
színház és közönség
történelemlátást próbáltam meghonosítani.
És ablakot tárok a hitviták világa mint
hagyomány felé. Tudja, mi nincs a lengyel
színházi életben? Rutin és fanyalgás.
Cinizmus és minden áron való pénzhajsza.
Én legalábbis úgy vettem észre.

- Szeret színházba járni?
- Szeretek, de nem mindenáron. Tör-

ténelmi dráma helyett nem szívesen nézek
Feszty-körképet, a történelmi ember
helyett gyenge, újromantikus szobrokat.
Groteszk címén ügyetlen, erőltetett, ve-
rejtékszagú ötleteket. Mintha valaki
szándékosan így próbálná kompromittálni
a groteszket és „családját". Igazi, vérbő,
harsány és szórakoztató komédiák helyett
nincs kedvem komédiát nézni - hogy
nemlétező példát mondjak - az
unokanagynéniről, akinek klimax-
problémái vannak. Szóval: a valóságos
problémákat érintő vígjátékok és kabaré
helyett az álproblémákkal vagy nem-
problémákkal „küszködő", hivatásos
hasizomcsiklandozó munkáit. A legjobb
nyugati bulvárdarabnál is jobb szerintem
egy csupán közepes mai magyar komédia,
bohózat vagy kabaré, mert ennek legalább
érintőleges köze van napjainkhoz,
történelmünkhöz. Nem tudom, kinek nem
érdeke mindez. Kinek az érdeke, hogy a
repertoár éppen úgy álljon össze, ahogyan
összeáll? Úgy hiszem, az idő nagyon
hamar komorabban veti fel ugyanezeket a
kérdéseket. Számot kell vetni a nézők
cserélődésével, az ízlés némi változásával
is.

- Miket látott az utóbbi időben?

- Láttam egy Remenyik-darabot, a Vén
Európa Hotelt Veszprémben Horvai István
rendezésében, színvonalas elő-adásban.
Láttam Brecht A kaukázusi krétakörét
Miskolcon Csiszár Imre nagyon fantáziás
rendezésében, Kaposvárott egy érdekes,
tehetséges Godot-előadást Ascher Tamás
rendezésében. Egy szuggesztív erejű
Caligulát, Paál István rendezte Pécsett.
Nagyon tetszett a Madáchban az Ádám
Ottó rendezte Csillag a máglyán Láttam
aztán Pesten a lengyeleket Różewicz
Kartotékjával. Íme, egy látszólag teljesen
kaotikus, széthulló és értelmetlen, kiváló
darabból mit tud kihozni egy nagy színház
nagy rendezője és ragyogó színészei. Es
végül a Taganka nagyszerű Hamletje.
Remélem, a magyar színházi élet
ösztönzést kap ezektől a világszínházaktól.
Pláne, hogy tehetségek dolgában semmivel
sem vagyunk hátrább!

STAUD GÉZA

A színházi közönség
reflektorfényben

Az alábbiakban nem kívánunk semmi-féle
színházszociológiai kérdéssel foglalkozni,
pusztán ismertetni szeretnénk egy - a
színházi közönség vizsgálatára meg-
indított - külföldi kísérletsorozatot, amely
méreteire és eddigi eredményeire való
tekintettel jelentősnek látszik, és esetleg
néhány gondolatébresztő ötlettel is
szolgálhat a terület iránt érdeklődő
szakemberek számára.

Az a felismerés, hogy a színháznak
tudatformáló, nemzetnevelő, nyelv- és íz-
lésművelő funkciója van, tehát fontos
művelődési és politikai intézmény, a
XVIII. század végén, a felvilágosodás
gondolat-körében született meg, és első
gyakorlati következménye Európa-szerte a
Nemzeti Színházak életrehívásában
jelentkezett. A tudatosodás folyamatát
élénken szemlélteti a Magyar Nemzeti
Színház megnyitását előkészítő csaknem
fél év-százados vajúdás, valamint az i837-
ben megvalósult színház célkitűzéseinek,
szervezetének és műsorának kidolgozása,
amelyben az ország legkiválóbb szellemi
erői vettek részt.

Mindez a sok szellemi erőfeszítés azon-
ban csak magára az intézményre össz-
pontosult, s nem irányult arra a közegre,
amelyben a színház él, amely értelmét
megadja, sőt amely nélkül elképzelhetet-
len: a közönségre. Bármennyi gondot
okozott is a színházak látogatottsága, nem
volt akkor még mód arra, hogy vizsgálat
alá vegyék azt a látszólag amorf
sokaságot, amely olykor megtölti a néző-
teret, máskor indokolatlanul elmarad,
egyes esetekben sikerre visz fércműveket,
más alkalommal pedig megbuktat remek-
műként nyilvántartott drámákat. Nem is
gondolhattak rá, hogy kilessék az
„ezerfejű Cézárnak" nevezett titokzatos
hatalom titkait, hiszen még nem szüle-tett
meg az a tudomány, amely a közönség
összetételét és magatartásának ma-
gyarázatát megkísérelhette volna.

A szociológia csak a XIX. században, az
ipari munkásmozgalmak nyomán kezdett
kialakulni, de száz évnek is el kellett telnie,
míg a szociológiai vizsgálatok a színház
területét is érinteni kezdték. Tu-
lajdonképpen csak az utóbbi húsz évben

jelentkezett a színházi közönség vizsgá-
lata mint önálló tematika, és ekkor tűntek
fel az adekvát metodika első kísérletei is.
Ezek a vizsgálatok azonban mind a mai
napig nem tudtak rendszeressé válni.
Éppen ezért érezzük figyelemre méltónak
azt a próbálkozást, amely Bécsben a
színházi közönség vizsgálatát a rend-
szeres és módszeres tudományos kutatás
színvonalára kívánja emelni.

1974-ben az Osztrák Tudományos
Akadémia keretei között sajátos intézetet
hoztak létre a közönség tudományos
vizsgálatára. Ennek az intézetnek az a
feladata, hogy kutatásokat folytasson a
különböző művészeti megnyilatkozások
és formák (beleértve az audiovizuális
eszközöket is) néző- és hallgatóközön-
ségére vonatkozóan, és interdiszciplináris
alapon kidolgozza a tanulmányi terület, a
dokumentáció és a forráselemzés
rendszerét és módszereit.

A Közönségvizsgálati Kutatóintézet két
tagozatban működik: a történeti
szekcióban és a rendszertani-kísérleti
szekcióban, amelyeknek feladatai kiter-
jednek a közönségvizsgálat összes idő-
szerű problémáira, valamint a módszer-
tani modell kidolgozására is. Sőt, a rend-
szertani-kísérleti szekció támogatni fogja
a történeti szekció munkáját az informa-
tív, a statisztikai és más sajátos technikai
kérdésekben.

A két szakosztály vezetője Dr. Margret
Dietrich, egyetemi tanár, a bécsi Szín-
háztudományi Intézet igazgatója és Dr.
Karl Strotzka, a bécsi Tudományegyetem
orvosi fakultása Pszichológiai és
Pszichoterápiai Intézetének igazgatója.
Az Igazgató Tanács dr. Heinz Kinder-
mann vezetése alatt a következő tudo-
mányágak szakembereiből áll: színház-
tudomány, egyéb kommunikációs esz-
közök (film, rádió, televízió) tudomány-
ágai, zenetudomány, művészettörténet,
néprajz, történettudomány, szociológia,
statisztika, neurológia és fiziológia;
mindez azért, hogy az egyes tudomány-
ágak kapcsolataira épülő kutatás minél
szélesebb alapokra támaszkodhassék. A
közreműködőket is interdiszciplináris
felkészültségük alapján választják ki.

Az első történeti témák, amelyek ki-
dolgozásra kerülnek: egyrészt a Burg-
theater közönségének története, alapítá-
sától napjainkig, másrészt a salzburgi
ünnepi játékok közönségének átalakulása
Reinhardt kezdeményezésétől (1920) a
jelenkorig. Az első témakörrel foglalkozó
tanulmányok azóta egy hatalmas kötetben
(Das Burgtheater und sein



Publikum) jelentek meg, a második tör-
téneti témacsoport pedig egy ankét kere-
tében kerül nyilvánosságra.

A rendszertani-kísérleti tagozat mun-
katársai a következő tárgykör kidolgo-
zására vállalkoztak: „Az agresszió és a
brutalitás ábrázolása és hatása a televízió
közönségére. Az ingerlékenység ténye-
zőinek vizsgálata kísérleti és fenomeno-
lógiai módszerek segítségével, felnőttek,
ifjak és gyermekek korcsoportjaiban."

Ugyanez a tagozat egy másik tárgy-kör
kidolgozásával is foglalkozik: „A színház
mint a nevelés csatornája. Életforma és a
tudás elterjesztése. A fogékonyság
módosítása. Törekvések és eredmények a
bécsi Volkstheater példájával illusztrálva."
Egy újabb tervbe vett téma: „Az
operakritika befolyása az opera
közönségére. (Beleértve a közönség
befogadóképességének vizsgálatát a
modern opera irányában.)" Fontos te-
rületnek látszik: „A fiatalkorú közönség a
gyermek- és ifjúsági színházakban."

Ezen túlmenően a Közönségvizsgálati
Intézet munkatársainak számos egyéb
feladattal is szembe kell nézniök, mint
például: „A televízió és a nyelvhasználat.
A kommunikációs eszközök nyelvének
befolyása a köznyelvre." Vagy: „A
színház mint támadás (politikai, vallási, a
karikatúra is)." „A közönség reagálásai a
világot átformáló törekvésekre, humanista
tendenciákra, az érzékenység
módosításának szándékaira." „A szóra-
koztató színház és zene társadalmi funk-
ciója (beleértve a pszichoterápiás jelen-
ségeket is)." „A színházfenntartók szán-
dékainak kihatása a közönségre." „A kö-
zönség sajátos rétegeit befolyásoló szín-
házi célzatosság." „A televízió által köz-
vetített művészeti információk. Mú-
zeumlátogatások, kiállítások stb."

Körülbelül ez volt a három évvel ez-
előtt életre hívott bécsi Közönségvizsgálati
Intézet programja. Az azóta eltelt
viszonylag rövid idő alatt a feladatok egy
részét meg is oldották. Mint már emlí-
tettük, az Osztrák Tudományos Akadémia
kiadásában megjelent a Das Burgtheater
und sein Publikum című gyűjteményes
kötet, amely tanulmányok sorozatában
kíséri végig a kétszáz éves Burgtheater
közönségének változatos történetét. Egyes
részletkérdések helyet kaptak a bécsi
Színháztudományi Intézet által kiadott
doktori értekezésekben is. A problémák
magasabb szintű tárgyalására azonban
nem az Intézetben, hanem a
Színháztudományi Kutatók Nemzet-közi
Szövetsége (Fédération Internatio-

nale pour la Recherche Théâtrale = FIRT)
úgynevezett Egyetemi Szekciójában került
sor, az 1975-ben Velencében és 1976-ban
Bécsben rendezett elő-adások keretében.

Mindkét előadássorozat valamennyi
előadója a színházi közönség vizsgálatával
foglalkozott, s a felmerült témák nyomán
mind világosabban bontakozott ki a
közönségkutatás komplex problematikája
és ugyancsak komplex metodikája is.

Az 1975. évi velencei előadássorozat
tematikája a következő előadásokból
alakult ki: A közönségvizsgálat forrásai,
természetük és válogatásuk; Színház és
közönség viszonya: a kutatás új mód-
szerei; A színházi kritika kapcsolata a
közönséggel; Néhány megfigyelés a kö-
zönség és a szemiotika vizsgálatában; A
színházi közönség szemiotikai meg-
közelítése; West End és East End, osz-
tályközönség a viktoriánus Londonban; A
horvát színházi közönség struktúrája a
XIX. században; Az amerikai burleszk-
show a két világháború között; A nigériai
színház és közönsége; A mai politikai
színház és közönsége; Lázadó szín-házi
közönség a XX. századi Hollandiában; Az
új magyar színházi közönség ki-alakulása
a második világháború után; A bécsi
színház közönsége 196o óta; Előadási
konvenciók: színpad és közönség
viszonya; Az egyetemi színház láto-
gatottságának növekedése Londonban, a
századforduló évtizedeiben; Diákszín-ház
és közönsége Lengyelországban;
Egyetemi hallgatók színháza.

Az előadássorozat 1976 szeptemberé-
ben Bécsben folytatódott, s itt a következő
témák kerültek megvitatásra: A farce-ok
közönsége Franciaországban a XV. és
XVI. században; a XVIII. század angol
közönsége és a színház mítoszai; A VIII.
századi színházi botrányok ismeretének
értéke a színházi közönség szociológiai
vizsgálatában; Az athéni nép mint az ókori
komédia publikuma; A görög ünnepi
játékok közönsége az ókorban és ma; A
nézőközönség befolyása Shakespeare
drámáinak színpadi változataira; A No és
Kabuki játékok közönsége egy-kor és
most; Amatőrök és beavatottak a barokk
színház nézőterén; A török szín-ház és
nézői a XIX. században; Egy példa a
közönség részvételére a színházi pro-
dukcióban: a marseilles-i Théátre Wes-
tern; Olvasó és színházba járó közönség
viszonya; A vándortársulatok közönsége a
Vojvodinában a XIX. század folyamán;
Műsor és közönség viszonya a XIX. század
bolgár színházában; Az indiai

szabadtéri játékok nézőközönségének
magatartása; Szerző, színész és néző hár-
mas kapcsolata a színházban; Empirikus
kvantitatív módszerek a közönségvizs-
gálatban; A tömegkommunikációs esz-
közök alkalmazása az iskolában; Konstans
tényezők a komédiában, a komikus hatás
kísérleti vizsgálata; A közönségre
vonatkozó színházművészeti elméletek; A
színész és a közönség kapcsolata a
színművészet mai rendszerében; Kísérleti
hatásvizsgálat a tömegkommunikációs
eszközök területén, a televízió empirikus
közönségvizsgálatának szempontjai;
Közönségvizsgálati kísérhet a Mediák
választásától függően; Az empirikus
közönségkutatás fontossága és alkalmaz-
hatósága.

Csak a témák ilyen széles körű felsoro-
lása tudja némileg érzékeltetni a közön-
ségvizsgálat szinte határtalan lehetőségeit.
Az áttekinthetőség kedvéért az elő-adások
tárgyát három csoportba lehet sorolni. A
kutatók többsége történeti feladatokat
igyekezett megoldani, egy másik csoport a
jelenkori színházi közönség különböző
szempontú elemzésére vállalkozott, végül
a harmadik - viszonylag legkisebb csoport
- kizárólag módszertani kérdésekkel
foglalkozott. Hogy a metodika látszólag
háttérbe szorult, azzal magyarázható, hogy
a történeti és jelenkori közönség
vizsgálatával foglalkozó kutatók saját
feladatkörükön belül is kénytelenek voltak
módszertani kérdésekre kitérni.

Az itt felsorolt tanulmányokkal egyéb-
ként az érdeklődők rövidesen közelebbről
is megismerkedhetnek, mert a két
konferencia anyaga az Osztrák Tudomá-
nyos Akadémia kiadásában a közeljövő-
ben napvilágot lát.

A nagy nemzetközi mezőny látványos
felvonulása és az előadások tematikus
gazdagsága ellenére azonban mégis meg
kellett állapítani, hogy a színházi közön-
ségvizsgálat, vagy ha akarjuk, színházi
szociológia, még távolról sem kialakult
tudományos diszciplina; feladatkörének és
tematikájának körvonalai még eléggé
homályosak, módszereiben pedig egye-
lőre különösen sok a bizonytalansági té-
nyező. Az azonban kétségtelen, hogy a
színháztudománynak ez a most bontakozó
új ága rendkívüli érdeklődést váltott ki a
szakkörökben, ami annak a jele, hogy az
ilyen irányú vizsgálatoknak a
szükségességét mindenki érzi, ha fel
akarjuk tárni a színház belső törvénysze-
rűségeit és a társadalom egészében elfog-
lalt helyét. Sőt, túllépve magán a disz-
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ciplinán, a színházi szociológia által fel-
tárt adatoknak és összefüggéseknek az
ismeretére szüksége van a kultúrpolitiká-
nak is, ha a művelődést szolgáló intéz-
kedéseihez szilárd alapokra kíván tá-
maszkodni.

Ami a hazai közönségvizsgálatokat
illeti, színvonalban semmiképpen, csak
mennyiségben vagyunk elmaradva. Az
elmúlt években néhány - sajnos nagyon
kevés, de igen komoly és elismerésre
méltó - vizsgálat történt, amelyek a munka
folytatásának reményével is biz-tatnak.

i967-ben dr. Székely György és Taródi
Nagy Béla végezte az első szakszerű
felmérést Színháztudományi Intézet és a
Központi Statisztikai Hivatal segítségével
„Hatezren a színházról" címmel. A kö-
zönségvizsgálat az országnak azon váro-
saira terjedt ki, ahol állandó színház mű-
ködik. Az ankétok anyagát kódolták,
számítógépbe táplálták, majd különböző
viszonyító táblázatokban dolgozták fel.
Sajnos a kitűnő munka nem került ki-
adásra, így szélesebb körben nem ismer-
hették meg, és hasonló munkára ösztönző
kihatása is elmaradt. Bár adatai az idő
múlásával érthető módon elavultak, de
módszerében, szemléletében és a kutató-
munka folytatására tett javaslatai tekin-
tetében ma is használhatónak bizonyul.

Ugyancsak kiváló munkát végzett
Szentirmai László, akinek tanulmányát
„Közönségvizsgálat Szegeden" címmel
1971-ben a SZÍNHÁZ közölte négy
folytatásban. A vizsgálat a szegedi szín-
ház közönségének társadalmi összetéte-
lére, a munkásnézők részvételére, a mű-
fajok kedveltségére és módszertani kér-
désekre terjedt ki. Általános érvényű, elvi
kérdésekkel foglalkozott Szilágyi János
„Színházszerkezet - színházi látogatott-
ság" című tanulmányában, amely ugyan-
csak a SZÍNHÁZ-ban jelent meg (1971).

Legújabban a Magyar Színházi Intézet
munkacsoportja - Almási Miklós, Kérész
Gyula, Gervai András - végzett szocioló-
giai felmérést a fiatalság körében és mun-
kájuk eredményét az I f júság és a színház
című kiadványban tették közzé.

Nagy() J hasznos és főleg rendszeres
munkát végez a maga területén a Magyar
Rádió és Televízió Tömegkommunikációs
Kutatóközpontja, tematikája számos
ponton érintkezik színházi vonatkozású
kérdésekkel. Sok tekintetben mintául
szolgálhat a színházi közönség kutatóinak
Losonczi Ágnes „A zene életének
szociológiája" című kiváló munkája,
amelynek szempontjai, módszerei - muta-

tis mutandis - a színház területén is alkal-
mazhatók.

Mégis mi az, amit a magyarországi ku-
tatás a bécsi példából hasznosítani tudna ?

Mindenekelőtt a koncentráció. A ma-
gyarországi színházszociológiai kutatá-
soknak nincs gazdája. Többnyire lelkes
egyéni kezdeményezésekből születnek, s
így esetlegesek, ötletszerűek, elkezdődnek
és megrekednek, egymással kapcsolatba
kerülni nem tudnak, anyagi bázisuk
biztosítva nincs.

Ha volna egy központi szerv, amely a
kutatókat összefogná, a kutatásokat tá-
mogatná, megszervezné és irányítaná,
egyszerre megváltozna a helyzet. Min-
denekelőtt biztosítva volna a folyama-
tosság, amely azért fontos, mert maga a
vizsgált közeg, a társadalom - ebben az
esetben a színházi közönség - sem valami
stabil, merev alakzat, hanem örökké vál-
tozó, sok mindenre érzékenyen reagáló,
mindenkor módosuló együttese a társa-
dalom egy részének, amelynek törvény-
szerűségei is csak ennek a folyamatnak a
figyelembevételével olvashatók le.

De a központi szerv a munka szerve-
zettségének is biztosítéka lehetne, ami
nemcsak a tematika összehangolását,
sorrendiségét, a kutatók munkaerejének
gazdaságos felhasználását is jelentené.

A gazda szerepét vállalhatná az MTA
Szociológiai Kutató Intézete vagy a Ma-
gyar Színházi Intézet (amelynek címéből
nem tudom miért volt szükséges a „tu-
dományos" megjelölést törölni), vagy egy
különálló szerv, amely valamennyi
művészetszociológiai tevékenységet össze
tudná fogni.

A magyarországi közönségvizsgálat

eddig úgyszólván kizárólag a látogatott-
ságra szorítkozott. A velencei és bécsi
előadások sokszínű tematikájából nyert
benyomások alapján a vizsgálatokat a kö-
zönség egyéb megnyilvánulásaira is ki
lehetne terjeszteni.

Nem kellene kirekeszteni a kutatás kö-
réből a történeti témákat sem. A színház-
történet számos izgalmas közönségvizs-
gálati feladatot kínál, amelyeknek meg-
oldása sok tanulsággal szolgálhat a jelen-
kori színházi közönség kutatásához; a
történeti vizsgálatok módszertani szem-
pontból is hasznosak lehetnek.

Szorosabb kapcsolatot kellene kiépí-
teni a rokon tudományokkal (zene-, film-,
tánctudományokkal), de még az építészet
és urbanisztika tudományos fórumaival
is, mert abba a szociológusnak is
beleszólása lehet, hogy hol építsenek egy
színházat, és milyen legyen a nézőtér.

Figyelemmel kellene kísérni a külföldi
szakirodalmat, s a lehetőségekhez mérten
ismertetésüket közzétenni folyóiratokban.
Ugyanakkor nagyobb publikációs
lehetőséget kellene biztosítani a közön-
ségvizsgálati eredményeknek.

A szociológiai vizsgálatoktól általában
s így a színházi közönségen végzett vizs-
gálatoktól sem lehet gyors eredményt
várni, még a legkedvezőbb körülmények
és a legjobb szervezés esetén sem. A fel-
mérések és értékelések hosszabb időt
vesznek igénybe, s az elméleti eredmé-
nyek is csak lassan válthatók át a gyakor-
latba. De hogy a modern kultúrpolitika,
különösképpen a szocialista országokban
nem nélkülözheti a művészetszociológia
segítségét, ez ma már mindinkább nyil-
vánvalóvá válik.


