
B Ö L Ö N I S Á N D O R 

A színháztól a közönségig 

A minap érkezvén haza, Váradra, a kollokviumról, amikor e sorokat írom, még 
nagyon elevenen él bennem az élmény: a nemzetiségi színházak és tagozatok 
sepsiszentgyörgyi gyülekezete, melyet referá tumában Franz Auerbach, a bukaresti 
Állami Zsidó Színház igazgatója „történelmi jelentőségű"-nek ítélt, s amelyet a 
román nép és az együttélő nemzetiségek testvériségének ápolása, a nemzetiségek 
sajátos ku l tú rá ja fejlesztésének szempontjából valóban ilyennek, időszerűségében 
történelmi értékűnek éreztünk mindannyian, akik e székely kisváros (hamarosan: 
iparosodott nagyváros) körültekintő, meleg vendégszeretetét élveztük, egy problé-
mákat, munkafeladatokat taglaló (és nem a felszínen ünnepélyeskedő) héten át. Az 
a referátum, mely a hazai magyar színjátszás helyzetét és perspektíváit tár ta fel, 
a Kántor Lajos vitaindítója, ma jd az ezt követő felszólalások, a bennük foglalt kér-
désekkel, javaslatokkal, munkára-serkentésekkel, minden bizonnyal tág teret nyer-
nek ebben, a színház ügyének szentelt Korunk-számban is, amelyben a szerkesz-
tőség megkérésére — a váradi magyar színtársulat irodalmi t i tkáraként — ugyan-
arról szólnék, amiről a kollokviumon is szóltam: a közönségről. A színházi művészet 
legfontosabb szereplője a közönség, egyik legizgatóbb kérdése pedig az, hogy mi-
ként élnek és hatnak az előadások azoknak a százezreknek a lelkében, akik minket, 
a színházakban és ál ta lában a kul túra területén dolgozókat úgy segélnek, ahogyan 
mi őket segéljük műveltségük, erkölcsiségük, személyiségtudatuk, jövőtervező ké-
pességük és készségük alakításában. 

A nagy tekintélyű szakember, akinek a kollokviumra vonatkozó meghatáro-
zását az előbb idéztem, életének nagy élményei közé sorolta azt a forró érdeklő-
dést és vastapsot, mellyel a Zsidó Színház Sahia-előadását ünnepelte a sepsiszent-
györgyi közönség. Valentin Silvestru is a „public—non-public" eszmekörében vizs-
gálva a színház mai értelmét, kitüntetően szólt a kollokvium főhőséről: a városról, 
melynek lakossága mindennap zsúfolásig megtöltött két nagy termet (s melynek 
jegyigénylését nem is tudta kielégíteni a színházi jegypénztár). Gyermekien hinni 
tudó és minden, valamelyest is jó szándékú és színvonalú munkát nagyon hálásan 
jutalmazó közönség ez — ebben valamennyien egyetértettünk. De vajon mindig 
hozzá méltó felelősségtudattal fizetik meg színházaink ennek a jó közönségnek a 
bizalmát? Miért nincs minden vidéken ilyen közönség? Ismerjük-e a közönségnek 
mind az ezer arcát? Tudjuk-e, hogy az időnként miért morcos vagy unatkozó, 
avagy várakozó? 

Tűnődjünk el azon az arcon, mely éppen várakozó kifejezésű. 
Színházaink közönsége nem csupán a székházak városaiban él, hanem min-

denütt, ahol nemzetiségünk kisebb-nagyobb csoportjai laknak. Ezért fontos a kér-
dés: vajon mindenüvé el jutunk, ahol várnak minket? S azokon a vidékeken, ahol 
várnak, számítanak ránk, tudjuk-e biztosítani a folyamatos, a társulatok között jól 
összehangolt színházi nevelő munká t? Vajon legfontosabb előadásaink be já r ják-e 
országos körú t juka t? 

Azt hiszem, egyik színházunk birtokában sincs komoly, tudományos appará-
tussal készített, felmérésekre alapozott szociográfiai munka, mely a nemzetiségi 
színjátszás és a közönség kapcsolatáról megbízható információkat nyújtana, jelezné 
a fehér foltokat, s vidékenként a nézőtér érettségi színvonalát, a módszeresebb, 
adekvátabb közönségnevelés és helyesebb turnépolitika alakításának érdekében. 
(Ezért helyes volna a következő kollokviumra szociológusokat is meghívni, s m á r 
jó előre megjelölni számukra a felmérési területeket. Ebben a színház—közönség 
kapcsolatot felmérni hivatott munkában jól együttműködhetnek szociológusaink a 
színházak irodalmi titkárságainak, valamint a megyei és más lapok kulturális 
rovatainak, főképpen pedig a Művelődésnek a munkatársaival.) Elgondolkoztató 
ugyanis, hogy társulataink turnépoli t ikáját gyakorlatilag a színházi szervezőirodák 
dolgozói irányítják, s talán ezzel függ össze az a látszatigazság — színházi berkek-
ben gyakran hangoztatják —, hogy a közönséget, úgy általában, az ún. könnyűze-
nés-táncos előadások, revük, kabarék érdeklik. Ez a nézet abból az empirikus fel-
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ismerésből eredhet, hogy ezekre a produkciókra valóban könnyebb behozni a 
közönséget, olykor éppen különösebb szervezőmunka nélkül is. S noha a kabarékra, 
könnyen kacagtató bohózatokra és más szórakoztatóipari termékekre, a valóban jó 
színvonalúakra ténylegesen szükség van minden társulat műsorrendjében (nem 
csak a kasszasiker, a bevételi terv teljesítése miatt, hanem a valóban létező kö-
zönségigény kielégítésének céljából is), mégsem feledhetjük, hogy minden társu-
la tunknak az értékes drámairodalomból készült legjobb előadásait kell megkülön-
böztetett ügyszeretettel a művészi értékek szélesebb körforgásába bekapcsolnia. Az 
is nyilvánvaló, hogy egy korszerűbb, a kul túra és nevelés összes felelős tényezőinek 
támogatását masszívabban hasznosító színházi közönségszervezés a jó minőségnek 
szélesebb utakat nyitna, szélesebb tömegekben. (Kevesen tudják, hogy a közönség-
szervezés — már -már művészet; hogy egy kitűnő szervező legalább annyit ér a 
színház számára, mint két primadonna.) Ebből a szempontból érdemes elgondol-
kodni azon, melyek azok a plakátok, melyekre a bűvös 100-as vagy legalább az 
50-es számot rányomtatha t juk? Mindegyik színház maga tud ja legjobban, milyen 
előadásai nem élték végig azt az életet, melyre pedig a szocialista kul túra maga-
sabb célkitűzései érdemesítették volna. A magunk váradi por tá ja előtt sepregetve: 
az elmúlt évek produkciói közül nem közelítették meg az Emlékszel még című 
operettegyveleg előadásszámát az olyan kitűnő előadások, mint amilyen az Anyám 
könnyű álmot ígér és Az ember tragédiája, az Alku és Az utolsó utáni éjszaka 
volt. Méltatlanul alacsony előadásszámot ért meg és nem jár ta be országos körút-
ját a Brecht-féle Svejk-előadás, és a sepsiszentgyörgyi közönség meleg fogadtatása 
sem feledteti, hogy kevésszer és kevés helységben játszottuk el a Budai Nagy An-
talt. És sajnos, az idei évad két, művészileg igen értékes váradi produkciója — 
Kocsis István Árva Bethlen Katá jának és Sorescu Édesanyánk (Matca) címen já t -
szott költői színművének előadása — sem jutott még el az országban elég szé-
les közönségrétegekhez. Figyelnünk kell a r r a : értékes színészeink munká já t szá-
mítsuk bele a jövő évad turnéterveibe is! Egyébként hadd jegyezzük meg zárójel-
ben: az aktív, lendülettel és szeretettel dolgozó, az idősebb, tapasztalt kollégáitól 
tanuló s a színházi versenyben őket is frissebb munkára ösztönző, a társulattal 
együtt fiatalodó-növekvő fiatal rendező — a kollokviumon is létfontosságú kérdés-
ként emlegetett és Nagyváradon különösképpen érvényes probléma: az utánpótlás 
kérdését úgy próbáltuk megoldani az 1977—78-as évadban, hogy az intézmény ve-
zetősége lehetőséget biztosított vállalkozó kedvű színészeknek rendezői munkára. 
Az évad három (erkölcsi, illetve anyagi sikereket hozó) előadásának rendezése fűző-
dik váradi színészek nevéhez (egyik előadásunkat pedig bukaresti vendégrendező 
szignálta). A kollokviumon kitüntetett Sorescu-előadást váradi színpadra Laczó 
Gusztáv színész állította, a váradi színészek és egy fiatal koreográfus, Molnár 
Gusztáv közreműködésével; a szakma által az eddig egyik legjobbnak ítélt Árva 
Bethlen Kata-előadást Varga Vilmos színész rendezte. 

De hát arról is beszélhetnénk, hogy nem jutottak el Váradig kiváló sepsi-
szentgyörgyi előadások, a Bánk bán vagy a Veress Dániel-drámák; a kolozsvári 
és a marosvásárhelyi Sütő András-előadások, úgyszintén, várakozókra találnának 
az ország sok vidékén. 

Ha már nem tájékoztat pontosabb felmérés a közönség elvárásairól, támasz-
kodjunk a magunk empirikus tapasztalataira; azt is cáfolandó, hogy a közönségnek 
bizony nemcsak az ún. könnyűzenés m ű f a j kell. 

Még újságíróként, az országot járva, főleg falvakon, de olykor kisvárosokban 
is lá t tam időnként plakátokat, melyek két-háromtagú bűvésztruppoknak vernek 
hírt, hipnotizőröknek és kardnyelőknek. A m ű f a j nem érdektelen, de nyilván nem 
pótolja a színházat. Konkrétan említeném a szülőfalumat, ahova gyakrabban ha-
zatértem, a Kovászna megyei Bölönt; sokak számára még ezek a t ruppok jelentik e 
nagyközségben az élő színházat. A sepsiszentgyörgyi kollokviumon aztán találkoz-
tam bölöniekkel, akiknek sikerült belépőjegyet is szereznem a Budai Nagy Antal-
előadásunkra; olyan áhítatos elragadtatással nyilatkoztak róla, hogy az meglepett. 
Váradi irodalmi t i tkárként kissé rossz lelkiismerettel írom le most, hogy szülőfa-
lum egyelőre szűk kultúrotthonába nem protezsáltam még be például a Termő 
ékes ág című (nem nagy színpadot igénylő), főként székely népköltészeti anyagból 
válogatott, anyaság-dicsérő előadásunkat. Pedig ugyanezen a turné-útvonalon ezt a 
kevés kellékest foglalkozató műsorunkat elvihetjük a Hargita megyei Csíkszentmi-
hályra is, ahonnan a következő megtisztelő levelet kaptuk nemrég: „A Váradi Szín-
ház Igazgatóságának. Tudat juk Önökkel, hogy Csíkszentmihály községben ú j m ű -
velődési házat adtunk át rendeltetésének, mely lehetőséget nyúj t nagyszínházi 
előadásokra is. 400 férőhelyes terem, színpadméretek, függöny-nyílás 8 m, színpad-
szélesség 10 m, öltöző áll a szereplők rendelkezésére. Felkérjük Önöket, hogy az 



1978-as évtől szíveskedjenek turnéik alkalmával községünket is tervükbe foglalni. 
Hálás közönségünk szívesen fogadja Önöket. Csíkszentmihály, 1977. dec. 8. A ne-
velési tanács elnöke: Fodor Gábor. Kultúrigazgató: Mandel László." A kérést 
megválaszoltuk; reméljük, hamarosan teljesíteni is tudjuk. Ebben az évadban nem 
marasztalhat ják el restségért: a váradi színház magyar tagozata — színészeinek ál-
dozatos munkájáva l — áprilisig három országos turnén volt, közel száz helységet 
keresett fel. S évad végéig még szerepel tervünkben egy nagyobb zsilvölgyi turné — 
második ezen a tájon, 1978-ban. Ez év február jában ugyanis társulatunk a Lumpá-
ciusz Vagabundusz zenés előadásával már jár t tíznapos turnén a Zsilvölgyében, s 
nem maradt el érte sem a hála, sem a jövőre vonatkozó igényjelzés. Lányi Imre 
petrozsényi, Independenţei 10. szám alatt lakó nyugdíjastól levelet kaptunk, mely-
ből — utólagosan engedelmet kérve a levélírótól — nyilvánosságra hozok itt né-
hány részletet: „Bár nincs rá semmilyen felhatalmazásom, azt hiszem, hogy Zsil-
völgye szórványmagyarsága helyeselné, hogy megköszönjem önöknek a Lumpáciusz 
Vagabundusz előadását Petrozsényban, 1978. február 16-án. Igen kíváncsi vagyok a 
Lumpáciusz fogadtatására — ír ja a színlapon Farkas István rendező. Nos, a vá-
laszt megkapta a zsilvölgyi magyarságtól, amely a »táblás ház« után ítélve ha tá -
rozottan: IGEN." A levélíró, aki egyébként, mint leveléből megtudtuk, sok éven 
át vezetett műkedvelő színjátszócsoportot, szakszerűen mondja el kritikai észre-
vételeit is az előadásról, és megjegyzi, hogy ha a közönség soraiban voltak olyanok, 
akik nem fogták „antennáikkal" az előadást, azért szintén mi vagyunk a hibásak. 
„ . . . az is a hazai magyar színházak hibája, mert oly ritkán ejtik ú t jukba a Zsilvöl-
gyét, hogy szinte el is felej tet tük lé tezésüke t . . . Ha évente csak egyszer küldenék 
el művészeiket hozzánk, hat színműnek tapsolhatnánk évente. Sajnos, legtöbbször 
csak 1-2 együttes látogatja meg évente a Zsilvölgyét, pedig többet érdemelnénk és 
többre ta r tunk igényt. Mi is szeretnénk látni A tanúk is vádlottakat, Cacoveanu 
darabját Szabó József rendezésében. Kér jük, jöjjenek el v e l e . . . " Hasonló üzenete-
ket idézhetnénk még — mindegyik színházunk levelezéséből —, melyek a Mezőségről 
és a Szilágyságból, Máramarosból és Kalotaszegről és más vidékekről küldött élet-
jelzések. Összességükben azt jelentik: annak ellenére, hogy olykor székházunkban 
csak féltáblás közönségnek játszunk, van egy, föl nem mért potenciális közönségünk 
is. Megtalálni, felkeresni ezt — kötelességünk. De még közvetlen közelünkben, a 
székházak városaiban is ott van a létező mellett a „lehetséges közönségünk". Gon-
doljunk csak azokra az ezrekre, akik most kerültek be faluról városra, s még nem 
szoktattuk be őket a színházba. Hogy megismerjük ezt az ismeretlent, közvetlenebb, 
szorosabb kapcsolatrendszert kell kialakítanunk a nagyobb munkástömegeket össz-
pontosító munkahelyekkel. Legyen minden munkahelyen sok színházpártoló jóba-
rátunk — segítőink a színházhoz vonzásban. Nemrég Váradon fölfedeztünk kétszáz 
Kovászna és Hargita megyei építőmunkást, akikkel színészeink a munkásszálláson 
elbeszélgettek; akiknek elmondották, hogy van színház V á r a d o n . . . Ugyancsak köz-
vetlen közelünkben élő, lehetséges közönség: az if júság. A hat hazai magyar társu-
lat csak szökőévenként muta t be előadást a serdülőkorú if júságnak, az ízlés, gon-
dolkodás fejlesztése szempontjából legfontosabb korosztálynak, azoknak, akik a 
bábszínházból már kinőttek, de még nem értek meg a felnőttelőadásokra. Az isko-
lás fiatalok jelentős hányada számára a színház volna az a hely, ahol anyanyel-
vüket is tanulhatnák szépen, helyesen beszélni. Engedjétek hozzám jönni a sza-
vakat — idézhetik fe jünkre Sütő András könyvének címét a fiatalok. (Mit tesz ez 
ügyben a váradi társulat? — kérdezheti meg nyomban az olvasó. Egyelőre azt vála-
szolhatom, műsorterven felül még ebben az évadban bemutatunk egy if júsági elő-
adást, a műkedvelő Kortárs Színpad együttesében, rendezői munkában már kipró-
bált színészünk, Hajdu Géza rendezésében.) 

A színház—közönség kapcsolat gondolatkörében a jövőben is lankadatlan 
kutassuk a kérdéseket, kutassuk a válaszokat, amilyen őszinteséggel a kollokviumon 
színházi életünk sok fontos ügyében tettük. Marxisták lévén és tudván, hogy a 
marxisták egyik legidőszerűbb mai feladata küzdeni az elidegenedés ellen, a kor 
e nagy lelki betegségének gyógyításáért, avagy, a mi tájainkon érvényesebben, 
megelőzéséért — abban is egyetértünk, hogy jobban is lehet gazdálkodnunk azzal 
a nagyhatalommal, amely emberi kapcsolatokat teremt, közönségből közösséget for-
mál, amelynek neve: színház. A megtartó. Amilyen a hazai magyar kul túrában a 
Sütő András színháza. A színház és a közönség együttélése olyan kell hogy legyen, 
mint a jó családé. Optimizmusra jogosít fel. hogy napjainkban valamelyes meg-
újuló érzékenységgel ismerik fel ezt mind többen a közönség körében is: a szín-
házi gongütésre összejött emberek — maga a tágabb körű család. 


