
A színház a jövő évtizedek társadalmában

SÁNDOR IVÁN
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A „jövő" színháza a XX. század utolsó
negyedének színháza lesz. Részt vesz
még tehát a mi életünkben, de amilyenné
formáljuk, azzal azt is meghatározzuk,
mit visz át a következő nemzedék a

zínház intézményéből az új századba. Sok jel mutatja, hogy a
zínház évezredes történetének legkritikusabb,
egküzdelmesebb s talán - ez tőlünk függ - legdiadalmasabb
vei előtt vagyunk.

színház helye a társadalom szervezetében

1. A színház születése óta nem változtatta meg struktúráját:
gyik oldalon a „játékos", a másikon a játékkal valamilyen
ormában kapcsolatot kereső partner, a néző. Változott
iszont és állandóan változik a színház helyzete a társadalom
s a kultúra rendszerében. Az ősi szertartás, a népünnepély, az
nismeret forrása, a plebejus lázadás szó-csöve, a társadalom
letéről való figyelemelterelés, az „erkölcs és emlékezés"
zelleme - mindez kivívta a maga színházát, és a színház
lvállalta mindezt a szerepet. Ami számunkra a változásokból
ost a legfontosabb, az a változások gyorsuló üteme. Amit

lmondhatunk a tudományos felfedezésekről, a technika
orradalmáról, azt elmondhatjuk a színházról is: az utolsó
tven év egymagában többféle színházat hozott létre, mint a
egelőző korok együttesen. A színház változásainak

yorsulásában együtt halad a társadalommal. Ez azt jelenti,
ogy a gyorsulás a következő években fokozódni fog. Fel kell
észülni, hogy színházi forradalmakat fogunk végigélni. Ma
gyelőre még átmeneti állapotban vagyunk. A lehetőség és a
yakorlat találkozásának vagy szétválásának alternatívája áll
lőttünk.
A lehetőség az, hogy felerősödjön a színház kort láttató,

ejlődést segítő szerepe, és - Lukács György meghatározá-
ának mintája szerint - a kor „emlékezete és erkölcse" legyen.
z az út a színházat évezredek óta vállalt lényegéhez vezeti
issza. Személyiségformáló egységként őrzi meg a társadalom
zerkezetében, mely közönségében az élettendenciákat
egismerő, önmaga sorsával szembenéző, lehetőségei között

álasztásra képes, a változásokkal lépést tartó ember
ulajdonságait reprodukálja. Van, mint láttatni próbáljuk
ajd, egy másik út is. A kettő összecsapásából alakul ki a
mit nyerhetünk és mit veszíthetünk" tétje, a lehetőségek és
sákutcák alternatívája.
2. A technikai forradalom, a népesség- és életformaváltozás
atására a következő években fokozódik majd a főváros,
lletve a nagyvárosok felduzzadása. Növekszik a technikával
oglalkoztatottak és a közép-felsőfokú technikai érettséggel
endelkezők, a legkülönbözőbb információk felvételére
lkalmas rétegek száma. Ennek hatására változik az ember
lhelyezkedése közvetlen környezetében és a társadalomban;
áltozik a személyiség fogalma, teherbírási képessége,
ársadalmi, szellemi, etikai, fiziológiai szempontból egyaránt,
áltoznak igényei az őt körülvevő és mozgató világban.
agyis változik a színházi néző élete, információtelítettsége,

zabad ideje, változnak szellemi, művészi igényei. Ebben a
áltozásban felmerülnek számára a kérdések: mit jelent neki a
zínház, hogyan építse be életébe, mit várjon tőle, milyen
gényeket támasszon vele szemben?
Mindezek természetesen csak „kisegítő kérdések". A

jövő évtizedek emberének legfontosabb, létét meghatározó
kérdése ugyanis az marad - még ha nem is jut el egyénenként
odáig, hogy ennek tudatában legyen -, hogy a szabadságért,
békéért, életnívója emelkedéséért folytatott küzdelemben a
technikai forradalom korában megőrzi-e önmaga
személyiségét, reprodukálja-e magában a gorkiji értelemben
vett embert, vagy megelégszik azzal, hogy mindössze az
„ördögi gyorsasággal" halmozódó információkat appercipiálja.
Ezzel már ki is mondtuk, hogy nézetünk szerint a szocialista
társadalomban két alapmodell kialakulásával számolhatunk. Az
egyiket nevezzük „informált", a másikat a „személyiségét
újratermelő" embernek. Az utóbbiban benne rejlik az előző
minden kedvező tulajdonsága, de az informált ember nem
rendelkezik majd az utóbbi személyiségének jegyeivel.

Optimális lehetőségeit tekintve a színház helye a társadalom
szervezetében, az emberben ember voltát, személyiségtudatát
reprodukáló intézmények között kell legyen. Csak így tudja
megőrizni évezredes hagyományait. Csak így tud ellenállni
annak, hogy belemosódjon az információt nyújtó egységek
növekvő áradatába. Csakhogy a színháznak ezt a különben
természetesnek látszó helyét ki kell küzdenie, mert előtérbe
léphet a másik, a rossz alternatíva, amely a színházat pusztán
információt adó, időtöltést nyújtó „modern szolgáltató egység"
szerepe felé tolja. A fellazító erőkkel szemben a küzdelmet a
színház két úton vívhatja meg. Egyrészt a társadalom erejével,
azzal, hogy a társadalom maga teszi önmaga szervezetében a
színházat az „öntudat, erkölcs és emlékezet" színterévé.
Másrészt a színház művészeinek személyes, életre szóló
küzdelmével, mellyel önmagukért, művészetük érvényre
juttatásáért harcolnak. Az előbbi, a társadalmi életre hívó
szerep jelentősége felnő a szocializmusban, ahol a színház
államilag fenntartott intézmény. Fontos azonban kiemelni azt,
hogy nálunk sem csökken a színház művészei küzdelmének
jelentősége.

A színházra váró veszélyek

1. Az életformaváltással teljesen elhatárolódik majd
egymástól a „modern 3 x 8", a munkára, alvásra, szabad időre
szétváló nap. Előtérbe kerül a „szabad nyolc" beosztásának
kérdése. Az embert érő hatások szempontjából némi
egyszerűsítéssel ezt az időszelvényt további három részre
oszthatjuk. Nevezzük az elsőt a semleges hatások zónájának
(pl. közlekedés, vásárlás stb.), a másodikat az információs
hatások zónájának (tömegkommunikációs eszközök), a
harmadikat a személyiséget reprodukáló hatások zónájának (pl.
művészet, tudomány).

A három zóna egységet alkot, de dinamikus terepet is. Az
„időtöltési alkalmak" egyikből a másikba kerülhetnek. (Pl.
filmje válogatja, hogy melyik zónába tartozhat.) A fontos
azonban az, hogy mindhárom zónának más a funkciója, ezért is
nem lehet a jövő színházának igazi kérdése a tv-vel való
verseny. Mind a kettőnek más a szerepe a szabadidő-
szelvényben. A színházra két nagy veszély várhat, és az egyik
éppen az, hogy egy katasztrofálisan értelmezett
versenyszellemmel megpróbálja el- vagy visszahódítani a tv-
től nézőit, próbálja átvenni a tv alapvetően más - informatív -
hatáseszközeit. De ezzel önmagán hajt végre szívátültetést,
hiszen egy más hatást nyújtó „szolgáltató" felé kacsint, ahol a
talán kezdeti térnyerés és néhány apró győzelem után csak
bukás várhat rá.



2. Az ilyen „szerepcserével" való próbálkozás mellett a
színházra váró másik veszélyt „szerepfelejtésnek" nevezném.
Az előbbit a funkciók összemosódása hozza, az utóbbit a

funkció tudatának hiánya. Ilyenkor a színház mint intézmény
lazul fel. Gépiesen kezd „üzemelni", elveszíti hivatásérzetét,
egész tevékenységének célját. Művészei lemondanak
ambícióikról, alkotófantáziájuk elszegényedik. Zavar,
kényelmesség, pozícióféltés az ismertetőjele az ilyen
„szerepfelejtési" folyamatnak. A színház akkor kerül ilyen
helyzetbe, mikor a társadalom életében nem határozódik meg
pontosan feladata, és a művészek nem látják művészi
munkájuk lényegét, értelmetlennek érzik a küzdelmet cél-
jaikért, vagyis rosszul ítélik meg koruk és közönségük igé-
nyeit, nem érzik át a „mit nyerhetünk vagy mit veszíthetünk a
színházzal" kérdés alternatíváit.

A jövő színházára leselkedő igazi veszély nem az ideig-
óráig tartó érdeklődéshiány, nem az átmeneti pangás vagy akár
nézőszám csökkenés. A valóságos veszély az, hogy szinte
észrevétlenül - megőrizve a „színházcsinálás" külső formáit - a
színház átcseréli funkcióját. Feloldódik a szabad idő értelmes-
szórakoztató eltöltését biztosító - és ön-magukban szükséges -
szolgáltató egységek között. Egy lesz a sok hely közül, ahol az
ember időt tölthet. Vagyis: ily módon feladja saját erkölcsét,
művészetét, öntudatát. Ennek is van hagyománya a színház
évezredes történetében, hiszen Thália gyermeke „vásott
kölyök". A polgári színház a múltban a nyugati színházi élet
sok mai áramlata mutatja, milyenné lesz, amikor hajlékait a
rutinnak, csillogásnak, ügyeskedésnek adja át.

De ne titkoljuk, hogy ma a szerepcsere és a szerepfelejtés
lehetőségei a mi színházi életünk alternatívái között is ott
vannak. Ne kutassuk ezúttal, hogy mi volt előbb, hogy a
céltévesztés hozta-e magával az alkotószervezet meglazulását,
vagy a színházi organizáció fellazulása helyezte át a célokat
egy devalvált terepre . . . A magyar színház életében még így
is van annyi eredmény, erő, tehetség, amelyből a lehetőségek
megvalósításához szükséges struktúra megteremthető.

Milyen legyen a színházépületek telepítése,
megoszlása, férőhelye?

1. Budapest fejlődése más nagyvárosok életszerkezetéhez
hasonló változásokat hoz majd. A változások máris
megkezdődtek. A modern nagyvárosnak már nem egyetlen
centruma van, hanem egy fő centruma. A távolságok növe-
kedésével, a városon belüli közlekedés lassulásával kialakul a
fő centrumot körülvevő „több városcentrum", mindegyik a
maga önálló szolgáltatási rendszerével. A - város fő
központjától esetleg félszáz kilométeres távolságban levő -
lakótelepek is saját szolgáltatási egységgel rendelkeznek az
iskoláktól a mosodákig, az éttermektől a mozikig.

Nálunk a színháztelepítés ezzel szemben a város régi
központjában történt és történik. Lényegében egy belső ke-
rületnyi körzetben helyezkednek el az épületek. A század első
évtizedeinek színházépítési szisztémája volt ez, egy régi
rendszer, egy letűnt réteg érdeklődési körét szolgálta. Ezért a
színházak helyi elosztása elfeledett világot őriz. A centrumtól
távol lakó dolgozók többsége az új távolságok adta közlekedési
nehézségek miatt, a négy-öt órai munkabefejezést számítva,
alig lehet képes arra, hogy elérje az esti hétórás előadáskezdést.

2. A másik folyamat a közönségdifferenciálódás. A mai
színházi nézőhelyek 75%-a ezer vagy ezernél nagyobb
befogadóképességű színházépületekben van. Ez megint csak a
polgári színháztelepítés módszere volt, amely nem számolt a
különböző rétegek ízlésével, hiszen lényegében egyetlen

rétegnek játszott, egyetlen réteget szolgált ki. Ez a
színházépítési rendszer nem ismerte a különböző kultúrák, a
különböző informáltság és érdeklődés jelenlétét. Másrészt -
mint már utaltunk rá - az életszerkezet változásával a közönség
differenciáltsága a jövőben még a maihoz képest is változik
majd. Egy olyan színházépületi struktúra, amely ezer vagy
ezren felüli nagyszínházakon alapul, ezt a differenciálódó
igényt nem elégítheti ki.

A jövő színházépületei elosztásának megtervezése ezért
együtt kell járjon nemcsak a telepítési hely okos megválasz-
tásával, hanem az új helyzetet a kisebb nézőférőhellyel is
szolgáló színházak létesítésével.

3. 1945-ig a fővárosban 18 színház működött, 11 485
nézőhellyel. A statisztikai adatok szerint ma 18 színház
működik 10 157 nézőhellyel. A lakosság növekedése 25 év
alatt mintegy 70%-os volt, a színházi férőhelyek csökkenése,
majdnem 10%-os. A következő évek további lakos-
ságnövekedést hoznak. Szerény igénnyel tervezve ehhez a
10%-os elmaradás behozása és 10%-os színházi férőhely-
növekedés szükséges. Ez kb. 2000 nézőhely. (A számadatokból
kitűnik, hogy minimális programot ajánlunk.)

Ez a szerény elhatározás akkor válhat jelentőssé, ha
összekapcsolódik a növekedő város ma színházilag még „fehér
foltjainak" beépítésével, és ha figyelemmel a közön-
ségdifferenciálódásra 300-500-as férőhelyű színházakat lé-
tesítünk. A kettős igény kielégítésének összehangolása így,
hosszabb távon mintegy öt új színház létesítését jelenti. Ez már
korszerűen rendezheti át a modern szocialista nagyváros
színházi térképét. Bizonyos, hogy színházat kell kapnia Buda
központjának. Színházat kell kapnia Kőbányának, esetleg a mai
IX. kerület lakóira is figyelemmel. Ezenkívül színházat kell
létesíteni a két legnagyobb épülő lakótelep-centrum környékén,
a peremvidéken, esetleg a Lágymányoson és Zuglóban.
Budapest színházi struktúrája 23 színházzal kb. 13 000

nézőhellyel ilyen módon korszerűen megváltozik majd.
Kirajzolhatjuk - a telepítési térképen túl - a színházak

szellemi struktúrájának a társadalmi fejlődését jól szolgáló
arányait is. Ezzel az elképzeléssel mintegy 55%-ra csökken a
nagy színházak nézőszáma, ezek a színházak a klasszikusok
modern előadásainak, a nemzeti hagyományok korszerű
ápolásának, a népszínházi koncepció megformálásainak, va-
lamint a klasszikus és középfajú zenés műfajoknak az ott-
honaivá válnának. 45%-ot tennének ki az intimebb, a kö-
zönségükkel szinte párbeszédszerű kapcsolatot tartó többi
színházak. És éppen a sokszínűség, a néződifferenciálódás
érdekében a Nemzeti Színházon és az Operaházon kívül nem
látszik fontosnak kamaraszínházak fenntartása. Ezzel is három
új épület szabadul fel (Madách Kamara, Pesti, Kis Színpad).
Hogy az épületek száma és méretei mennyire meghatározhatják
az egész színházi struktúrát, a profilt, programot, versenyt, azt
mutatja, hogy ily módon nem is túl nagy változással a mai
tucatnyi társulat helyett mintegy húsz együttes szolgálhatná
nagy feladatát. (Önálló problémakör a vidéki színházak
helyzete. Önálló tervet is kíván. A legfontosabb az, hogy
hivatását magasabb szín-



Közönségközpontú színház
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vonalú együttesek nélkül nehezen tudja majd betölteni. Ezért
felmerülhet az is, hogy a verseny érdekében nem lenne-e
kedvező egy, a budapesti társulatokhoz hasonló rangú együttes
megteremtésével valamelyik vidéki várost második színházi
centrummá képezni.)

Milyen legyen a színházak programja?

i. Milyen legyen ennek a majd kéttucatnyi fővárosi
színháznak a programja? Hiszen a program több, mint néhány
„játszható színvonalú" darab. Egy gondolat, elv, a világról
alkotott álláspont megtestesítése, amelyet ki-ki művészi al-
kata, stíluseszménye, színházi ideálja szerint más és más úton
formál előadásokká.

2. Lesz társulat, amely az évezredes drámairodalom re-
mekeinek, a nemzeti drámairodalom múltjának és a kortárs
dráma legjobbjainak programba fűzésével a Nemzeti Színház
hagyományos és az idők változásaival is lépést tartó
programját kell hogy válassza;

lesz színház, amelyik a drámai kincsek megismertetésének
lépcsősorán fokozatosan indítva el nagyszámú közönségét a
népszínházi koncepciót választja;

lesz, amelyik korának kérdéseire filozofikus erővel keresve a
válaszokat, egy szellemileg érzékenyebb közönségrétegért
versenyezve az intellektusnak szóló kamarajátékok útján indul
tovább;

lesz, amelyik a viharzó világ hullámaival a költői színház
érzelemért-humanizmusért perelő szenvedélyét állítja szembe ;

lesz, amelyik Marx mondását választja mottóként, to-
vábbfejleszti és azt mutatja meg, a szatíra, a vidámság
erejével, hogyan búcsúzik az emberiség nevetve múltjától, ho-
gyan néz szembe kora tévedéseivel; de választhatja
programként a színház az alig ismert értékeit szinte még
felfedezetlenül őrző XVIII., XIX. századi magyar játékkincs
színrevitelét, rögtön hozzá is kapcsolva a mai magyar drámát,
így bizonyítva a hazai drámairodalom "jogfolytonosságát";

választhatja „Az év darabjainak", a világ bármely részéből
való legfrissebb értékek műsorra tűzésével a kor ke-
resztmetszetének megrajzolását;

választhatja egy-egy magyar szerző bevezetését oly módon,
hogy a nyilvánvaló tehetség esetében nem riad vissza az
esetleges kudarctól sem, és négy-öt évadon át „hozva" valamit
a szerzőtől, végre helyet teremt számára;

lesz színház, amelyik lépést tartva a legfrissebb esemé-
nyekkel, a dokumentumjátékok, a szociográfiai oltású darabok
bemutatásának útját választja;

lesznek olyanok, amelyek a zenés műfajok legkülönbözőbb
változatait felhasználva a gondolatok és zenei kifeje-
zőeszközök egységével foglalják keretbe színházuk programját
...

Nem merítettük ki a lehetőségeket, csak jeleztük gaz-
dagságukat. Miféle utakat választanak az együttesek, ez attól
függ majd, hogy útjaikon kik vezetik végig őket. Ki álljon a
színház élén? Hogyan válhat a lehetőségekből program? A
színházteremtők mindig küzdelemben alakították ki társulatuk
eszményvilágát, hírét, stílusát. Színházuk úgy formálódott,
ahogy a középkor katedrálisai, amelyek a fenséges álmot
döbbenetesen fáradságos és részletező munkával valósították
meg.

Amikor az első aggodalmaskodó írás megjelent a színházról,
elmúlt évadjának nyugtalanító eredményeiről, majd amikor
egymás után jelentek meg a borúlátó figyelmeztetések,
amelyek már nem az elmúlt évadról szóltak, hanem annak valós
vagy vélt jelenségeiből levont megállapításokat tettek: engem
elsősorban nem a figyelmeztetések és a megállapítások
objektivitása foglalkoztatott. Inkább az, hogy vannak és hogy
ez mit jelent? Másodjára az, hogy itt-ott indulatos-szenvedélyes
hangvételük az egészséges elfogultság jele, mert legalább azzal
szemben elfogult, amit szeret. A színház is szenvedély, indulat
és egészséges elfogultság ötvözete. Az sem nagyon
foglalkoztatott, hogy az elvi és általános megállapításokat
megszemélyesítették, behelyettesítették, hiszen nem szokatlan a
színháznál, hogy mindenki azt hiszi, mindig róla van szó. Ez
hasznos dolog.

Ami mégis nyugtalanított, az a vitathatatlan problémák
megközelítésének a módja. Elsősorban az, hogy egy színházi
szezonból még nem lehet a magyar színházi közélet jelenségeit
összegezni, másodsorban meg az, hogy a bizonyítás nem egy
írásban arra tört, hogy válságjelenségeket fedjen fel. Mások azt
bizonyították, hogy még válság sincsen, hiszen a válság
dinamikus állapot, mi pedig besüppedtünk az eddigi
eredmények bámulatának kátyújába. Nem a színház van
válságban, hanem a színházat körülvevő világ vett fel új,
gyorsan változó mozgásformát, amelyhez ugyanolyan gyorsan
nem tud igazodni. Es ennek valóban van - nem egy szezont
jellemző - tartalmi és szervezeti oka.

A gyorsan változó világ gondjait nem lehet a színházon
számon kérni, még a megoldást sem. Azt már igen, hogy
törődjék vele, mutassa be, de azt már megint nem, hogy
spontaneitása és naprakészsége olyan hirtelen legyen, mint
maguk az események. Ez nem is lenne színház, ez egyszerű
értesítés, közvetítés vagy információ.

Közéleti színház, politikus színház, mind-mind valóságos
igény, és azt jelenti, hogy a színház érdeklődésének erőterében
az legyen, ami van. Jóformán valamennyien elpanaszolták azt,
hogy újat és jobbat tenni ma már nem lehet az adott szervezeti
formában, és meg kell változtatni a színházak belső
hierarchiáját, ez a dolgok megoldása.

Nem a színház belső viszonyiról kell beszélni elsősorban.
Most és ma arról, hogy közéleti feladatainak hogyan tud eleget
tenni, és arról, hogy nem a belső szervezeti formája, hanem
külső kapcsolati viszonyai, működési rendszere alkalmas-e
arra, hogy a közélet gondjait időben megjelenítse, és úgy és ott,
ahogy azt tőle elvárják. A közönség-központú színházra
gondolok. Ismétlésnek tűnik e gondolat, tehát elkülöníteném
eddigi tartalmától. Eddig, ha közönségről szóltak, így vagy úgy
végül is mindig a fizető nézőről beszéltek. Előbb-utóbb, ha
bármilyen kultúrpolitikai köntösbe is öltöztették a
mondanivalót - közönségszervezésről beszéltek.

Milyen a néző és a színház kapcsolata?

A közönségközpontú színházban a néző megfelelő előké-
szítés, felkészítés után részese a játéknak, nemcsak a játék
egyszerű pszichológiai hatása miatt, hanem mint az eredmény
társa és munkása is. Ehhez valóban újfajta külső kapcsolati
viszonyok kellenek, és elsősorban a közönséggel. Igy már
szélesebben vetődik fel a gondolat, hogy ott és olyan színházat
játszunk-e, mint amilyent tőlünk elvárnak.


