
B O N I F E R T M Á R I A

Egyetemisták válaszolnak

Véleményeik még nem kiforrottak,
sokszor meggondolatlanok és hevesek,
szeretnek bírálni, dicsérni talán kevésbé.
Szertelenek, és szeretnék megváltani a
világot, bátrak, és nagyon akarnak. A
színház mindegyikük számára sokat jelent.
Már nemcsak, sőt elsősorban nem
szombat esti szórakozás, hanem olyan
szellemi kirándulás, amelyre izgatottan és
sokat várón készülnek, amely csakis akkor
érte el célját, ha gondolatokat ébreszt.

Jó néhány budapesti fiatallal beszél-
gettem a színházról alkotott elképzelé-
seikről: volt köztük közgazdász, egyetemi
hallgató, fiatal gyógypedagógus, böl-
csészhallgató, középiskolás és balettinté-
zeti növendék. A színház hozzátartozik
életükhöz, művelődésük szerves részét al-
kotja. Egy, a szegedi felméréshez hasonló
vizsgálat itt, azt hiszem, lényegesen eltérő,
még sokkal kedvezőbb ered

ményekhez vezetne. A több színház té-
nyéből adódó választék és választás-
kényszer ítéletalkotásra nevel, vitára és
állásfoglalásra késztet.

A napilapokban és folyóiratokban im-
már egy éve folyó színházi vita során
megszólaltak neves színházi szakembe-
reink, kritikusaink, íróink. A vita azonban
őket, a nézőket, jelen esetben a fiatal
nézőket is érinti. Mit várnak a szín-háztól
a mai fiatalok, a jövő közgazdászai,
pedagógusai, művészei? A riport kapcsán
elhangzott kérdések erre akartak választ
kapni.

Miért járnak színházba a fiatalok.? Mit
várnak egy színházi estétől?

Ungváry Judit, bölcsész: Ezt vagy na-
gyon hosszan vagy nagyon röviden lehet
csak megfogalmazni. Röviden: élményt.

Hús Sándor, balettintézeti növendék:
Valami izzon, ha beülök a színházba!

Follinus Gábor, bölcsészhallgató: Va-
lami izgalmat!

Fodor Gyula, balettintézeti növendék:
Ha nagyon ritkán eljutunk színházba,
nemcsak szórakozni akarunk. Nem sze-
retjük a befejezett megoldásokat, jó, ha az
ember még a darab után is el tud
gondolkozni azon, amit látott.

Bányai Gábor, bölcsész: A színháznak
frissen, élesen kellene tükröznie a
társadalmi valóságot. Színpadon nem le-
het hazudni! Azonnal kiderül, sokkal

gyorsabban, mint más műfajoknál, ha ál-
problémáról, álvalóságról van szó.

Varga Vince, gyógypedagógus: A szín-
házat valahogy úgy kellene megcsinálni,
hogy a mi generációnk is kapjon tőle
valamit. Ha alkalmat ad a vitára, ha
véleményt formál, ha összehasonlítási
alapot ad, akkor a színház elérte célját.

Megfelelnek-e a színházi előadások ennek
a várakozásnak?

Ungváry Judit: Nagyon ritkán kapom
meg azt az élményt, amit várok. Mindig
az az érzésem, hogy az előadásból valaki
valahol „kilóg". Nincs meg a színészek, a
rendező és a darab között az az összhang,
ami nélkül például egy zene-kar
elképzelhetetlen. Valaki ezt már
megfogalmazta: nincs „műhely".

Színházaink tehát nem rendelkeznek saját
profillal?

Follinus Gábor: Nem a profil a lényeg.
Legalábbis nem az, hogy mindig hasonló
darabokat játsszanak. A színház is akarjon
valamit! Nevezhetjük ezt eszmei alapnak
vagy bárminek. Moszkvában láttam a
Ljubimov Színház Tartuffe-előadását.
Nem is kell annál modernebb színjátszás!

Bányai Gábor: Igen, nemcsak formai
törekvések határozzák meg egy színház
profilját.

Mi okozza a csalódásokat egy-egy
színházi estei után?

zódni a hallgatók igényessége, igénytelensége vagy bizonyos
felvett érték-orientációjú magatartásformáik vonatkozásában.

Komplex vizsgálatunk keretében arra is választ kaptunk,
hogyan képzelik el a hallgatók a diploma megszerzése után
művelődésüket.

A megkérdezett hallgatók kedvezőbben nyilatkoztak a
jövőbeli színházlátogatást illetően, mint ahogy jelenleg élnek
ezzel a rendkívül fontos művelődési lehetőséggel. Figyelemre
méltó, hogy lényegesen kisebb százalékban nyilatkoztak
negatíve jövőbeli színházi érdeklődésük várható alakulásáról,
mint tették azt a jelenben. Ez a megállapítás valamennyi
bontásra, a két nemre is vonatkozik. Kérdésünkre,

S z í n h á z l á t o g a t á s s a l k apc so la tos e l ké p ze l é se k
a diploma me gszer zé se után

N Kevesebbet Többet Egyáltalán
nem jár

Bölcsészek 89 24,7 64,0 11,2
Jogászok 39 7,7 77,6 7,7

TTK hallgatói 18,8 18,6 80,9 0,5
Nők 20,1 18,4 76,1 5,5
Férfiak 11,5 20,0 77,3 2,7

hogy a diploma megszerzése után kevesebbet, többet vagy
egyáltalában nem jár színházba, az alábbi válaszokat kaptuk
(lásd táblázat).

Ha ezeket az elképzeléseket összevetjük azokkal az adatokkal,
amelyek a jelenlegi színházlátogatásra vonatkoznak, azt
tapasztaljuk, hogy a jövőbeni terveket és elgondolásokat
jelentősen befolyásolja a kialakult szokás, az, hogy a hallgatók
nagy többségénél változó gyakorisággal ugyan, de a kulturális
életmód részévé vált a színház. Különösen akkor válik az
összevetés érdekessé, amikor azt nézzük, hogy kívánnak-e a
jövőben többet színházba járni. Az erre a kérdésre kapott magas
százalékarányok arra is utalnak, hogy jelenleg - s ebben
nyilvánvalóan a szabad idő meglehetősen korlátozott volumene
is szerepet játszik - a hallgatók nagy része nem élhet olyan
mértékben a színházkultúra által nyújtott művelődési
lehetőségekkel, mint ahogyan szeretné.

Összefoglalva: a színház, a színházkultúra jelentős szerepet
tölt be hallgatóink művelődésében, a szabad idő tevékenységek
között az egyik legfontosabb művelődési alkalom. Adatainkból
talán megkockáztathatjuk azt a következtetést is, hogy ennek
feltétlenül jó hatása bizonyára meg fog mutatkozni majd
azoknál a generációknál, amelyeket az egyetemen képzett fiatal
pedagógusok fognak nevelni.



Ungváry Judit: Még nem láttam olyan
magyar darabot, amely valóban mai
problémákat boncolgatna.

Follinus Gábor: Miért? Régi dara-
bokkal nem lehet jó színházat csinálni?

Garzó Judit, bölcsész: Én azért nem
látom ilyen sötétnek a helyzetet. Nekem
például nagyon tetszik színházaink vál-
tozatos műsorterve. Merünk kísérletezni,
mert az elmúlt években jó néhány olyan
magyar darabot is bemutattak színházaink,
melyek nem minden esetben ütötték meg a
„világszínvonalat". És azon-kívül: mennyi
klasszikus darabot! Nem tudom, hol
mutattak be annyi Shakespeare-t és olyan
jól, mint az elmúlt években nálunk. És ezek
az előadások (egy Hamlet-előadás, egy
Lear király) nem is keltettek csalódást.
Shakespeare-t valóban modernül játsszuk.

Bányai Gábor: Igen, a klasszikus da-
rabok általában kevesebb csalódást okoz-
nak. Egy-egy Hamlet- vagy III. Richárd-
előadás mindig élményszámba megy.

Mikor érzik tehát, hogy egy darab
hozzájuk is szól?

Garzó Judit: Ha egy darab nézése
közben rádöbbenek, hogy hopp! ezzel a
problémával én is találkoztam már, vagy
bármelyik pillanatban találkozhatok, ez a
ráismerés vagy inkább rádöbbenés bi-
zonyítja, hogy a darab nekem is szól.

Hús Sándor: A Pécsi Balett Pokol-
járása például nem volt számunkra él-
mény. Ugyanakkor a klasszikus balettel
modern érzéseket is ki lehet fejezni. A
finn balett klasszikus balettelőadást ho-
zott. És mégis, volt olyan szimbólum-
rendszere, amely egyszerre éreztette, hogy
valami közös bennem és az előadásban.

Csepeli György, bölcsész: Éppen ez az!
Ez a kontaktusteremtés hiányzik gyakran a
mi színházainkból. Nincsenek kollektív
szimbólumok! A színházak még csak nem
is értesülnek a közönség igazi reakcióiról.
Mert az udvarias közönségtapsok és a
kritika igazán nem tekinthető valódi és
megbízható válasznak!

Kitől függ ez a kontaktusteremtés ma-
gában az előadásban?

Fodor Gyula: A balettben nagyon sok
függ a rendezőtől és a koreográfustól.

Demeter Júlia, bölcsész: És termé-
szetesen a színésztől. Hogy mire a színész
este a színházhoz kerül, ne legyen fáradt,
fásult a sok tévé-, rádió- és film-
szerepléstől.

Bányai Gábor: Baj, hogy nincsenek
külön filmszínészeink. De aki igazán te-
hetséges, annak nincsenek megélhetési
gondjai.

Ungváry Judit: Ez nemcsak etikai
probléma. Legyenek olyanok a színházi
fizetések, hogy ne is kelljen más kereseti
lehetőségeket keresni.

Varga Vince: Itt nemcsak más kereseti
lehetőségekről van szó. Azért, hogy

egy-egy színész „behozza" a közönséget,
sokszor úgy teletömik darabbal és sze-
repekkel, hogy ez feltétlenül az egyes
alakítások terhére megy.

Más-e a színház feladata a kapitalista
országokban és más-e nálunk?

Demeter Júlia: Miért lenne más?
Mindegyiknek aktuális problémákról kell
szólnia.

Bányai Gábor: Általában természetesen
ugyanaz. De a nyugati színház nem veti fel
ugyanazokat a problémákat, mint a
szocialista színház. Ezért kell másnak
lennie a szocialista színháznak.

Lehet-e szólni a mi szocialista való-
ságunkról a divatos nyugati formákkal,
például az abszurd drámával?

Csepeli György: Az abszurd fegyver a
végső. Ha már semmi más forma nem elég
hatásos.

Bányai Gábor: Az abszurd nem vezethet
semmi pozitív megoldáshoz. Az abszurd
forma csak rögzít, leszögez. Nálunk ez
nem lehet megoldás.

Csepeli György: Miért nem? Ha rá-
döbbent valamire, már fél megoldásról
beszélhetünk.

Ungváry Judit: Nem hiszem, hogy az
abszurd formával részproblémáknál
többről beszélhetünk. De mi még az ál-
talános, nagy kérdésekről sem beszéltünk
igazán. Alapvető problémák meg-
mutatására az abszurd nálunk nem al-
kalmas. Talán ezért is nincs magyar ab-
szurd.

Fodor Gyula: Ehhez sajnos nem tudunk
hozzászólni. Még a modern balettről is
csak elképzeléseink vannak, talán az
akrobatikához, talán a pantomimhoz
közelít, de mindenképpen tömörebb, ér-
zelmileg telítettebb, mint a klasszikus
balett.

Garzó Judit: Az abszurd valahogy
ugyanolyan lehet, mint a nagyítás mód-
szere. Kiragad egy problémát, nagyító alá
helyezi, a központba állítja, s annyira
exponáltan ábrázolja, hogy az már szinte
megoldás.

Ungváry Judit: De tulajdonképpen nem
is kellene új forma. Nem kellene
feleslegesen „modernkedni". őszintén
nyúljunk hozzá valódi problémákhoz!
Mindennapi, könnyed, érthető nyelven, és
nem szemináriumízű vagy újságízű
párbeszédekkel, és nem mesterségesen
„ködösített" darabokkal. És meg lenne
oldva a magyar színházi kérdés.

Szükség van-e stúdiószínházakra?
Ungváry Judit: Ha a financiális és

műsorpolitikai függőségeket tekintjük,
talán jobb lenne egy amatőr színház.
Minden modern kísérletezés valahol itt
kezdődött.

Varga Vince: Nem hiszem, hogy ama-
tőrök jobban megoldanák a problémát.

Demeter Júlia: Szükség van rájuk. De
számunkra a drága belépőjegyek miatt
megközelíthetetlenek.

Bányai Gábor: Feltétlenül szükségesek,
de nem csupán stúdióméretekben.

Csepeli György: Inkább tágítani kel-
lene a színházakat, nem pedig leszűkíteni.

Follinus Gábor: Így, ahogyan a mi
stúdiószínházaink csinálják, nem megol-
dás.

Fodor Gyula: Ahhoz, hogy a stúdió-
színházaknak megfelelő és megfelelő szá-
mú közönsége legyen, a többi színháznak
is hozzá kell segíteni: értő közönséget
kell kinevelni.

Ungváry Judit: A stúdiószínházaknak
elsősorban informatív szerepet kellene
betölteniük: informálni az érdeklődőket a
külföldi és a magyar dráma és színház új
irányzatairól, kísérleteiről. És ha ezt a
funkciót maradéktalanul betöltik, bizo-
nyára számíthatnak olyan érdeklődésre és
akkora közönségre, hogy nem kell egy
jegyért ilyen összegeket kérni.

A vita még elhúzódna, hiszen a szín-
házzal kapcsolatos problémákat még ko-
rántsem merítettük ki. De azt hiszem,
ennyiből is kitűnik, mennyire erős a fia-
talok részéről egy új, modern, szocialista
színház iránti igény. A színháztól valódi
élményt várnak, s ezt csak akkor kapják
meg, ha a színpadon összes problémájával
együtt a ma emberét láthatják viszont.
Igénylik a ráismerés nyújtotta katarzist,
az összehasonlítást önmagukkal.

Nem formai újításokat várnak, a for-
mailag új csak következménye vagy ve-
lejárója a tartalmilag modernnek. Infor-
máció, személyiségnevelés, a ma szocia-
lista valóságának őszinte kérdésfelvetései
- ez az, amit a mai fiatalok a ma
szocialista színházától joggal elvárnak.

AZ ANGOL
SZINÉSSZAKSZERVE
ZET

védelmet szándékszik nyújtani
azoknak a színészeknek, akik
mindinkább szaporodó meztelen
szerepekben lépnek fel. Ki akarja
kötni, hogy a szerződtetésnél a
normál meghallgatás után
a döntőben maradó néhány színészt,
amennyiben meztelenül kell
szerepelniük, felszólíthatják a
vetkőzésre, de a szakszervezet is
képviselteti magát ez alkalommal. Aki
már aláírta a szerződést és utána
tudja meg, hogy szerepe vetkőzést
igényel, annak joga legyen
visszalépni. Amennyiben pedig a
produkció bármilyen törvényes
eljárást vonna maga után, úgy a
szakszervezet gondoskodik tagjai
védelméről.
Variety, 1969 szeptember


