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A 90 éve született és tavaly el-
hunyt Kányádi Sándor emléke 

előtt tiszteleg a sepsiszentgyörgyi 
Tamási Áron Színház társula-
ta a költő versei, önvallomásai 
alapján összeállított előadással, 
amelynek bemutatóját ma tartják 
– közölte a háromszéki teátrum. 
A produkció címe a költő egyik 
kedvenc történetét idézi, misze-
rint az egyik író-olvasó találkozón 
egy falusi kisdiák adta meg neki a 
talpraesett választ arra a kérdésre, 
hogy mi a vers: „Az, amit monda-
ni kell”. Az előadásnak a bevett 
színházi gyakorlattól eltérően 
nincs rendezője, hanem azoknak 
a színészeknek a közös munkája 
nyomán állt össze, akik Benedek 
Ágnes színésznő kezdeményezé-
sére fontosnak tartották kifejezni 
a Kányádi költészetéhez való sze-
mélyes viszonyukat. „Örömmel 
fogtunk hozzá a munkához, és 
ahogy beleástuk magunkat az 
írásaiba, rájöttünk, hogy költé-
szetének nagyon sok oldalát nem 
ismertük még. Végül is ebből a 
kevésbé ismert Kányádiból szeret-
nénk ízelítőt adni a közönségnek” 
– vallotta az új előadás kapcsán 
Benedek Ágnes. Hozzátette, rá 
például azok az újonnan felfede-
zett Kányádi-versek voltak nagy 
hatással, melyek a kommunizmus 
máig kiható traumáját érzékelte-
tik. Izgalmas kihívás volt a társu-

lat színészei számára ez az alko-
tófolyamat, melynek során olyan 
helyzetbe hozták magukat, hogy 
nem egy rendező utasításaira, ha-
nem a saját kreativitásuk alapján 
kellett megtalálniuk az utat sze-
mélyes versélményeiktől a közön-
ségig. A szándékuk az volt, hogy 
kicsit több legyen egyszerű vers-
műsornál a produkció, így azokat 
a kérdéseket is körüljárják az est 
során, hogy vajon hány módja van 
egy vers tolmácsolásának, és ho-
gyan változhat egy szöveg hatása 
az előadásmód függvényében. A 
Kányádi Sándor művei alapján 
készült Az, amit mondani kell 
című előadás a diákságnak is szól, 
olyanfajta befogadásra ösztönözve 
őket, mely távol áll a hagyományos 
versoktatástól, ahol a szimbólu-
mok, metaforák és más verstani 
elemek kiragadása és elemzése ré-
vén olykor éppen a lényeg sikkad 
el, a költészet igazi varázsa szűnik 
meg. Vajon miért születik mosta-
nában ilyen kevés versműsor, vers-
alapú színházi produkció? Miért 
hiányzik manapság színpadjaink-
ról a fülnek és léleknek kellemes 
egyszerű nyelvi szépség? Miért ne 
fordulhatnánk ma is a költészet 
felé, ha elakadunk, tanácstalan-
ná válunk, és olyan erőtlennek 
érezzük az általános válaszokat? 
Ennek az igénynek próbál elébe 
menni a sepsiszentgyörgyi színház 
ezzel az előadással – olvasható a 
beharangozóban.

Kányádira emlékeznekKEVÉS IDŐT ÉS PÉNZT FORDÍT A ROMÁNIAI LAKOSSÁG A KULTÚRÁRA

Nem érték a magaskultúra

Kevés időt és pénzt fordít a 
romániai lakosság kulturális 
tevékenységekre – derült ki 
az Európai Unió statisztikai 
hivatalának, az Eurostatnak 
a legújabb felméréséből. 
Péter László, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem szocio-
lógusa megkeresésünkre 
elmondta, mostanság egy 
erősen tudásellenes „vé-
leményklíma” alakult ki, 
amiben a magaskultúra 
nem is érték.

 » ISZLAI KATALIN, KISS JUDIT

N egyedik alkalommal hozta 
nyilvánosságra a kulturális 
és szabadidős tevékenysé-

geket vizsgáló éves jelentését az 
Európai Unió statisztikai hivatala, 
az Eurostat. Ebből többek között 
az is kiderül, hogy a tagállamok 
lakossága milyen mértékben szán 
időt és anyagiakat az említett té-
telekre. A 2015 és 2018 közötti 
adatokra alapozó tanulmányban 
a témakör számos vetületék ele-
mezték, Románia azonban szinte 
minden tekintetben a sereghaj-
tók között szerepel. Mint kide-
rült: keveset járunk színházba, 
moziba, múzeumba, koncertre, 
keveset olvasunk és általánosan 
keveset költünk kultúrára és rek-
reációra, televíziót azonban an-
nál többet nézünk.

Kultúra az interneten
A felmérés egyik fejezetében 
a kulturális és szabadidős te-
vékenységekre fordított időt 
elemezték. Mint a bevezetőben 
írták, a kreatív és kulturális 
programokon való részvétel je-
lentős hatással van az egyén 
életminőségére, hozzájárul az 
általános jóléthez és a társa-
dalomba való tartozás érzeté-
nek erősítéséhez. Az európaiak 
jelentős része él is ezekkel az 
előnyökkel. Az első helyeken az 
északi tagállamok szerepelnek: 
Dániában a lakosság 85,3 száza-
léka, Svédországban 85 százalé-

ka kapcsolódik be rendszeresen 
hasonló tevékenységekbe, a 
lista másik végén álló Romániá-
ban azonban ez az arány mind-
össze 27,4 százalék. Mint kide-
rült, az európai fi atalok (15–29 
év között) zöme, 82,8 százaléka 
időt szánt a vizsgált egy évben 
legalább egyikre a felsoroltak 
közül, az idősebb korosztályban 
(65–74 év) pedig ez az arány 52,8 
százalék volt. Romániában vi-
szont a fi atalok kevesebb mint 
fele (48,5%), az idősebbeknek 
pedig mindössze 17,5 százaléka 
ment el moziba, élő fellépésre 
vagy világörökségi helyszín-
re egy teljes év leforgása alatt. 
Egy másik fejezetben az online 
kultúrát vizsgálta az Eurostat, 
hiszen az internet elterjedésé-
vel egyre többek számára válik 
hozzáférhetővé ez az ágazat. 
Ide tartozik például a fi lmek és 
videófelvételek online nézése, 
koncertek élő közvetítésének 
követése, játékok kipróbálása és 
nem utolsósorban a hírek virtu-
ális követése. Fontos megemlíte-
ni, hogy az adatok szerint 2018-
ban már az EU háztartásainak 
89 százalékában biztosított volt 
az internet-hozzáférés. Románi-
ában internetes hírportálokat, 
újságokat a felnőtt lakosság 69 
százaléka olvas, ami nem esik 
annyira távol a 72 százalékos 
EU-s átlagtól. A kultúrára szánt 
kiadások zömét TV-előfi zetések-
re költötték a hazai fogyasztók, 
így újságokra és magazinokra 
például csak 5,9 százalék jutott, 
könyvekre 11 százalék, mozira, 
színházra, koncertekre pedig 
mindössze 3,2 százalék.

„Tudásellenes 
véleményklíma”
„Nos, a kép nem jó, egyáltalán. 
Egyfelől, a helyzet nem új, ami-
óta végzik a kultúrafogyasztási 
barométer felméréseit, mindig 
ilyenek az eredmények. A mé-
résből az derül ki, hogy kevesen 
fogyasztják a kultúrát, ha azt 
magaskultúrának defi niáljuk. 
A magaskultúrához azonban 
egyesek sajnos sehol sem férnek 
hozzá: ennek költsége van, il-
letve objektív feltételei vannak. 

Ilyen a kulturális infrastruktúra, 
ami a nagyvárosokon kívül alig 
van, sok helyen évek óta nincsen 
mozi, a vidéki színházak sok he-
lyen megszűntek, falun könyvet 
venni sem lehet” – mondta el 
megkeresésünkre Péter László 
kolozsvári szociológus, a Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem 
oktatója. Kifejtette, például ha 
valahol régóta nincsen mozi, ak-
kor ez a kultúrafogyasztási min-
ta előbb-utóbb kivész, úgymond 
nem hagyományozódik át. „Az 
idősebbek által lakott vidéki, 
szegényebb régiókban a köz-
könyvtárakat évtizedek óta nem 
fejlesztették. Amúgy mostanság 
egy erősen tudásellenes véle-
ményklíma alakult ki, amiben a 
magaskultúra nem is érték. Vé-
gül, mindezeknek ára van, amit 
a szegények nem tudnak megfi -
zetni” – mondta a szociológus. 
Kitért arra is, hogy létezik egy 
nagyon erős „szétfejlődés”, ami 
egy nagyon szűk és privilegizált 
réteg esetében azt eredményezi, 
hogy gyakorlatilag globálisan 
fogyaszthatja a kultúrát: bármit 
megvehet digitálisan, elutazhat 
egy párizsi előadásra, rend-
szeresen megnézheti például a 
londoni Tate Modern legújabb 
tárlatait, Netfl ix, Amazon Prime 
(fi lmek), Readly (folyóiratok), 
TIDAL vagy Spotify (zene) előfi -
zetése van, több nyelven olvas, 
ezzel párhuzamosan pedig lé-
tezik egy növekvő tömeg, amely 
az alapvető kultúrához sem 
fér hozzá. „Előbbi réteg min-
denevő – magas és populáris 
kultúrát egyaránt fogyaszt – és 
van választási lehetősége, míg 
utóbbi csak a populáris kultúra 
tévés változatához vagy a Face-
bookhoz fér hozzá, s nincsen 
választási lehetősége sem. Ők a 
»masszív tévénézők«. Ez a tár-
sadalmi egyenlőtlenség egyik 
erősen problémás formája” – 
fogalmazott Péter László. Azt is 
elmondta, a megoldás az lenne, 
ha a fejlődhetne a kulturális inf-
rastruktúra, ha javulna a hoz-
záférhetősége, és persze ha az 
iskola megtanítana szelektálni 
az információk és főleg a külön-
böző csatornák között.
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Egyre többen követik fi gyelemmel  az interneten a médiát, az irodalom viszont nem vált népszerűbbé
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