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Ifjúságunk és a színház

Az Ifjúság és a színház címmel megjelent
könyvecske az 1974/75-ös években vég-
zett szociológiai vizsgálat eredményét
tartalmazza. A színház és az ifjúság kap-
csolatáról készített vizsgálatot a Kulturális
Minisztérium támogatásával folytatta a
Magyar Színházi Intézet munka-csoportja,
Almási Miklós eszmei, Somlai Péter
szakértői-tanácsadói irányításával. A
felmérés céljai közt szerepeltek:
megfigyelni az ifjúság színházba járási
szokásait, színházzal kapcsolatos elvárá-
sait, azokat a családi, demográfiai, műve-
lődésbeli összetevőket, amelyek a fiata-
lokat a színházhoz vezetik, vagy éppen
távol tartják őket onnan. A könyvecske
egyébként igen nagy hiányt pótol, a
Magyar Színházi Intézet 1968-as vizs-
gálata óta (Hatezren a színházról) ez az első
újabb ilyen jellegű kiadvány. Még a
forrásmunkák felsorolásánál is meg-
figyelhető, hogy csupán egyetlen olyan
akad, amely konkrétan e témával fog-
lalkozik. Ez a Nemzetközi Színházi Intézet
Magyar Központja kiadásában megjelent A

színház szerepe az ifjúság nevelésében. Á
vállalkozás szándéka a készítők szerint
többrétű. A már fent említett célok mellett
részint arra a köz-művelődési stratégiát
elősegítő kérdésre terjed ki, hogyan
lehetne ezt az alapvető kulturális
tevékenységet, mint a szín-házba járás,
még elterjedtebbé, közkedveltebbé tenni.
Ennek érdekében a felmérés
következtetéseinek levonása után
megpróbál javaslatokat tenni a
hatékonyság elősegítésére.

A könyv mintája a 16 és 30 év közötti
fiatalokat reprezentálja 1000 főben, 857
értékelhető kérdőív alapján. Két és fél
millió fiatalról tudunk meg ily módon igen
sok lényeges adatot. A komplex vizsgálat
eredménye alapján négy problémakört
emel ki a könyv. Az elsőben a fiatalok
színházzal kapcsolatos beállítódásairól
kapunk képet, valamint arról, mit várnak
az előadásoktól. A kis könyv idézi az
Országos Piackutató Intézet
megállapítását, amely szerint 1972-ben a
fővárosi lakosok 70%-a elégedetlen volt a
színházzal. Bár ez az elégedetlenség
döntően a színházlátogatás körül-

ményeiből adódott, s nem a műsorral vagy
a művészi színvonallal kapcsolatos. Kitér
arra, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy
„művelődéspolitikánkban a gazda-sági
ösztönzésnek jut a fő szerep, jóllehet a
fiataloknak csak mintegy 5%-a közölte,
hogy azért elégedetlen a szín-házzal, mert
nem tudja megfizetni a jegyek árát. A
színházzal akkor elégedett valaki - vonja
le a következtetést a könyv - ha azt kapja,
amit elvár. A szerzők paradox kérdése:
„elégedett lehet-e az a gimnazista
válaszadónk, aki szerint a színháznak nem
azt kell nyújtania, amit a közönség elvár,
hanem amit várnia kellene".

Megtudjuk azt is, milyen indítékok
vezetik el a színházba az ifjúságot. A
szórakozás, ismeretszerzés, pihentetés,
gyönyörködtetés mellett igen sokan
igénylik azt is, hogy a színház elgondol-
kodtasson, segítsen eligazodni a társa-
dalomban, megdöbbentsen, felrázzon. A
továbbiakban szó esik a televízió
szerepéről a színházi kultúra terjesztésé-
ben. E fejezet legfontosabb következte-
tése: az élő előadás mélyebb nyomot hagy,
mint a rádióban, televízióban látott vagy
hallott színházi közvetítés. S bár
kétségtelen a tömegkommunikációs
eszközök rendkívüli szerepe az
extenzitásban, ugyanakkor intenzításban
nem közelíthető az élő előadás művészi
hatásához. A szerzők ezért a televízió és a
színház intenzívebb munkakapcsolatát
óhajtják, hogy a tévé színházi közve-
títéseken kívül ún. „rávezető" műsorokat
is sugározzon, amelyek az érdeklődés
felkeltésére hivatottak s ezáltal közelebb
viszik a nézőhöz a színházi kultúrát.

A továbbiakban a színházlátogatás társas
viszonyait elemzi, a család, az iskola stb.
szerepét a színházlátogatással kapcsolatos
motívációk kialakításában. A szerzők igen
helyesen vonják le azt a következtetést,
amely szerint „a beállítódásokat könnyebb
kialakítani, mint megváltoztatni". Igen
érdekes szemelvényeket idéz a
könyvecske azok válaszaiból, akik
színházban, televízióban látták, olvasták
vagy rádióban hallgatták a Bánk bánt és Az

ember tragédiáját. Az idézetek ismeretében
sokszínű képet kapunk a fiatalság
színházhoz való viszonyáról. Ez a kép
sokszor mosolyognivaló, ám olykor
elkeserítő. Csak halványan rajzolódik ki
egy egészséges fejlődési tendencia
látszata. Ez már azonban intenzíven
összefügg az iskolai művészeti neveléssel,
vagyis a jelenlegi helyzetben beismerten
annak hiányosságaival. Elszomorító tény,

hogy (mint a könyv is megállapítja)
esztétikai közgondolkodásunk egyoldalúan
irodalomközpontúvá vált, s a
szemléltetésre szűkített színházművészeti
oktatás egyáltalán nem felel meg a
kívánalmaknak. Előrevetíti ugyan azt a
biztató kilátást, hogy a komplex esztétikai
nevelés 1979-től helyet kap a gimnáziumi
tanrendben, ám a kísérletek még csak
mostanában kezdődtek.

Végül utal a könyv az ITV magyar-
országi kongresszusán elhangzottakra is,
amely szerint színházra nevelni nem-csak
színházba járással lehet. Leglénye-
gesebbnek a képzelet fejlesztését, az
önálló gondolkodás és az együttes munka
megszerettetését tartja. A közösségi élet-
mód és magatartás kialakításának lehe-
tőségét többek között az amatőr szín-játszó
tevékenységben találja.

Ha az új színház, mint Vekerdy mondja,
csak a megújult iskolára támaszkodhat, az
viszont nem képzelhető el a művészeti
nevelés megújulása nélkül.
Megkérdőjelezhető tehát a könyv ama
kategorikus megállapítása, amely szerint a
művészetekre szánt idő nem növelhető,
ezért csak a művészeti nevelés hatásfoká-
nak emelésével lehetne eredményt elérni.
Feltesszük a kérdést, hogyan is ne lehetne
növelhető amikor még jószerivel jelenleg
egyáltalán nincs is ? S itt kellene szólni a
könyvecske problematikus részéről. A
helyes helyzetfelmérés és felismerés
mellett nem túl sok fantáziával és
megvalósítható javaslattal kapcsolódik be
a könyv szerzői munkaközössége a
gyakorlati megvalósítás nehéz feladatába.
Javaslataik legtöbbje ti. nem vet fel új
ötleteket, sőt van közöttük olyan is, amely
a gyakorlatban nem valósítható meg
ideálisan, s ezenkívül sem sok értelme
lenne. Például az az ötletük, amely a
főpróbákra való járással akarja intenzí-
vebbé tenni a színház és az ifjúság kap-
csolatát. A főpróbák délelőtt vannak, ez
általában egybeesik a tanítási idővel, s ez a
program még annyi ünnepélyes
előkészületet sem igényel, mint egy esti
színházi előadásra való készülődés. Sőt,
olykor az előadás színvonala is kiforratlan
lehet még ilyenkor. Az sem túl eredeti
megoldás, amely a fiatalok nem-kívánatos
szülői felügyeletét azzal tenné lazábbá,
hogy külön helyre ültetné egy-mástól a
családtagokat.

(Magyar Színházi Intézet)


