
szemle

vonala alatt maradó táncos finálé nem
tudta létrehozni ezt a zökkenőmentes
harmóniát.

Régi beidegzések

Vannak viszont olyan beidegződések,
melyektől, úgy látszik, könnyebben sza-
badulnak meg Moliére hazájában, mint
nálunk. Mindenekelőtt a népábrázolásra
gondolok. A felszabadulást követő első
két évtized előadásairól szólva Szendrő
Ferenc 1963-ban figyelmeztetett, hogy ne
ábrázoljuk mindenkor hülyének Moliére
parasztjait. Mégis mintha ettől a beideg-
zéstől nem tudnánk szabadulni. Miért kell
Dandin paraszt szolgálójának nyáladzó
kreténnek lennie a falvakat járó
Népszínház előadásán? Miért kell ostoba
vihogtató tahónak lennie Petinek és a két
parasztlánynak a Várszínház Don

Juanjában? Vagy végletesen „átértékelt"

osztályharcos „Duda Gyurikat" játszunk,
vagy a feudális színházi tradíciót foly-
tatva, a paraszt a színpadon ostoba, rö-
högtető bohóc? Pedig ha csakugyan az
igazi „harcos" Moliére-t keressük, akkor
azt gondolom, igaza van Viteznek, ami-
kor a többsíkúan megrajzolt, gátlástalan,
enervált Don Juannal szembeállítja a dara-
bosságában is talpig ember parasztfiút,
Petit.. Hagyományosan komikus, dialek-
tusban beszélő Moliére-figura: primitív és
nevettető, amint elmondja a hajótörés
történetét, de megindító a szerelmi val-
lomás nehézkes darabossága, a két fiatal
jelenetének drámai feszültségű súlyos
csendjei jelzik a viszonzatlan szerelem
tragikumát; itt Don Juannal ellentétben
nem arisztokratikus gáláns kalandról,
hanem életre szóló súlyos döntésről van
szó. Ennek megfelelően a leány is súlyos,
zárkózott, nehézkes parasztlány. A Don
Juannal való jelenet is drámai: az
immorális főúrral szemben
menyasszonyáért kiálló parasztlegény
korántsem röhögtető.

Patrice Chéreau értelmezése éppen a
kiszolgáltatott áldozatok felől nézte a
témát (1969), a darab végén a béréért
jajgató Sganarell jelenetét erősen expo-
nálva azt sugallta, hogy az urak minden
gazságáért végül is a szegény nép fizet
meg. (Hadd jegyezzük meg, hogy a XIX.
század elején a magyar vándorszínészeket
ösztönösen ugyancsak ebbe az irányba
vitte a falusi közönség ismerete. Balog
István dunapataji Don Juan-előadásán
[182o] egy néző a színpadra akart rohan-ni
Sganarelle [Leporello] védelmére, mire a
szolgát játszó Balog rögtönözve
panaszkodott a közönségnek, hogy go-

nosz zsugori gazdája egy „rongyos bu-
gyogónál" nem adott többet fizetségül.)

A művek demokratikus hangsúlyú
megrendezése a komolyra fogott új Mo-
liére-felfogás egyik jellemző vonása. A
Vilar-tanítványok (ő maga Dulin iskolá-
jába járt) közvetve a Cartel nagyjainak
unokái, akik az áhítatos tisztelet mellett
élesebb kontrasztjaikkal meg is haladják
nagy előképeiket. Jouvet színházteremtő
egyetemes géniuszának modern tárgy-
szerűsége mellett ismeretesen szerves al-
kotóeleme volt az esztétikus, látványos
dekorativitás is. A Velazquez-kosztümös
Don Juan mellett felejthetetlen a Nők

iskolájának híres „görgőkőn járó rózsa-
kertje", hol külső falat, hol belső udvart
ábrázoló forgatható díszlete. (Christian
Bérard terve.) A mai rendezés (pl. Roussil-
lon, 1973) sokkal ridegebb, kíméletlenebb
környezetben láttatja a pénz uralma alatt
születő bezártságot, a szerelmet kuporgató
Arnolf az aranyat kuporgató zsugori
torzult párja. Vitez is kiábrándítóan
lecsupaszított, sötéten kopottas
klasszicizáló háttér előtt játszatja Don
Juanját. Ok Dulin tragikus, a lélek szaka-
dékait feltáró zsugori-rendezésének útján
haladnak tovább. A király komédiásáról
lecsiszolják az aranyat, hogy a maguk
sajátos Moliére-esszenciáját mutassák fel.

Más történelmi hagyományokkal, mást
váró és értő befogadó közönséggel bon-
takozik ki nálunk és saját hazájában az
újfajta Moliére-interpretáció. Kell hogy
önálló útját járja, saját eszközeit ková-
csolja a magyar Moliére-rendezés, de jó
figyelni az odaát történteket is, mert
egyben találkoznak a maradandó emlékű
előadások ; nem az allonge elvetése vagy
megtartása, hanem a nagy moralista nyug-
talan szellemének mai megértése teszi
élővé Moliére-t.

A következő számaink tartalmából

Balogh Tibor:

A negatív létezés mutatványa

György Péter:

Zárt térben

Ézsiás Erzsébet:

Modern Ruy Blas

Mihályi Gábor

A külváros Lear királya

Mészáros Tamás:

Beszélgetés .Major Tamással

KATONA ZSUZSANNA

Színházba járási
szokások

„A jelenleg kézben tartott kutatási be-
számoló a Színházba járási szokások té-
makörben, 1979-ben, kérdőíves adatfel-
vétel során nyert ismeretek első szemre-
vételezése, egy elemzőbb feldolgozást
megelőző gyors, sokszor nyers informá-
ciók bemutatása" - állapítja meg a kötet
bevezetőjében Almási Miklós, a kutatás
témavezetője.

Manapság, mikor az élet számos
területén egymást érik a statisztikai ki-
mutatások, mélyinterjús és kérdőíves fel-
mérések, adatgyűjtései: sokszor magát a
problémamegoldó cselekvést helyettesítve
a művészet és elsősorban a szín-házi
műfaj ritkán kap ilyesfajta visszajelzést a
társadalomtól. Pedig hasznos és
előremozdító lehet minden így nyert in-
formáció, hisz minek is tagadnánk: a
színház sikerének, hatásának mércéje ma
már elsősorban nem az előadás végén fel-
csattanó taps. A taps szokássá, rutinszerű
cselekvéssé vált a színházban. Meg-bukhat
vagy piedesztálra emelkedhet akármelyik
színházi produkció, ezt sajnos nem a
közönség, a színházba járó „műélvező",
hanem általában a szakma és a kritika
dönti el. A színházi előadás azonban,
mivel műalkotás, elsősorban a befogadó, a
néző számára készül, így - a színház
jövője szempontjából is - elen-
gedhetetlenül fontos véleményének is-
merete.

Ezért hiánypótló minden olyan kutatás,
mely a közönség szemszögéből veszi
szemügyre színházi életünket. Igy van ez a
Magyar Színházi Intézet szociológusokból
álló munkacsoportjával is, akik (már nem
először) kutatást indítottak, ezúttal
színházba járási szokásainkról. A felmérés
még 1978-ban kezdődött

A közművelődés helyzete és fejlődésének

távlatai című KM-főirány keretén belül.
Ezt megelőzően, utoljára 1967-ben készült
átfogó vizsgálat a színház hatásáról,
jelentőségéről, Hatezren a színházról

címmel. Tíz év alatt természetesen nem-
csak társadalmunk, gazdasági, politikai
életünk változott, fejlődött, de a szín-
házhoz való viszonyunk, sőt érdektu-
datunk is. Szükséges volt tehát a „honnan
hová" kérdés felvetése, a fejlődési



(vagy akár visszafejlődési) tendenciák
megrajzolása e területen is, a továbblépés
érdekében - mutat rá bevezetőjében
Almási Miklós.

A kötet erről a felmérésről ad képet,
nem törekedve átfogó teljességre, gyors,
informatív szándékkal. Ennek megfelelően
nem kapunk részletes elemzést az
adatokról, csak kisebb részmegállapítá-
sokat, de nagy vonalakban így is elénk tá-
rul a kutatás lényege, célja, az adatokból
leszűrhető következtetések lehetősége.

A vizsgálat ezúttal kevesebb embert
érintett, mint 1967-ben, hiszen az előző
hatezerhez képest mindössze ezer min-
tavétel történt. Kisebb volt a területi
hatósugara is: tizenhárom városban jártak
a kérdezőbiztosok, Egert és Székes-
fehérvárt kivéve olyan helyeken gyűjtöttek
adatokat, ahol állandó színtársulat
működik. Érthető ez a meggondolás,
hiszen színházba járási szokásokról csak
ott lehet lényeges információkat szerezni,
ahol a két alapfeltétel, nevezetesen a
színház és a színházba járó közönség
adott. Természetesen így a kutatás nem
rendelkezik - néző és színház viszonyát
tekintve - országosan jellemző adatokkal,
de egy bizonyos körre vonatkozóan
reprezentatív jelleggel bír.

A kötet első részében nyolc főbb té-
mával foglalkoznak az adatfeldolgozók.
Szó esik a színházba járók kulturális hát-
teréről, a színházbérlet kérdéséről, a
huszonkét budapesti és a tíz vidéki szín-
ház közönségösszetételéről (népszerűségi
preferenciájáról), a színészek-rendezők-
írók népszerűségi mutatóiról, a közönség
ízléséről és ismeretszintjéről a színdarabok
tekintetében, a színházjegyek áráról és a
színészi pálya megítéléséről. A kiadvány
végén olvashatjuk magát a kérdőívet, a
mintavétel szem-pontjait, és itt ismertetik
a szerkesztők az 1967-es vizsgálatot,
valamint egy 1947-es MTI-
közvéleménykutatást, mely a kora-beli
„színházi válság" okainak kiderítésére
vállalkozott. Ennyit ízelítőül a tar-
talomjegyzékből.

Először a kérdőívet szemügyre véve,
könnyen megállapítható, hogy sokoldalú,
sokirányú és elsősorban a színházba járás
körülményeit vizsgáló kérdéseket
tartalmaz. A kérdéseket a következő-
képpen lehetne csoportosítani: ki (családi
állapot, foglalkozás, iskolai végzettség
stb.) milyen kulturális háttérrel (televízió,
rádió, mozi, könyv, sajtótermékek
ismerete és használata), milyen gyakran,
hova és miért jár színházba?

Ez utóbbi szempont látszik a leglénye-
gesebbnek, hisz ha emberi szokásrend-
szerről akarunk átfogóbb képet kapni, a
cselekvés objektív mozgatórugói mellett a
szubjektív motivációs tényezőket is meg
kell ragadni. Mennyit tehet és mennyit
akar tenni az ember kulturális igényeinek
kielégítésére, fejlesztésére? A kérdés
második felének minél pozitívabb
megválaszolása a színházművészet
segítségével is történhet, lévén az elsőd-
legesen tudatformáló műfaj. Kár, hogy
Almási Miklós sokat ígérő, termékeny
elemzési szempontokat, következtetéseket
felvető (befogadásesztétika) bevezetője
után nem kapunk egyértelmű választ a
miértre.

A kötet szerkesztői a felmérés bemu-
tatása során törekedtek arra, hogy az
adatgyűjtéskor felmerült legfontosabb
témákról összegzőbb véleményt, kisebb-
fajta elemzést adjanak. Minden témát
legalább öt szempontból megvizsgáltak :
iskolai végzettség, lakóhely, nemek,
kulturális index és foglalkozás szerint.
Természetesen a kapott rengeteg adat
önmagában nem mond semmit, csak ha
valamihez viszonyítjuk őket. Ez a vi-
szonyítási pont: az 1967-es vizsgálat
eredményei. A bevezető még határozottan
nyúl vissza értékelésében 1967 ta-
pasztalataihoz, az elemzésekben ez sok
helyen elmarad. Így az adatok, számok
felsorolása után nem állapítható meg más,
mint hogy: ez van. Minőségjelzés nélkül.
Ilyen téma például a színházbérlet esete.

A felmérés nagyon pontosan utánajár,
hány embernek van, hánynak nem volt
soha bérlete, hogyan jutottak a bérlethez,
el szoktak-e járni a bérletes előadásokra
vagy nem... stb. Végigveszi a kapott
számadatokat életkor, foglalkozás ... stb.,
tehát az előbbiekben felsorolt szempontok
szerint. Lefekteti : vannak, akik helyeslik,
vannak, akik ellenzik a bérletrendszert.
Következtetésként többek között ezt
állapítja meg: „...továbbra is a vidékiek, a
magasabb iskolai végzettségűek, a
szellemi dolgozók vásárolnak nagyobb
arányban bérletet, és erős korrelációt
találunk az egyéb kulturális formák
fogyasztásával." De arról már nem mond
véleményt az elemzés, hogy ha régebben
száz házaspárból tizenhatnak volt bérlete és
jelenleg százból csak hatnak van, mit jelent
ez a bérletrendszerre vonatkozóan. Talán
annál több konklúziót is le lehetett volna
vonni, mint hogy a színházbérlet: „nem
egyértelmű jelenség".

Természetesen nem lehet számon kérni
egy kérdőíves felméréstől gazdaság- és
művelődéspolitikai problémák mélyre-
ható elemzését. Valószínűleg nem is ez a
kötet hivatott a messzebb vezető konzek-
venciákat megfogalmazni. A minták által
nyújtott információmennyiség azonban
lehetőséget ad egy átfogóbb, rendszere-
zőbb s így mindenképpen hatékonyabb
elemzésre.

A kérdőívből elemzésre, összegzésre
kiszemelt témák túlnyomó része gazda-
sági jellegű. A színházjegyek ára, az ál-
lami támogatás mértékének ismerete, a
bérletrendszer, a színészi pálya anyagi
vonatkozásai kicsit elnyomják a szín-
házba járási szokások kulturális indítékait.
Fontos információkhoz jutnak a
színházvezetők, mikor megtudják, milyen
végzettségű, életkorú, foglalkozású
közönségre számíthatnak. A színész -
ezúttal nem az autogramkérők sokaságá-
ból - hanem a számadatok segítségével
mérheti fel népszerűségét, a rendező pedig
búsulhat, hogy még ma sem ő a közép-
pont a néző szemében. Mindez azonban
csak segítség lehet egy demokratikusabb,
magasabb művészi színvonalú színház-
kultúra kialakításához, de nem több, mint
szükséges iránymutató, önkontroll-fej-
lesztő visszajelzés. Visszajelzés a színház-
ról mint intézményről, de nem a gon-
dolatok hatásáról, amelyeket az közvetí-
teni szándékozik. Valószínűleg a szo-
ciológia eszköztára ehhez nem elegendő.

A vizsgálat legszembeszökőbb, egyben
legelkeserítőbb eredménye: ma Magyar-
országon, a színházzal rendelkező tizen-
három nagyvárosban megkérdezett ezer
ember közül ötszázharminc egyáltalán
nem jár színházba.

S ha ehhez hozzászámítjuk, hogy a
fennmaradó négyszázhetvenből is meg-
közelítően százharminc ember látogatja
rendszeresen színházainkat, megdöbben-
hetünk. De el is gondolkodhatunk: vajon
aki nem jár színházba, érdeklődés hiá-
nyában vagy valami más miatt nem teszi ?
Nem kellene kinyomozni ezt is ? Vagy
inkább színvonalasabb előadások, ötle-
tesebb rendezések, gondolatgazdagabb
darabok, esetleg - több jegy kellene?

A továbbhaladáshoz, az okos helyzet-
felméréshez, a fejlesztés irányaihoz ad
hasznos - bár nem kellőképp kielemzett -
információkat a Levendel Ádám és
kutatócsoportja által szerkesztett szocio-
lógiai kiadvány. (Magyar Színházi Intézet)


