a közönség átlagízlésé-
nek jól ismert problémáival? Az egyik ismert
vezető színházi szakember kategorikusan ki-
jelentette: végeredményben mi ezt a közönséget a
múlttól kaptuk. Dehát meddig helyezkedhetünk
erre az álláspontra ?

Tíz év, tizenöt év nem nagy idő, úgyszólván
csak egy pillanat egy ország életében. Mit mond
majd tíz vagy tizenöt év múlva a színházvezető,
ha akár létszám tekintetében, akár ízlés dolgában
változatlanul vagy még fokozottabb mértékben
fennáll az ilyen „közönségprobléma" ?

Hogyan lesz a színház az ember társa a jövő-
ben - ezt a színházi világkérdést szembe kell sze-
gezni önmagunkkal, önmagunk lelkiismeretével.

Most elsősorban arról akartunk beszélni, hogy
mennyire sürgető napirendre tűzni a korszerű, az
országos viszonylatú gyermekszínház-kultúra
ügyét.

Az alapkérdés az, hogy a jövőben, Budapesten
és országos viszonylatban egyre szélesebb körű
legyen a gyermekközönség. A másik kérdés,
amelyről külön kell szólni: milyen is legyen az így
kialakuló gyermekszínház-kultúra; milyen
művészi, dramaturgiai, esztétikai-pedagógiai
elveket kell követnie? A Bartók Színház fenn-
állása óta eltelt közel tíz évben, úgy érezzük, ki-
dolgoztuk az írók, zeneszerzők, rendezők - hogy
úgy mondjuk - háziszerzői és alkotói kollektívá-
jával az új törekvések alapelveit. Ám hiába ezek-
nek az alkotóknak a legjobb szándéka, ha társa-
dalmi hatósugaruk nem növekszik, s ha például
éppen a legfontosabb területen: a pedagógusok
körében nem juthatunk mindig közös nevezőre. A
gyermekszínház-kultúra csak akkor alakulhat ki
valóban korszerű formában, ha nemcsak a
színházi embereknek lesz szívügyük a jövő szín-
házi közönségének nevelése, hanem a pedagógu-
soké is.

GYŐRFFY LÁSZLÓ

Bárányok közt védtelen?

A színházi előadás alapjában véve érzé-
kek fölötti, szellemi-lelki találka, melyet
néző és színész ad egymásnak a
szerzőnél.

(Jean-Louis Barrault)

Sok baj van ezekkel a találkákkal. Valahogy
úgy fest a dolog, ha el is jönnek a partnerek, nem a
szerzőnél találkoznak, vagy gyakorta nem ott,
hanem egy épületben, fizikai jelenvalóságban:
sötét ruhában, nyakkendővel, tisztára mosott
blúzokban és jelmezben, lealapozott arccal,
idegérzékenyen, izgulva. Szellemi-lelki találka
hol van, hol nincs.

Jómagam elsősorban a vidéki „találkahelyek-
ről", vidéki színházainkról szeretnék egyet s mást
elmondani, az egyik partner azon jogával élve,
hogy önmagát (magunkat? - ha kollégáim meg-
engedik) hibáztassa, ha a másik fél (a becses
néző) egy sikertelen kapcsolatot megszakít.

Sokszor leírtuk már vidéki színészeink körül-
ményeit, munkáját, ugyanazt ismételni azonban
úgy látszik, felesleges: a gyakorlatban alig válto-
zik valami.

A következőkben tehát feleslegesen ismételek,
vagy hogy konkrét legyek: kicsit más aspektus-
ból, ha úgy tetszik, a „negyedik nemzedékről"
ejtenék szót, kapcsolódva Léner Péter A harma-
dik nemzedék című írásához.

Azokról, akik valóban „kamaszkorúak" még a
pályán, de miközben izmaikat, erejüket próbál-
gatják, könnyen lehet, hogy úgy „öregednek"
meg, hogy tulajdonképpen semmit sem csináltak.
Talán nem is nemzedék ez, csak közügyekből,
aktív munkából, lehetőségekből kizárt, egyéni
szerencsére és összeköttetésekre utalt
„szárnypróbálgatók" egy csoportja. Nem társa-
dalmi problémákban aktívan résztvevők, lehető-
ségeik által „kíméletlen jóra törekvők" egységes
nemzedéke, csak egyéni kalandozók. Önhibáju-
kon kívül. (Gondoljunk például a Színházművé-
szeti Szövetségi tagok átlagos életkorára, a szín-
házi életben közügyeket végzők, az egyes szín-



házak alaphangulatát, műsortervét, vezetését
meghatározók átlagos életkorára!)

A bikaviadalok kezdő matadorai a viadal meg-
kezdése előtt magasra emelt táblákkal végig-
vonulnak az arénában. A táblák felirata: „Predi-
mos una oppurtunidad!" (Lehetőséget kérünk!
Azaz bikát, melyet leszúrva tehetségüket, tudá-
sukat bizonyíthatják.)

Talán így lehetne ennek a »negyedik nemze-
déknek" a központi problémáit megfogalmazni,
kissé talán tágabban, egész kulturális életünkre
célozva. Ezt államilag irányítani természetesen
nem lehet, de a szocialista kultúrához méltóbb,
demokratikusabb kiválasztódást elő lehet segí-
teni, szemben az egyéni manipulációkkal.

Talán nem kellene figyelmen kívül hagyni az
Európa-szerte elharapódzó társadalmi mozgáso-
kat sem; a tizenévesek oktalan vagy megalapozott
tömeges hőbörgéseit vagy a diáktüntetéseket,
röviden: azokat a tömeges fiatal erőket, melyekre
semmi esetre sem a „csendesen elevickélünk;
majd megvitatjuk" szemlélet jellemző. Részt
kérnek a közéletből, a munkából. (Ha jól tudom,
jelenlegi társadalmunk színházi életének alapjai is
valahogy így barkácsolódtak össze.)

A mércét, mint a szellemi foglalkozásúak
többségénél a fővárosban őrzik. Néha gondosabb,
pontosan kialakult mechanizmus szerint. A mérce
azonban sokszor nem a művészi szín-vonalra
vonatkozik. Inkább az igényekre és lehetőségekre,
majd ebből következően a sok kallódó színészi és
emberi energiára.

Egyéni és társadalmi konfliktusok árán éri el az
ember célját, de csak akkor, ha végzettségének és
képességének megfelelő munkát kap. Ez ugyan
társadalmi méretű probléma, de talán minden
területen könnyebben megoldható, mint a
művészetben, és ezen belül is a színház-
művészetben, ahol elvi viták és a gyakorlati
munka bizonyítják: mindennek az ellenkezője is
igaz lehet. Bár alapkérdések megoldásában nem
lehetnek túlságosan különbözőek a vélemények.
Vidéki színházi életünknek azonban gyökeresen
meg kell változnia ahhoz, hogy az egyéni és tár-
sadalmi konfliktusokat csökkentsük, és vidéki
színházi kultúránk valóban az európai színvonal
felé közelíthessen. Mert egyelőre ettől nagyon
messze esik. (Még akkor is, ha csupán a környező
szocialista államok színházi kultúrájára
gondolok!)

A színházi szakmában elterjedt felfogás, hogy a
Színművészeti Főiskola kevés szakmai tudást
nyújt a végzett hallgatóknak, tehát keveset ér az
elvégzése. Egyszer egy kiváló kritikusunk is meg-
jegyezte: sajnos ő is oda járt. Vagyis ez nemcsak

színész-, hanem rendező- és dramaturg-hallga-
tókra is igaz ?

Művészetet - és ez különösen igaz a színé-
szetre - nem lehet tanulni. Csak alapokat, el-
igazítást kaphat az ember, utána pedig gyakorlat,
szorgalom, az idegek és gondolatok kemény
fékentartása, alázat és lehetőség szükségeltetik.
A lehetőséget nyugodtan nevezhetném szeren-
csének is, mert enélkül hiábavaló minden alázat
és szorgalom.

És most a végzettség után a képességről. Ez
az, ami nehezen dönthető el, s a gyakorlatban
olykor ez számít a legkevesebbet. Ezért a főisko-
lások már harmadéves koruktól a tévében, a
filmgyárban és abban a színházban, amelyikbe
éppen beosztották őket (talán osztályvezető
tanáruk dolgozik ott), igyekeznek lehetőleg min-
denkivel megismerkedni, összeköttetéseket haj-
kurászni, lehetőséget keresni az érvényesülésre.
Ez esetleg elfogadható lenne, hiszen az érvénye-
sülés a színészi pálya lényegéből ered, de az már
kevésbé elfogadható, hogy azok, akik csak egy-
szerűen főiskolai hallgatók, ha hívják őket a
filmgyárba, tévébe, mennek, ha nem, úgy isme-
retlenül botorkálnak le valamelyik vidéki
színházba. (A vizsgaelőadások csak részben
oldják meg ezt a problémát.) Sőt, a vidéki
színházaknál is hátrányba kerülnek esetleg
azokkal szemben, akiknek utolsó főiskolai évük
vagy a pályán el-töltött néhány esztendejük alatt
szerzett személyi kapcsolataik meglehetősen
előnyösen befolyásolják munkájukat: lehetőséget
kapnak.

Ha figyelembe vesszük, hogy a főiskolai vég-
zettséget - az amúgy is sok tapasztalatot és gya-
korlati munkát igénylő színészetben - szinte még
belépőjegynek is nehezen fogadják el, ha arra
gondolunk, hogy a kezdő évek 1600, majd
1800-2000 forintos átlagfizetéséből kell minden-
napi szükségleteiket fedezni, melyek a nem hét-
köznapi, nem „civil" élet miatt igen sokat
felemésztenek (délelőtti próbák, késő estig tartó
előadások, hetenként két-három alkalommal táj-
előadások, egy-két vagy még több órás zötykölő-
déssel súlyosbítva, minimális étkezési lehetősé-
gek, mert többre nem futja a rendszertelen élet-
mód miatt), és ha ehhez a kezdeti évek mellő-
zöttsége kapcsolódik, akkor a helyzet eléggé ag-
gasztó. Eképpen a vidéki színészek szakmai
tudásával szemben támasztott igény ugyancsak
visszásan cseng. Ezért, ha a fiatalok változtatást
igényelnek, ne hivatásszeretetre, színházi fegye-
lemre, „apostoli" munkára hivatkozzanak azok,
akik a körülményeken változtathatnak, mert ez
visszaélés a művészetet szeretőkkel, a „kímélet-
len jóra törekvőkkel" szemben, akik a fent leírt



körülmények ellenére is igyekeznek hivatásuk-
nak élni.

A személyi érdekeltség - amely minden társu-
lat alapfeltétele kell hogy legyen - csak a művészi
munkában való kielégülésben és anyagi ösz-
tönzésben nyilvánulhat meg.

A komoly munkára való igényt állandóan a
fiatal színészek fejéhez vágják: mozgáskultúrá-
juk, beszédtechnikájuk legyen egyre tökélete-
sebb, a majdani nagy feladatok elvégzésére.
Komoly munkán talán azt a - többség számára -
évi két-három operettszerepet és egy-két nagyobb
prózai szerepet értik. Nincs valami kínos
ellentmondás az igény és a lehetőség között?
Nem volna jobb ezekben a kezdeti években mó-
dot adni arra, hogy önmaguk emberi és művészi
csiszolásával törődhessenek, anyagi nehézségek,
pozícióküzdelem helyett? Gondolom, a szocia-
lista színházkultúrának ebből valamennyit már
meg kellett volna valósítania.

Művészi kielégülésről tehát általában nem
beszélhetünk - legalábbis ami ezt a „negyedik
nemzedéket" illeti - és ennek következtében az
anyagi ösztönzés is elmarad, hiszen nincs miért.
Bár az anyagi ösztönzés ebben az esetben csak
.az emberibb és kulturáltabb munkalehetőségeket
szolgálná, a jelenlegi fizetési rendszer és a
lakáskörülmények mellett. (Mellesleg nemcsak a
vidéken élő színészekre vonatkozik ez, hiszen egy
színházhoz szerződő táncos fizetése a fele annak,
amit egy egyáltalán nem művészi munkát végző
sztriptíz-táncos keres, akár Budapesten, akár
vidéken.)

Mindehhez kapcsolódik az a tény, hogy az or-
szág film-, rádió- és tévéművészetének vérkerin-
géséből szinte törvényszerűen kirekesztődnek a
vidéki színészek. Talán elképzelhető lenne négy-
öt nagyobb vidéki városban a tévé és szinkron
számára stúdiók építése, mely a környező
színházak művészeit foglalkoztatná. Erről persze
már többen is szóltak, például Taar Ferenc a
SZÍNHÁZ hasábjain megjelent írásában. Ez talán
hasznára válna a tévé növekvő műsorának is,
amelyre már a főiskolán is gondolnak, amikor
speciális televízió-rendezőket képeznek. Mert
egyelőre színészeink még a tele--vízió
székházába sem juthatnak be érdeklődni, munkát
keresni, a Cerberusként vigyázó portások miatt.
Talán a színházi igazolvány is elegendő lenne a
„szent" belépésre.

Hogy minden pénzkérdés? A művészettel
kapcsolatos szervezkedésekben úgy gondolom,
néha értelmetlen a pénznek döntő érvként való
emlegetése. Csak egy példa: Bernáth László, az
Esti Hírlap kulturális jegyzeteiben valamikor

említést tett a színészi játék változásáról, arról,
hogy miért alkalmaznak szívesebben a filmren-
dezők amatőröket, és milyen változásokon ment
át - szükségszerűen - a játékstílus az új látás-
módot igénylő filmekben. Itt szó sincs arról a
nagyon is gyakorlati kérdésről, hogy a színészek
- horribile dictu, vidéki színészek - foglalkoz-
tatása növeli a gyártási költséget, szervezésük,
egyeztetésük néha lehetetlen. Az egy-egy pro-
dukcióban való részvétel egyéni ismeretségek
alapján szerveződik. A játékstílus modernizálását
talán nem éppen amatőrök bevonásával kel-lene
megoldani, hanem kicsit körül kellene nézni azok
között az emberek között, akiknek ez a
szakmájuk. (Ennek sikerét már több film, leg-
utóbb Gábor Pálé is bizonyítja.) Ugyanis több
tucat fiatal, „negyedik nemzedékbe" tartozó
színész - tekintve, hogy most róluk van szó, de
másokat is említhetnék - kóvályog vidéken,
szerződése szerinti kisebb-nagyobb munkát vé-
gezve ugyan, de a telített, eredményes élettől
távol. Munkájuk sajtóban, televízióban, rádióban
való időnkénti vérszegény propagálásáról jobb,
ha nem beszélek, viszont velük szemben
pillanatnyi gazdaságosságból és könnyebb szer-
vezésből adódóan, civilek tucatja nem kóvályog,
hanem határozottan működik a televízió- és film-
művészetben, esetleg színházakban. Ebben az
esetben sajnos egyáltalán nem tudom elfogadni a
megváltozott játékstílusra való hivatkozást.
Ugyanis előfordulhat, hogy diplomával, esetleg
munka nélkül marad valaki, főként ha a jelenlegi
szerződtetési rendszerre gondolunk. Félreértések
elkerülése végett: pontosan tudom, hogy a
színház- és filmművészetben való eredményes
működéshez nem szükséges feltétlenül szín-
művészeti főiskolai végzettség. Egyébként, ha
pénzkérdésről beszélünk, ne felejtsük el, hogy
közel 320 000 forintba kerül az államnak egy
színész képzése.

Az eddig felsorolt okok és körülmények ered-
ményezik aztán, hogy a vidéki és pesti színházak
nem a művészet egy formájának laboratóriumai,
hanem szinte hivatalok. Hivatalokban pedig
ambiciózus „harmadik, negyedik" nemzedé-
künknek nem sok keresnivalója van. Szenvedé-
lyes lobogású munka helyett így jön a filmgyári,
televízió- vagy szinkronbeli kuncsorgás ha
egyáltalán csinálja valaki! - a „pénzkereseti
megaláztatások", és ezeknek már semmi köze a
színházhoz. Röviden: nem színházat játszunk,
hanem 10-től 2-ig és 7-től 10-ig dolgozunk.

Színházakat az istenért, és ne hivatalokat!
És most valami másról, ami ennek a „nem-

zedéknek" munkás-mindennapjaihoz szorosan



hozzátartozik. Vitatkoznak olykor művészeti kér-
désekről, élnek valamiféle közösségi életet, sok-
szor késő éjszakáig klubokban, magánlakásokon,
de beszédtémájuk: futball, viccek, csip-csup
fecsegés, pletykák, adomák. Ez az idegmunkát
végzők lazítása lehet, de nem lehet a közösség-
ben eltöltött órák központi kérdése. Bár hozzá kell
tennem, hogy a fiataloknál - és talán az idő-
sebbeknél is - ez csak védekezési módszer, csak-
úgy, mint az, hogy látva, hogy vágyaikból, ter-
veikből csak ritkán lesz valami, begubóznak
magánéletükbe, kisszerű, önös törtetők lesznek,
vagy látszatra nyugtalan, „nehéz emberek".
Csakhogy a begubózás polgáriasult életforma,
nemhogy egy szocialista társadalomban, de még a
kapitalista társadalmak művészetében is el-
fogadhatatlan. Ezek szerint lehet, hogy Magyar-
országon többnyire nem is szocialista színházak
vannak? Akkor viszont milyenek ezek a szín-
házak? Vagy egyáltalán, mi az a szocialista szín-
ház?

A színházak fiataljai, ha módjuk van rá, pró-
bálják figyelemmel követni a más színházakban
dolgozó kollégáik működését. Mondom, ha
módjuk van rá. Mert a vidékieknek, ha idejük
engedi is, a költséges ide-oda utazgatás nem teszi
ezt lehetővé számukra. (A fiatalabb generációnak
még nincs kocsija!) Talán megszervezhetnék
ilyen célra a kedvezményes vasúti jegyeket,
hiszen így pár soros kritikákon kívül alig tudunk
egymásról valamit. Körülbelül ezzel lehetne
indokolni, hogy ha alkalmanként látogatnának is
hangversenyeket, kiállításokat, kényszerű
szükségtől hajtva, inkább összeköttetéseiket
intézik, rádióban, filmgyárban, televízióban.
Röviden: művelődés, tájékozódás helyett munkát
keresnek, szerepelni kívánnak, ha már ez a
foglalkozásuk.

A következő lépés aztán, hogy volt tanáraik
vagy összeköttetéseik révén - kis százalékban
eredményes munka, tehetség révén - felszerződ-
nek Pestre, fizetési engedménnyel, megalkudva
művészi ambícióikkal. Esetleg szerződés nélkül
kóvályognak, próbálnak pénzt keresni, apró
filmgyári és szinkronszereplésekkel. Mások, akik
helyzetüket nem tartják kielégítőnek, átszerződ-
nek másik vidéki színházhoz, ahol az emberek
megismerésétől kezdve a művészi munka bizo-
nyításán át mindent kezdhetnek elölről. A színé-
szet ugyan az állandó újrakezdés és bizonyítás
művészete, de elég megterhelés ez a munkában,
felesleges még a körülményekkel is szigorítani.
Ugyanis az energiák értelmetlen elvesztése, a
családi életbe, házasságokba, szerelmi ügyekbe,
olykor ivászatból adódó lelki ömlengésekbe, „ki-

borulásokba" való menekülés nem hiszem, hogy
színházi kultúránk javát szolgálná. Nem is be-
szélve arról, hogy az idegek és a fizikum fölös-
leges tönkretétele után már talán hiába kap valaki
lehetőséget, akadozva tud csak bizonyítani.

Utolsóként még valami: ha emberi és munka-
körülményeinket rendezik is, a lehetőség és az
igény összefüggésének egy másik oldala veszé-
lyezteti azt a „szellemi-lelki" találkát, amelyet a
mottóban említek, azonban ez már nem egy
generációhoz kötődő probléma. Ez pedig a kö-
zönség igénye vagy igénytelensége. De hogy
ezért tehessünk is valamit, elsősorban saját por-
tánkat kell rendbe tenni.

Befejezésül még csak annyit: ezeket a problé-
mákat nem tudja megoldani az egyes színházak
vezetőinek baráti és művésztársi jóindulata, sem
felolvasó-színpadok, stúdiószínpadok, sem az,
hogy a színészek önálló előadóestekkel, alkal-
mankénti szavalgatással vezetik le művészi
ambícióikat. Ezek csak nagyszerű kiegészítői
lehetnek a színházi munkának. A színész ugyan-is
- homo ludens, játékos ember - játszani akar, hogy
ország-világ tudomást szerezzen róla. De semmi
esetre sem úgy, hogy idővel az izomszövetekre
zsírpárnák rakódjanak, és a zsírpárnák közt az
idegek is kénytelenek legyenek megnyugodni,
még mielőtt valóban eredményes életre rángat-
hatták volna gazdájukat.

Farkasok közt tudjuk a törvényt, de bárányok
közt ilyenkor mit kell csinálni?




