
ban, lehetőséget, fantáziát lát egy mű
színpadra állításában, alkalmat kaphatna
megvalósítására még akkor is, ha esetleg a
színház egyik vagy másik vezetőjének a
megvalósítás sikerességét illetően kétségei
vannak. Természetesen itt művészi
fenntartásokról lehet szó csupán, amelyek
megoldhatóságát az alapos műhelymunka
bizonyítani tudja, és nem a bemutatás
helyességét eleve kétségessé tevő eszmei-
ideológiai problémákról. Ennek a
módszernek különösen új magyar darabok
színpadra segítésénél volna nagy
jelentősége. Nem a stúdiószín-padok és
produkciók sorának szaporítására
gondolok, hanem arra, hogy
összekovácsolódott alkotócsoportoknak
hosszú távú, közös munkába lehetne kez-
deni anélkül is, hogy az illető mű be-
mutatójának dátuma konkrétan ki lenne
tűzve. Ez nem mond ellent annak a
ténynek, hogy egy évad műsorterve jó
előre elkészül. A műsorterv soha nem
szent és sérthetetlen, legfeljebb előre nem
látott objektív körülmények borítják fel, és
kapkodva kell a nehézségeket áthidalni.
Hozzuk létre tudatos munkával azokat a
körülményeket, amelyek „felborítják" a
műsortervet azáltal, hogy a minőségileg
jobb formát futó produkció helyet kér
magának.

Ilyen módon talán megközelíthető len-
ne az az ideális állapot, hogy közösen
vállalt és magukénak vallott ügyre szö-
vetkezzenek egy-egy csoport tagjai -
legalábbis többségükben. A kezdeti szűk
alkotócsoport, rendező, dramaturg,
tervezők köre a munka előrehaladtával
bővülhetne egy-egy főszereplő személyé-
vel. Ez természetesen az adott darabtól s a
színész alkatától függ. Nem minden
színész vállalkozik ilyen munkára, de
vannak színészeink, akik - főleg új magyar
darab előkészületei során - meg-
ismerkedve a figurával, értékes ötletek-
kel, gondolatokkal gazdagíthatják a ké-
szülő művet. Színházi gyakorlatunkban
erre is volt már példa.

Az ilyen módon kialakuló stábok vagy

legalábbis az alkotógárda magjai, művé-
szileg olyan egységes kollektívát alkot-
hatnak, amely képes befolyásolni, sőt
meghatározni az alkotói folyamat egész
menetét, és biztosíthatja az egészséges
alkotói légkört. Kialakíthatók és meg-
erősíthetők olyan kontaktusok, amelyek
segítségével már nemcsak lehetséges, de
kötelező is az őszinte hang, s a szigorú
kritika nem a sértődékenység és a mű-
vészi bezárkózás táptalajává válik, ha-nem
az alkotói folyamat természetes al-
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Színház és térkép

A vidéki színházak komoly nehézsé-
gekkel küzdenek, fenntartásuk mind ál-
lamunktól, mind művészeinktől rendkí-
vüli áldozatokat követel. A fenntartás
szüksége vitathatatlan, az áldozatokat
viszont csökkenteni kell.

A színházak életét megkeserítő nehéz-
ségek két csoportra oszthatók:

1. Az utóbbi években gyérült a kö-
zönség. Fokozódik a lakosság takarékos-
kodása nagyobb beruházások érdekében.
Ezért kisebb kiadásait, mint például a
színházba járást, a nyilvános szórakozást,
korlátozza. Az életszínvonal javulásával
egyidőben bizonyos kispolgárosodás is
tapasztalható, aminek egyik jel-
legzetessége az egyéni vagy családi el-
zárkózás, jórészt egy-egy televízióképer-
nyő előtt. Ma elsősorban éppen vidéken
érvényesül a tévé erőteljes elszívó hatása.
(Sajátos jelenség vidéken: az eladott, de
mégis üresen maradó helyek számának
növekedése.)

2. A színházak műsorának érdeke-
sebbé, jobbá tételét gátolja az előadói
gárda kis létszáma és sokoldalúságának
hiánya. Ezért számos érdekes produkció
eleve megvalósíthatatlan vagy kudarcra
ítélt. Néhány színházban kevés az idősebb
színész. Pécsett, Szolnokon gyakorta a
fiatalabb generáció játssza az apák-anyák
szerepkörét is. Másutt, például
Debrecenben, problémát okoz, ha egy
darabban sok a fiatal szerep. Mindenütt
kevés a jól éneklő és táncoló színész. A
meglevő gárda egyre nehezebb fel-adatok
elé kerül. Ha a színház székhe-

kotórésze lesz. S az ilyen módon össze-
kovácsolódott alkotógárdák önmaguk elé
is feltehetőleg fokozottabban célul tűznék
ki a folytonos művészi megújulást, a
szünet nélkül újat, többet, tökéletesebbet
alkotást.

Ha a művészi alkotásban, a kifejezési
eszközök gazdagításában szüntelen elő-
relépésre, megújulásra van szükség, vo-
natkozik ez nemcsak az egyéni teljesít-
ményekre, hanem a nagy egész, a szín-

lyén csökken egy-egy produkció előadás-
száma, több produkcióra vagy több táj-
előadásra van szükség. Mindkét megoldás
a minőség rovására megy. Az elsőnél
csökken a próbaidő, a másodiknál
fokozódik a színészek időbeli igénybe-
vétele.

Mindez világosan mutatja, hogy időben
és intenzitásban a teljesítmény már nem
fokozható, sőt a minőség javítása
érdekében csökkentendő. A színházak
működését tehát csak térben lehet kiter-
jeszteni, de azt is csak úgy, hogy a játék
színvonala emelkedhessék. Nem több kis
helységet kell a színházak működési
területébe vonni, hanem néhány új, nagy
települést, illetve a meglevő legnagyobb
lélekszámú „tájhelyeken" az előadásszám
emelésével a helyi kapacitást kell növelni
és azt teljes egészében kihasználni.

A színészi munka javításában is a
„térkép" és nem az „óra" a legfőbb se-
gédeszköz. A meglevő tagokra több terhet
róni kockázatos. A létszám fejlesztésének
gátat szab (költségvetési tényezőkön
kívül) a vidékre irányuló főiskolai
utánpótlás átmeneti csökkenése, és az a
jelenség, hogy a vidéki színházak zömmel
csak egymás között cserélnek színészeket.
(Ez a bérek állandó emelkedésével és így
a bérkeret kimerülésével jár.)

Ezért alkalmazzák egyre gyakrabban a
kölcsönös félállás-rendszert és a szerepre
történő szerződtetést. De ez is rendszerint
csak vidéki, egymás közti viszonylatban
jön létre, mivel a vidékieknél alacsonyabb
bérű és kevésbé ki-használt, tehát
kézenfekvőbb alkalmi „munkaerő", a
fiatal fővárosi színész-gárda vonakodik a
vidéki vendégeskedéstől. Ennek az oka
egyrészt az előítélet, másrészt a félelem
attól, hogy éppen a távollét alatt
kínálkozna egy kedvező film- vagy
tévészerep.

ház együttes munkájára is. Keresni kel-
lene a megújulási lehetőségeket az adott
keretek jobb felhasználásával, az ered-
ményesebb felkészülési folyamatok kikí-
sérletezésével. A színházi munka mo-
dernebb struktúráját kellene kimunkálni,
kezdve a műsorkészítéstől a dramaturgiai
munkán át a színpadi alkotómunka
minden fázisáig. Ez is a szüntelen szak-
mai fejlődés, a modern színház egyik
követelménye.



A színészgárda fejlesztése tehát még a
legjobb kooperáció mellett is korlátozott
(ezt a kooperációt ma még lehetne javítani),
tehát a színházak nehézségeit csökkentő
leghatásosabb módszernek a jelen
pillanatban a színjátszóhelyek térbeli
növelése ígérkezik. Ennek pedig
leghatékonyabb módszere a körzetesítés.
Erről a módszerről adnak képet a Kaposvári
Csiky Gergely Színház tervei, melyekről
Laczina László, a színház igazgatója és
Csákabonyi Balázs, a Somogy megyei
tanács művelődési osztályának helyettes
vezetője adott tájékoztatót.

A kaposvári együttes évente átlagosan
tíz bemutatót tartott, előadásaik száma
megközelítette a négyszázat, és ennek
majdnem a felét tájon játszották. A táj-
előadások jelentős része kis községekben
folyt le, aránylag kis számú közönség előtt.
Egy-egy produkció próbaideje gyakorta
három hétre csökkent, néha még rövidebb
időre, a színészek pedig minden második
előadással tájra utaztak, és az utazások
közben őrlődött, fogyott alkotókedvük,
koncentráltságuk, teljesítőképességük. Az
ilyen gyakori táj-előadásban megfáradt
színésztől aligha lehetett koncentrált
próbákat remélni, pedig a kevés próbaidő ezt
igényelte volna. Felvetődött a kérdés:
miként oldható meg a tájelőadások
megtartása, sőt fokozása mellett a minőségi
munka javítása. A vendégjátékra szükség
van, hiszen Kaposvár - és ugyanez vonatko-
zik a legtöbb vidéki városra is - egy-
magában nem képes egy sokoldalú társulatot
eltartani.

Évek óta foglalkoztatta a gondolat a
színház vezetőit, a megye politikai és
közigazgatási irányítóit. Közös munkál-
kodásuk eredményeképpen jött létre konkrét
körzetesítési tervük.

A térképet figyelve országszerte lát-
ható, hogy városaink szaporodnak, viszont
legtöbb új vagy kisebb városunk nem
rendelkezik állandó színházzal. Az
alkalmilag vendégszereplő együttesek
természetesen nem segíthetik elő szín-
házszerető réteg kialakulását, még kevésbé a
rendszeres színházba járást. A
színházkedvelő csoportok kialakulásához
szükség van a művészek állandó jelen-
létére, a színháznak mint intézménynek
állandósulására. Tudjuk azt, hogy a kö-
zönség szereti felismerni, követni, figye-
lemmel kísérni kedvenc művészeit, de
ahhoz, hogy ezt megtehesse, és ahhoz, hogy
egyáltalán kedvenc művészei lehessenek,
állandó társulatra van szüksége.

Ezek az új és apró városok viszont kép-
telenek eltartani egy állandó együttest. Ezt
ismerték fel Somogy és Zala megye,
valamint a Csiky Gergely Színház vezetői,
és társulatukkal a következő szezontól
három városnak adnak színházat. A
színészek egyszerre két produkcióra
készülnek fel, az egyiket Kaposváron
mutatják be, a másikat Zalaegerszegen vagy
Nagykanizsán. Kaposváron a meg-tartott
hat tájközséggel együtt (Barcs, Csurgó,
Kadarkút, Lábád, Nagyatád és Tab) egy
hónapig játsszák az egyik produkciót, a
másikat nyolc alkalommal játsszák
Zalaegerszegen ill. Nagykanizsán és egy-
egy alkalommal Lentiben, Letenyén és
Bázakerettyen. Ez a társulat a két hét alatt
Zalaegerszegen lakik majd, és csak az
előadások lejátszása után utazik vissza
Kaposvárra, ahol az-után más
csoportosulásban próbálják a következő két
produkciót. Ezzel a mód-szerrel a próbaidő
hat hétre, néha két hónapra is emelkedik,
mivel a három város bérletezett közönsége
lehetővé teszi, hogy az évi produkciók
számát nyolcra csökkentsék. A produkciók
természetesen mindig várost cserélnek, és a
kaposvári bemutató Egérszegen és
Kanizsán, az ottani pedig Kaposváron kerül
másodszorra bemutatásra.

A megvalósítás természetesen nem
problémamentes, hiszen az anyaszínház
helyén állandó jelleggel letelepedett szí-
nészek átlagosan minden második hó-
napban két hétre távol kerülnek ottho-
nuktól. A társulat nagy része viszont azt
vallja, hogy ez kedvezőbb, mint he-tente
kétszer, háromszor más-más községbe
utazni, és ezeken a napokon a próbán és az
előadáson kívül négy-öt órát úton,
készenlétben tölteni. Minden új elgondolást
szorongás és várakozás előz meg, nem lehet
csodálkozni az idegenkedéstől sem. A
matematikai logika azonban sikert jósol.
Csökken a színház előadás- és
produkciószáma, kevesebb a tájelőadás is.
Emelkedik a próbaszám, növekszik a túlóra,
egyszerűsödik a színészek, rendezők és
tárak munkája. A színház vezetősége
kétségtelenül nagyobb terhet vállal magára,
hiszen az állandó kooperáció koncentrált
előkészítő munkát igényel, de a színház
sikere érdeké-ben a vezetőség ezt
kötelességszerűen vállalja. Az új módszer
százhatvanezer-rel több nézőt és
másfélmillióval több forintot ígér a
színháznak. A színészek pedig hónapokkal
előre tudhatják majd, mikor mennyi ideig és
hol lesznek távol állandó lakhelyüktől,
tehát könnyebben

tervezhetik és tehetik rendszeressé életüket.
Ahhoz termeszetesen, hogy egy társulat
három várost állandó tarsulattal láthasson
el, és mind a három varosban igazi színházi
eletet teremthessen, a meglevő taglétszám
nem elegendő. E az igeny látszik a
legproblematikusabbnak. Most, évad végén,
három vagy négy vezető színész hagyja el a
kaposvári színházat, és helyük meg
betöltetlen. Lehetséges, hogy a tarsulat
kiegészítése és fejlesztése csak számos
másodállású vagy szerepre szerződő
színész foglalkoztatásával valósul majd
meg. A z első év nem lesz könnyű, es a
nehézségeket nyilván kevesebb szereplőt
igénylő darabok műsorra tűzésével lehet
majd leküzdeni. Amikor a módszer mar
igazolja magát, bizonyára több színészt is
szerződtethetnek.

Többen felvetették, hogy ez a mód-szer
nem új, hiszen hasonló rendszerben
működik a Miskolci Nemzeti Színház
Miskolcon és Egerben. A különbség mégis
lényeges. Míg az Eger-Miskolc összevonás
egy állandó színházzal és társulattal
rendelkező várost - mégpedig rendkívül
kulturált várost - megfosztott társulatától,
illetve annak állandóságát viszonylagossá
tette, addig a kaposvári kezdeményezés
ilyen viszonylagosan állandó társulatot ad
két olyan városnak, ahol eddig csak egy-
egy alkalommal vendégszerepeltek
különböző színházak. Lényeges különbség
továbbá az is, hogy míg a miskolci
színészek minden egri előadásra oda-vissza
utaznak, a kaposváriak két hétre
letelepülnek. A három somogyi illetve zalai
város között amúgy sincs olyan nagy
jellegbeli különbség, mint amilyen Eger és
Miskolc között szinte első látásra
tapasztalható.

Felvetődik a kérdés, hogy hol lehetne
még hasonló körzetesítéssel segíteni a
színház gondján. Majdnem a legtöbb
helyen, de talán leginkább Győr-Sopron
megyében kínálkozik alkalom a pró-
bálkozásra. Sopron és Szombathely egy
fejlesztett győri színházat örömmel tud-
hatna magáénak. A vidéki színházak egy-
egy gondosan előkészített és kimunkált
produkciója kiváló művészi élményt nyújt,
a szokásos szóhasználattal élve magasan
fővárosi szintűek.

Kíváncsian várjuk a kaposvári kezde-
ményezés első évét, de nem érdemes az
időt felesleges várakozással eltölteni. A
vidéki színházak vezetői „vigyázó
szemeiket" máris a térképre vethetik, és
megvizsgálhatják, miként követhetik a
kaposváriak példáját.


