
Megint mások (konkrétabb értelmezés
után kutatva) úgy vélték, az elnyomott
algériai nép. A találóskérdésektől oly
gyakori mai színház talányos alakja
azonban titok maradt. Hogy pontosan mit
jelent, nem lehet tudni. Egy azonban
biztos: a Schmürz szükséges és elkerül-
hetetlen, jelenléte korunk jellemzője,
némasága irritál és fenyeget, van benne
valami figyelmeztető szorongás, amelyet
már mindnyájan ismerünk. A Birodalom-
építők talán költői kép a halandóságról, s a
Schmürz lényünk haladó része, amelyet
fel nem ismerünk, s melyet mindig akkor
kínzunk, ha nem vagyunk tudatában
halandóságunknak. Talán egyszerűen az
alteregónk, a bennünk rejtőző „másik",
amelyet magunk pusztítunk el, nem sejtve,
hogy önnön halálunkat is okozzuk.

A Birodalomépítők sikere mindenesetre
új megvilágításba helyezte Viant, a drá-
maírót. Bár művei meglehetősen eklek-
tikusak, és sokszor az abszurd drámától
kölcsönzött tömeghalállal leöntött bul-
várnak tűnnek, néhány alapvető vonás
mégis megfigyelhető.

Vian színháza, legyen provokatív vagy
melankolikus, alapvetően patafizikus. (A
Patafizikai Társaságot 1948-ban alapí-
tották, s tagjai között találjuk Vian mellett
Queneau-t, Ionescot, J. Prévert-t és Max
Ernst-et éppúgy, mint Pascal Piat-t vagy
Noël Arnaud-t.) Vian ugyanis, aki
ösztönös filozófus volt, s elvetett minden
filozófiai rendszert, a „Képzelt megoldá-
sok tudományához" mindvégig naivul hű
maradt. Drámáit telezsúfolta kétes
szójátékokkal, képzelt utalásokkal, ki-
mondhatatlan számsorokkal. Célzásait
sokszor csak legszűkebb baráti köre ér-
tette. (Cruche nevét - Gyagyóka - például
egy patafizikus aranyköpésből vette.) Az a
lelemény tehát, amellyel a sintér feleségét
és két lányát egyaránt Mariának hívják,
nem Ionesco ismert darabjára utal (ahol a
család minden tagja Bobby Watson),
hanem a patafizikusokra. Miként a nagy
számok bűvölete (a sintér kocsijának
rendszáma: 54876060202) sem a másik
Ionesco-darabból, a Leckéből származik,
hanem Queneau számőrületéből. Vian
patafizikus logikája vezet a személyek
megsokszorozódásához, alak-cseréjéhez
is, s ez az okoskodás eredményezi a
nemek zűrzavarát, miként a komoly és a
komolytalan dolgok közti ha-tár
elmosódását is. A patafizikus számára a jel
és a jelzett dolog összeesik, a látszat és a
valóság közti különbség szétfoszlik,
számukra a Schmürz titka nem titok.

A viani színház másik jellegzetessége
egy újfajta mitológia teremtése. Ponto-
sabban az antik mítoszok felújítása. A
hagyományos mítoszok közül legtöbbször
az Ödipusz-komplexus szerepel; Vian
műveiben az Apa vagy ismeretlen vagy
erkölcsileg alacsonyrendű. Könnyen
felfedezhető írásaiban az Orpheusz-mítosz
is, a sintér nyúzógödre Wolf gépezetére
hasonlít, a metró leírása pedig a pokol
képzetét kelti. S vajon nem antik mítosz-e
a Sápadt széria szörnyű masinája? S nem
modern, mitikus szörny-e maga a Schmürz
is, amely könyörtelenül jelzi egy
társadalom és egy életforma el-múlását ?

Amikor meghalt, magányos volt. Ma-
gányos maradt később is. Nem tartozott
sem az egzisztencialistákhoz, sem az „új
regény" képviselőihez, de nem fogadták
tagjaik közé az „antiszínház" mesterei
sem. Igaz, műveiből hiányzott a becketti
erő, megrendítő vízió éppúgy, mint a
ionescoi burjánzó költői képzelet. Drá-
matechnikája és dramaturgiája kezdetle-
gesnek tűnt, stílusa csapongónak, eklek-
tikusnak.

Sci-fis fantáziája, érdes-édes akasztó-
fahumora, a jazz ritmusát idéző dialógusai
azonban sok mindenért kárpótoltak.
Művei új borzongást keltettek, az übüi
szorongást megpróbálták feloldani játé-
kossággal, művészete (amelynek sötét
szivárványvilágában korunk kétségeire
ismertünk) talán ezért váltott ki akkora
visszhangot. Jelezni próbálta a dolgok
fenyegető megváltozását, az érzelmek
elapadását, de közben (bármilyen komoly
akart is maradni) folyton-folyvást
elnevette magát. Drámai művei vajon nem
egyszerűen az abszurd dráma Í g y írtok ti-i
akartak-e lenni? Nagy részük nem puszta
tréfa volt-e csupán?

Ha hiányzott is belőle az elidegenedett
világ könyörtelen ábrázolásának logikája,
ha következtetéseiben el is akadt néha,
mindig igazi arcát mutatta; s lehet, ez
kevéssé volt tragikus, mégis emberibb,
melegebb.

MERŐ BÉLA

Színi házak

Egy nevelési központ körvonalai

( A z országban alig több mint harminc szín-
ház működik, ezzel szemben a művelődési
házak száma 2800 körül van. Ezek a mű-
velődési házak túlnyomórészt úgynevezett
hagyományos felépítésűek, azaz kisebb-na-
gyobb színházterem vagy színházi előadásra is
alkalmas nagyterem jelenti lényegében a
kultúrotthont. Egy 1974-es összesítés adatai
szerint a színházi előadások egyharmadát
ezekben a művelődési házakban játszották,
emellett több mint harmincezer ( ! ) műsoros
rendezvényt - legtöbb esetben haknit - tartot-
tak. S az amatőr színjátszás bázisát is ezek a
házak adják.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a lakosság színházi kultúrája, színházi
ízlése messze elmarad még az amúgy sem
magas képzőművészeti vagy fi/mi látáskultúra
színvonalától is. Éppen ezért a közművelődés
különböző szférájában fontos fel-adat, hogy
sajátos eszközeik és lehetőségeik szerint
segítsék a színházi kultúra színvonalának
emelkedését, kikísérletezzék és bevezessék a
színházi közönségnevelés legjobb módszereit.

A Népművelési Intézet - a Kulturális
Minisztérium, az Országos Közművelődési
Tanács támogatásával - azon munkálkodik,
hogy felismerve az említett tendenciákat és
helyi kezdeményezéseket, olyan intézményeket
alakítson ki, amelyek módszertani köz-
pontjaivá válhatnak az újszerű, színkultúrát
gazdagító tevékenységnek. Egy ilyen intézmény
- színiház - lényegét tekintve továbbra sem
lenne más, mint művelődési ház, ám
tevékenységének egészét a benne folyó színi
munka, a színházi ismeretterjesztés,
közönségnevelés határozná meg.

Budapesten több helyen is foglalkoznak egy
ilyen ház kialakításával, vidéken pedig
mindenekelőtt a zalaegerszegi színházi nevelési
központ terve érdemel említést. Zala-
egerszegnek nincs színháza, társulata, bár a
város és a megye lakói körében egyre intenzí-
vebb a színház iránti igény. A kaposvári Csiky
Gergely Színház rendszeresen játszik a
városban, emellett a fővárosi és a dunántúli
színházak legkiemelkedőbb produkciói is
rendszerint láthatók Zalaegerszegen. A gazdag
választék ellenére is mind erőteljesebben
igénylik az önálló színház létrejöttét. Ilyen



színház és közönség
körülmények között különösen érdekes és

fontos kezdeményezés annak a nevelési köz-
pontnak a létrehozása, amelyről Merő Béla
cikke számol be. - A Szerk.)
Színházkultúránk jelenlegi - nem túl

rózsás - állapotát ezek szerint magából a
színházból, a színházi kultúra közreadá-
sából és a közönségből adódó tényezők
együtt határozzák meg. Színházi életünket
alapvetően az a közkeletű vélekedés
határozza meg, miszerint a színházi elő-
adás nem más, mint az irodalmi szöveg
felmondása, az írott dráma reprodukálása,
illusztrálása. Így tanítják oktatási
intézményeinkben, ezt vallják jelentős
esztétáink, s ilyen elvárással ül a néző-
térre a közönség is. A színházat önálló
művészeti ágnak tekintő nézetek ezzel
szemben meglehetősen hátrányos hely-
zetben vannak (részben azért, mert ezeket
elsősorban a huszadik század avantgarde
irányzatainak teoretikusai fogalmazták
meg, nem mentesen bizonyos misztikus
felhangoktól sem, így aztán sokszor az
értékelők „kiöntötték a fürdő-vízzel a
gyereket"). Ezt a tendenciát erősíti egy
látszólag építészeti tény. Első kő-
színházunk a német későromantika je-
gyében épült, mereven különvált a szín-
pad és a nézőtér, a művészi termék és a
befogadó, az áru és a vevő. A „kukucs-
káló színház" azóta is él, így épült és épül
Magyarországon minden színház, majd'
minden művelődési ház. A mindennapok
embere szinte el sem tud képzelni másféle
viszonyt. Ez a viszony színésznek,
rendezőnek is kényelmességet enged meg,
a közönség pedig mindig azonos módon
látja a produkciókat. Ez a csaknem kétszáz
éves merev viszony sok szempontból
magát a színjátszást is megmerevítette.
Részben ezzel függ össze az, hogy a
magyar színház történetében csak rövid
életű s nem túl jelen-tős hatású
epizódoknak tekinthetők az avantgarde
kísérletek, ugyanakkor irodalomcentrikus
színjátszásunk paradoxona:
irodalomtörténetünk -- sem a múltban, sem
ma - nem mondhat magáénak olyan
korszakalkotó írókat és darabokat, akik és
amelyek felrázták volna szín-házi
életünket. Az utóbbi időben azonban a
huszadik század jelentős színházi
irányzatainak, a kortárs világszínházi
törekvéseknek s néhány hazai színházi és
elméleti szakember tevékenységének
következtében lassan átértékelődnek a
színház szerepére, feladatára vonatkozó
nézetek, és úgy tűnik, a színjátszás elfog-
lalhatja megérdemelt helyét a művészeti
ágak sorában, a közművelődésben.

Kinek a feladata a nevelés?

Ha megvizsgáljuk az ország színházi el-
látását, mindenki számára nyilvánvaló,
hogy az aránytalanul egyenetlen. Buda-
pesten működik az állandó társulatoknak
több mint a fele. Vidéken a színházak
körzetesítése sem javította a falvak, kis-
városok színházi ellátását, hiszen a társu-
latok adott személyi és technikai körül-
ményei között a színészek teherbírásának
szinte maximális kihasználásával sem
lehet a helyzeten lényegesen módosítani.
Az Állami Déryné Színház meg-szűnése
újabb fehér foltokat eredményezett. A
Déryné Színház - függetlenül az
előadások szakmai színvonalától -, az
évek során kialakított egy színházi rend-
szert az országban, és sokat tett a falusi
színházba járó közönség nevelése érde-
kében. A Népszínház létrejöttével - az
előadások színvonalának emelése jegyé-
ben - lecsökkent a régebbi előadásszám, s
így a nehéz munkával megszervezett és
egy bizonyos színházi igénnyel már
rendelkező falusi közönség egy csapásra
elvesztette a színház élményét. (Zala
megyében az utóbbi években tizenhat
helyen játszott a Déryné Színház, évente
átlagosan hat előadást tartott egy-egy
helyen. A Népszínház az elmúlt szezon-
ban két városban és három nagyközség-
ben összesen tizennégy előadást mutatott
be.)

A közművelődési törvény értelmében a
színházaknak nem csak a produkciók
létrehozása, hanem a közönség színház-ra
nevelése is feladatuk. Ez utóbbit a
művészek elfoglaltsága, a produkció-
szemlélet és a speciálisan képzett közmű-
velődési szakemberek hiánya miatt nem
tudják megoldani. De a közművelődési
rendszer sem sokat tehet a nevelés érde-
kében, részben a színházi ellátás hiánya,
részben megint csak a szakemberek hi-
ánya miatt. Pedig a színházi nevelés az
alkotók munkáját is befolyásoló feladat:
hiszen a színház formanyelve csak annyira
lehet szabad, amennyire a közönség
ízlése, kulturáltsága megengedi. Nem
elégedhetünk meg tehát pusztán a
színvonalas előadásokkal, létre kell hozni
azt a színházi nevelési rendszert, amely
értő, kritikus közönséget alakít ki. Ennek
a nevelőmunkának már az iskolás korban
el kellene kezdődnie. Az iskolában a
művészeti ágak közül elsősorban az
irodalommal, emellett a film-esztétika, a
művészettörténet alapjaival
ismerkedhetnek meg a gyerekek. A szín-
házról csak nagyon felszínes és iroda-
lomcentrikus információkat kapnak. Vi

szonylag kevés azoknak az iskoláknak a
száma, amelyek tanulói rendszeresen
diákbérletes előadásokat láthatnak. Ám
ezekben sem követi az előadásokat a fel-
dolgozást segítő beszélgetés, vita, emiatt
még a más művészeti ág produktumaival
szemben igényesebb gyerek sem vár mást
a színháztól, mint szórakoztatást.
Többnyire nem ismerik fel a jelenlét, az
egyidejűség, a színészi alkotásba való
„beavatás", a lelki visszahatás varázsát, s
a színházzal kapcsolatos igények a mun-
kába állás után még felszínesebbek lesz-
nek. A közönség legnagyobb részét -
ahogy ezt egy zalaegerszegi színházi re-
cepció-vizsgálat eredményei is igazolják
- kielégíti a színházi előadások televíziós
közvetítése is, a nézők általában nem
érzékelik, mi a különbség a tévéközvetí-
tés és az élő színház között.

Ennek a problémakörnek egy másik
oldala a színházi ízlés állapota. Az ízlés
alapkérdése a választás lehetősége; kör-
vonalazható színházi ízlés kialakítása
eleve csak ott lehet, ahol a néző választ-
hat színházak, illetve előadások között.
Eszerint a vidékieknek behozhatatlan
hátrányuk van a főváros lakosságához
képest. Azokban a városokban a legked-
vezőbb a helyzet, ahol színvonalas mű-
sorpolitika alapján több színház elő-adása
látható. Ennél valamivel kisebb választási
lehetősége van az állandó szín-házzal
rendelkező városok nézőinek. A
falvakban jobb esetben egy-egy társulat
több-kevesebb rendszerességgel tartott
előadásai vagy csak a nagy ritkán
felbukkanó együttesek egy-egy előadása
jelenti a színházat, vagy még ez sem.

„Zalaegerszegi modell"
Ezek a vázlatosan körvonalazott tényezők
arra késztetik a színházi és közművelődési
szakembereket, hogy kísérletet tegyenek
színházi kultúránk állapotának javítására.
Zalaegerszegen és Zala megyében a
közönség értő nézővé nevelése érdekében
egy széles körű, különböző társadalmi
rétegeket, korosztályokat át-fogó nevelési
rendszert szeretnénk kidolgozni, amelynek
bázisa a Zalaegerszegen működő színházi
nevelési köz-pont lenne. (Ennek a
rendszernek a kidolgozása hosszabb
időszak feladata, most még csak a kezdeti
lépéseknél tartunk. Sok nehézséget és
kudarcot rejthet magában a terv, mégis
úgy gondoljuk, más megyékben is
adaptálható.)

A központ feladatának tekinti, hogy a
maga határai, lehetőségei között alkotásra
ösztönözzön, biztosítsa a produk-



ciók széles körű terjesztését, lehetővé
tegye, hogy a nézők, az érdeklődők - kü-
lönböző aktivitással és különböző fokon -
egy egységes nevelési folyamatba kap-
csolódhassanak be. A központ a per-
manens művelődés törvényeire épülő
színházi nevelés megyei szervezője, kí-
sérleti és módszertani meghatározója.
Feladatai közé tartozik a különböző szín-
házi előadások megyei elosztása, szín-házi
nevelési alközpontok kialakítása, helyi
ismeretterjesztő fórumok létre-hozása, a
színjátszásra vonatkozó dokumentumok,
könyvek, folyóiratok, lemezek, filmek,
képmagnófelvételek gyűjtése és
kölcsönzése. Nem utolsósorban a színházi
nevelési központ a megye amatőr
színjátszóinak és rendezőinek szakmai és
módszertani tanácsadója, valamint
továbbképzésük gazdája is.

Színjátszók, versmondók

Hogyan valósulnak meg az egyes cél-
kitűzések az alkotó-, a közreadó- és a be-
fogadó tevékenységben? Mivel a köz-pont
egy művelődési házban dolgozna, az
alkotás csak amatőr színjátszó csopor-
tokon belül értelmezhető. Az amatőr
csoportok működtetésénél - akárcsak a
központ egész munkájában - a különböző
életkorú és különböző módon ak-
tivizálható rétegek bevonása az egyik
legfőbb cél. Ennek értelmében három
színjátszó együttes - gyerek, ifjúsági és
felnőtt - áll az érdeklődők rendelkezésére.
A gyerekcsoport feladata a szín-játszásra
nevelés, nem pedig a produkció készítése.
Az ifjúsági csoport fő tevékenysége a
stúdiómunka; ez a csoport a gyerekek
foglalkozásait fejleszti tovább és a felnőtt
csoport utánpótlását képezi. Egy-egy
előadással ez a csoport már közönség elé
is léphet. A felnőtt csoport célja egy olyan
amatőrszínház kialakítása, amely
színvonalas előadásaival képes a hivatásos
színházak mellett a színházi választék
bővítésére, kisebb falvak, nagyközségek
bérletes műsorainak kiegészítésére. Ez a
csoport lehet a megyei amatőrszínjátszó-
mozgalom kísérletező-, alkotóműhelye.

A színjátszó együttesek mellett a vers-
mondóklub a színpadi munka rend-
szerességét nem vállaló versmondókat
tömöríti életkorra való tekintet nélkül,
pódiumesteket, versműsorokat rendez. A
megye színjátszóinak és versmondói-nak
rendszeres képző, továbbképző tan-
folyamokat is szervez a központ. Az al-
kotó jellegű módszertani munka során
létrehozzuk a színházi nevelés szemlél-

tető eszköztárát, nyilvános próbákkal,
vitafoglalkozásokkal a központban dol-
gozó csoportok segítséget adnak a megyei
színjátszórendezők munkájához. A
központ szervezi és lebonyolítja a megyei
színjátszórendezvényeket.

Az alkotó munka fontos területe a kí-
sérletezés. A csoportok a kialakult szí-
niformákat, módszereket állandóan fe-
lülvizsgálják, és törekszenek megújítá-
sukra. Vizsgálják a befogadás folyama-
tának pszichológiai, pedagógiai, andra-
gógiai és szociológiai összetevőit, foko-
zatosan kialakítják és lehetőség szerint
alkalmazzák a színjátszás sajátos módsze-
reit a pedagógiában, mindenekelőtt a
napközis nevelésben.

Egyenletesebb előadáselosztás

A színházi nevelési központ talán
legfontosabb feladata a színházi előadások
szervezése, a megye színházi ellátottsá-
gának javítása és egyenletessé tétele.
Ennek megfelelően Zalaegerszegen és a
megyében feltérképezzük a művelődési
házak technikai feltételeit, és a helyi
sajátosságok figyelembe vételével szín-
házi alközpontokat hozunk létre. A szín-
házi alközpontokban és Zalaegerszegen
rendszeres felnőtt- és gyerekelőadásokat
biztosítunk, emellett az igények szerint
kamaraszínházi előadásokat,
pódiumesteket, az iskolák részére rendha-
gyó irodalomórákat szervezünk.
Kialakítjuk a színházi alközpontok
vonzás-körében a közönségszervező-
hálózatot, és szorgalmazzuk, hogy az
alközpontokhoz tartozó községek
közönségét egy-egy előadásra autóbusz-
különjárattal szállítsák. A megye területén
mindenekelőtt a Népszínház utazó
produkcióit tájoltatjuk, de foglalkozunk
hivatásos művészek műsorainak
szervezésével is. Ez-által lehetővé válik,
hogy a Déryné Színház megszűnése óta
elburjánzott hakniműsorok helyett is
igényes mű-vészi produkciókat kapjanak
falun és városon egyaránt.

Ahhoz, hogy a megye területén az
eddiginél igényesebb műsorok értő kö-
zönsége jöjjön létre, az szükséges, hogy
az alközpontok is foglalkozzanak szín-
házi ismeretterjesztéssel. Ehhez a mód-
szertani dokumentációt elsősorban a
színházi nevelési központ szolgáltatja és
kölcsönzi.

Az ismeretterjesztés fokozatai

A nézők, attól függően, hogy milyen
rendszerességgel látnak színházat, vala-
mint milyen színházi igényük van, külön-

böző fokon kapcsolódhatnak be az is-
meretterjesztő folyamatba. Azoknak, akik
szinte véletlenül, alkalomszerűen mennek
színházba, olyan kiállításokat, vetítéseket
lehet szervezni, amelyek kapcsolódnak
egy-egy előadáshoz, de akár előadás
megtekintése nélkül is figyelem-felhívók,
kedvcsinálók. A nézők jelentős része
bérlettel jár színházba, ezek részére a
kiegészítő demonstrációk is rendszeresek
lehetnek, de figyelembe kell venni: a
színházi élmény befogadása szempont-
jából elsősorban a kikapcsolódást és a
szórakozva művelődést tekintik az elő-
adások feladatának.

Ennél a viszonylag széles rétegnél
szűkebb az a közönség, amely az elő-
adások élményének különböző szintű
feldolgozását igényli. Vannak, akik az
előadásokat követő beszélgetéseket, vi-
tákat, művész-közönség találkozókat
szeretik, mások a színházelméleti, esz-
tétikai, műhelykérdések iránt is érdek-
lődnek, az ő számukra szervezhetők az
előadássorozatok, a szabadegyetemek. A
színházértők fejlettebb rétegét azok ké-
pezik, akik többé-kevésbé pontosan ér-
telmezik a színház formanyelvét, ren-
delkeznek az előadások megértéséhez és
feldolgozásához szükséges műveltséggel.
Számukra színházi klub, önképző-kör
vagy kritikuskör alakítható. A közönség
nevelésének folyamata: az egy-szerű
színházlátogatóból a szakmai be-mutatók,
főpróbák színházi kontrollal rendelkező
közönségének kialakítása.

Ami már megvan

Zalaegerszegen a megyei művelődési köz-
pontban másfél év óta dolgozunk a szín-
házi nevelési központ kialakításán. Egy-
másra épülve, egymás munkáját segítve
működik a gyermek-, az ifjúsági és a
felnőtt színjátszócsoportunk (a felnőtt
csoport, a Reflex Színpad nyolc év óta
rendszeresen játszik Zalában és a kör-
nyező megyékben, eleget téve színház-
pótló hivatásának is). Folyamatosan bő-
vítjük - anyagi lehetőségeinkhez mérten -
a szemléltetőeszköz- és dokumen-
tumtárunkat. Egy év óta a fentiek szel-
lemében dolgozik műsorszolgálati iro-
dánk. Az elmúlt évadban kezdtük e1
színházi ismeretterjesztő programjainkat:
rendszeres közönség-művész találkozókat,
vitákat, színházi szabadegyetemeket. A
hivatásos színházak és a Reflex Színpad
előadásainak közönsége körében komplex
színházi recepció-vizsgálatot kezdtünk.


