
SIVÓ EMIL

Színház és közönség

Talán már a címen is lehetne vitatkozni.
Nem az lenne a helyes, hogy a „közönség
és színház"? Hiszen a színház közönség
nélkül nem élhet. De vajon a közönség
élhet-e színház nélkül? Erre sem lehet
egyértelmű választ adni, nem lehet
egyértelmű igennel felelni, mert az embe-
rekben ősi tulajdonság a színház iránti
igény, ezt a színháztörténet és az emberi-
ség története egyaránt bizonyítja. Egy
azonban bizonyos : az a színház, amelynek
nincs közönsége, felesleges.

Fenti megállapítás elvileg helytálló, de a
színház és közönség kapcsolata ennél
bonyolultabb kérdés, igen sok tényező
befolyásolja ezt a kérdéskomplexumot.

A felszabadulás utáni időszakot vizs-
gálva megállapítható, hogy akkor valóban
megjelent egy új közönségréteg a
színházak nézőterén. Ez az új közönség
önként kezdett színházba járni, és egy
része nyilván máig is megtartotta ezt a
szokását. Ennek a rétegnek a java része
olyan színházra éhes munkásokból került
ki, akik a háború előtt nem tudták
megfizetni a színházak 2-4-5-8 pengős
helyárait.

Az új közönség mellett megmaradt a
nézőknek egy olyan rétege is, amelyik a
háború előtt már rendszeresen járt a
színházba. Ezek az emberek az anyatej jel
együtt szívták magukba a színház szere-
tetét, a színház utáni olthatatlan vágyat, és
ezt a vágyukat semmiféle társadalmi,
politikai változás nem tudta háttérbe
szorítani. Gyakran megesett, hogy ezek a
színházrajongók még anyagi áldozatra is
képesek voltak a színházért, inkább
lemondtak valami másról, csak-hogy
elmehessenek a színházba.

Már ekkor, a kezdeti időkben is élt az
üzemi közönségszervezés, hisz a szín-
házat addig nem ismerő embereket rá
kellett venni arra, hogy ízleljék meg a
színházi előadás nyújtotta művészi él-
ményt.

Később, a személyi kultusz időszaká-
ban, amikor az emberek mindentől és
mindenkitől féltek, félelmetes ember lett

az üzemi közönségszervező is. Ez politikai
feladat volt, és nem venni színház-jegyet
egyenlő lett a népi demokrácia elleni
cselekedettel. Ez volt az az idő-szak,
amikor úgy mondtuk, az „úttesten jön a
közönség". Azért neveztük el így, mert
csoportosan, szervezetten látogatták a
színházat a kollektívák. Ez a helyzet elég
soká tartott, és nemigen volt üres hely a
nézőtereken, mert ha másképp nem ment,
katonákat vezényeltek be. Ez
természetesen ingyen közönség volt, az
úgynevezett vatta.

Ezek után jött a szakmai közönség-
szervezés, amikor a egyes szakszervezetek
kezébe került a színházak szervezésé-nek
a feladata. Ekkor voltak szakmák, amelyek
szívükön viselték a színházak ügyét, de
voltak, amelyek nem sokat törődtek a
kultúrforradalommal. Tehát a színházak
lényegében teljesen kiszolgáltatottak lettek
a szakszervezeteknek.

Ekkor kezdtek a színházak rájönni arra,
hogy a legcélravezetőbb az, ha a színház
saját kebelén belül létrehoz szervezési
osztályt. Az itt dolgozók, ha jól
megválogatták őket, szívügyüknek
tekintették a saját színházuknak az ügyét,
együtt éltek a színházzal, de rendkívül
sokat jelentett az anyagi érdekeltség is. A
közönségszervező ugyanis olyan csekély
alapbért kapott, és kap ma is, hogy neki
elsőrendű érdeke a minél több jegy
eladása. Ez a helyzet elég sok konfliktus
forrása volt, és az ma is, mert sokszor érte
alaptalan vád ezeket a zömében meg-
szállott embereket, hogy nem kultúr-
politikusok, hanem üzletemberek. Mond-
juk ki nyíltan, ügynökök, akiknek áru-
cikkük a színházjegy. Ez a nagy többség
esetében nem így volt, és jelenleg sem így
van, mert ha nem is fejlett közgazdászok
vagy kultúrpolitikusok, de a színházért
mindenkor, jóban-rosszban áldozatkészen
dolgozni akaró emberek, és ráadásul még
érdekeltek is a színházak minél nagyobb
látogatottságában.

A dolguk nem könnyű. A régi erő-
szakos szervezés ideje lejárt. Ma már nem
lehet erőszakkal közönséget szervezni.
Ahol mégis erre a megoldásra
kényszerülnek, ott baj van a műsorpoli-
tikával, és ezeknek a színházaknak a né-
zőterén egy új fogalom alakult ki a kö-
zelmúltban: a fantomnéző. Ez a megha-
tározás azt jelenti, hogy a néző ugyan meg-
veszi a jegyét, de az előadásra már nem jön
el. Rendkívül érdekes megfigyelni, hogy
még a legjobban futó darabok esetében is
akad ilyen fantomnéző, nemcsak a si

kerteleneknél. A százas szériát futó mű
veknél, a valódi közönségsikerek eseté
ben is előfordul ez, és nem lehet hivat
kozni arra, hogy még ma is aránylag
nagyon olcsón lehet színházba járni. mert
a 100-120-150 forintos árak mellett is
tapasztalható ez az egyáltalán nem kívá-
natos jelenség. Ez esetben a szervezés
jelenlegi rendszerében kell keresni a hi-
bát.

Ma ugyanis a közönség szabadon válo-
gathat immár, oda és annyiért vesz jegyet,
ahová és amennyiért akar, mára már
megtanultak az emberek színházba járni.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden
esetben a valódi értékhez mennek el.
Számtalanszor előfordul ma is, hogy
kiváló darab, igen szép előadásban nem
kell a közönségnek, míg a sekélyes igen.
Ilyenkor az értékes darabnak aztán
minden este sikere van, de gyenge házak
előtt, míg a színvonaltalan előadás a né-
zőknek csalódást okoz, de minden este
tele van a színház. Erre szoktuk mondani,
hogy a silány előadás százszor bukott meg
telt házzal, míg a minden szempontból
értékes mű művészileg legfeljebb hússzor,
harmincszor arat sikert üres nézőtér előtt.
Ezt az ellentmondást nagyon nehéz
feloldani, sokat törik rajta a fejüket a
színházi emberek, de a megoldásra még
nem bukkantak rá.

A közönségről szólva meg kell emlí-
tenem, hogy a kultúrforradalom a szín-
házak terén nem érvényesült kellőképpen.
Ma is egy aránylag elég szűk közön-
ségréteg tartja el a színházakat, ez
„mindenevő", és ha jót hall valamelyik
színházról, azonnal megjelenik ott. Ez a jó
közönség, és ezt a viszonylag szűk réteget
nagyon, de nagyon meg kell becsülni.

Van azonban e mellett a rendszeres
színházlátogató réteg mellett egy jelen-tős
és igen fontos - nyugodtan leírhatom -
tömeg, amely egyáltalán nem vagy nem a
kívánatos mértékben látogatja a
színházakat. Hatalmas üzemi, gyári
kollektívák szerepelnek fehér folt-ként a
színházak térképein, és hosszú évek óta
semmilyen eszközzel nem lehet
kimozdítani őket megmerevedett hely-
zetükből. És ebben az a szomorú, hogy
tulajdonképpen ennek a hatalmas réteg-
nek készült ez az egész kultúrforradalom!
A színházi pénztárosok számtalan esetet
tudnának mesélni, amikor szocialista
brigádok keresték fel őket, hogy bri-
gádnaplójukat lepecsételtessék, igazolván,
hogy voltak előadáson, holott a színház
környékén sem járt a brigád.
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edig ha ma, ezeken a helyárakon szín-
ázba kell járni valakinek, akkor éppen ez
réteg az, amelyiknek el kellene lepnie a

zínházak nézőtereit. Természete-sen nem
ltalánosítok, és nagyon de nagyon
isztelem az általam is jól ismert
ivételeket.

A közönséggel való kapcsolatról be-
zélve, még egy kérdéssel kell foglalkoz-
om, mely éveken át vita tárgya volt. Ma,
gy érzem, már elült, a vita lényegé-ben
ldőlt. Ez a kérdés pedig, hogy hol árulják

színházak jegyeit, a szervezés-ben, a
egypénztárban, a Színházak Központi
egyirodájában vagy esetleg bérletben
eljenek el előre? Kétségtelen, a bérletnek
ok előnye van. Például a törzsközönség
ialakulása az egyik legfontosabb, de
mlíthetem a biztonságot is, melyet a
érletezés nyújt a színház-nak. Ez utóbbi
zonban kétes, egyoldalú előny, mert a
érletes kiszolgáltatott a színháznak, és
ég a bukott darabnak is - elvben - biztosít

uszonöt-harminc telt házat, legalábbis
énzügyi szem-pontból. Ezt pedig sem a
ukott darab, sem a bérletes közönség nem
rdemli meg. Én úgy érzem, egy időszak
dáz vitái a bérletezés körül megszűntek, a
zínházak kevesebb bérletet hoznak
orgalomba, de már a nézők sem keres-nek
nnyi bérletet.

Tulajdonképpen az a kérdés is eldőlt,
ogy hol árulják a színházak a jegyeket.
eltétlen szükséges a szervezésen keresztül

örténő terjesztés, legalábbis ma még. De
eltétlenül fokoznunk kell a jegypénz-tárak
eggyel történő ellátását is. Felmerülhet a
ogos kérdés, miért kell a szervezés,
zükség van-e most is erre a formára. A
álasz egyértelmű: igen, mert a közönség
gy jelentős és nagyon fontos része nem
ud a pénztárnál sorban állni jegyért,
olgozik és hamarabb vásárol jegyet, ha
elyben, a munkahelyre viszik. Szükség
an továbbá erre a szervezésre még azért
s, mert a jegypénztárnál a közönségnek
gy bizonyos rétege vált jegyet, és ez a
éteg néha érdekes, kultúrpolitikailag
ontos műre nem kíváncsi. Itt kap szerepet

közönségszervező, mert az ilyen darabok
lőadásaira be kell hozni a közönséget.
rre pedig csakis a közönségszervezés
épes. A legtöbbször az a helyzet, hogy a
énztárnál csak-is a futó, jól menő,
eginkább a bulvár-darabok jegyeiért állnak
orban. Fontos érv továbbá a szervezés
étjogosultsága mellett az is, hogy a
özönséget elszoktattuk a pénztártól, az
ás, hogy kívána-

tos é s j ó lenne minél előbb visszaszok-
tatni oda, de ez csak fokozatosan és na-
gyon jól sikerült műsorpolitikával lehet-
séges, szóval igen nehéz kérdés, melynek
megoldásához idő és nem is kevés idő
szükséges.

Vitathatatlan az is, hogy a Színházak
Központi Jegyirodájára is szükség van,
mert ott egy helyben több színházba vált-
hatják meg az érdeklődők a jegyüket, és a
vidékről Pestre látogató csoportok is
hamarabb keresik fel a Jegyirodát, mint a
színházak jegypénztárait. A Központi
Jegyiroda tehát a színházak propagálásán
túl kényelmesebbé is teszi a közönség szá-
mára a jegy megvásárlását. Az más téma,
hogy ennek a tiszteletre méltó irodának a
propagandamunkája lehetne sokkal jobb is.
De jelenlegi formájában is segíti a
színházak egyáltalán nem könnyű munká-
ját.

Ebből, a kérdéskomplexumhoz képest
rövid eszmefuttatásból is látható, hogy a
közönség és a színház kapcsolata igen
összetett kérdés, a megoldása nagyon
nehéz, különösen úgy, hogy mind-két fél
teljesen elégedett legyen, de azért előbb
vagy utóbb beszélnünk kellene erről, mert
a közönség és a színházak egyaránt
gondokkal küzdenek, és talán mindkét fél
gondjain lehetne segíteni.

E számunk szerzői

CZÉRE BÉLA,
a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa

CSÍK ISTVÁN újságíró,
az Ipari Minisztérium Sajtó- és Propa-
ganda Osztályának csoportvezetője

DÉVÉNYI RÓBERT,
a Múzsák Közművelődési Kiadó szerkesz-
tője

GÁBOR ISTÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

P. MÜLLER PÉTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

RA IK ANDRÁS újságíró
RÁCZ GYÖRGY

a Magyar Rádió nyugalmazott főrendezője
RÓNA KATALIN újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa
SIVÓ EMIL,

a Thália Színház gazdasági igazgatója
VASS ZSUZSA,

a Magyar Színházi Intézet munkatársa

RÓNA KATALIN

Kétszerszínház

Közelesen egyidőben látott napvilágot
Tarján Tamás önállóan is egészet érő, ám
egymást nagyon pontosan kiegészítő két
kötete. A drámaírói arcképeket,
pályarajzokat, műelemzéseket,
összefoglaló tanulságvállalásokat tartal-
mazó Kortársi dráma és a szerző évtizedes
recenzensi tevékenységét tükröző
színikritika-gyűjtemény, a Százszorszínház.
Egymás nélkül v a g y egymást ki-egészítve
- vethető föl, épp a sajnos szokatlan és
hiányzó egyidejűség okán a kérdés.
Egymás nélkül, önállóan is kezelhető a két
kötet, hiszen akár a húsz drámaírói portré,
akár a színházi elő-adásokról szóló
jegyzetek alkalmasak lehetnek arra, hogy
belőlük az adott időszak az
irodalomtörténet, illetve a színháztörténet
szempontjából lényeges irodalmi,
dramaturgiai, színházesztétikai,
színjátszási sikereire, gondjaira kapjuk
meg Tarján Tamás válaszait, amelyek így
csokorba kötve - akár az egyik, akár a
másik kötetet választjuk - egységes
gondolkodásmódot tükröznek, egységes
értékszemlélettel adnak, természetesen
írójuk szemléletéből, áttekintést a hatvanas
évek második felének, illetve a hetvenes
évek magyar drámairodalmáról,
színjátszásáról és értelemszerűen a
dolgozatok írójáról. Egymást kiegészítve
pedig a színikritikák hitelesíthetik az
irodalmár gondolkodásmódját, hiszen az
előadások meggyőzhetnek a dráma
értékeiről, vagy cáfolhatják az olvas-
mányélményeket. Ezért is kell különös

jelentőséget tulajdonítanunk a vállalko-
zásnak. 'Természetesen e nagyon is össze-
függő kétirányúság meghatározta Tarján
Tamás válogatását. Ahogy maga mondja cl
a Százszorszínház utószavában: azokat a
színibírálatokat, amelyeket beépített az írói
arcképekbe, elhagyta a kritikai
gyűjteményből. Ily módon, tehát
összegezve a két kötet írásait, alakulhat ki
egységes kép az elmúlt más-fél évtized
magyar drámatörténetéről, illetve az utolsó
tíz esztendő színház-történetéről.
Hangsúlyozzuk: írójuk személyiségének,
gondolkodásmódjának, értékkeresésének és
értékítéletének, vala-mint ízlésének
tükrében. Hiszen azt,


