
Gondolatok Szolnok színházi és zenei életéről

A különböző kulturális szervek munkáját Szolnokon nem szabad egymástól élesen
elkülöníteni. Szükségszerű az erők oly mérvű összpontosítása, mely egy minden igényt
kielégítő színház gazdaságos működését biztosítja és a zenei élet alapját jelentő élet-
képes filharmonikus zenekar megteremtéséhez vezet. Ezen két intézmény teljessége
érdekében összpontosítani szükséges a jelenleg széttagoltán működő kórusok és tánc-
csoportok munkáját is.

A jelenlegi helyzet nem túl rózsás. Színházunk az 1964/65-ös színiévadban már
csak heti öt előadást tart Szolnokon. Kedden és szerdán a Szigligeti Színház sötét
ablakai an demonstrálják, hogy valami nincs egészen rendben, és színházi körökben
már komolyan beszélnek a társulat megszűnéséről, illetve más színházba való beolva-
dásáról.

Városunk filharmonikus zenekara (az utóbbi időben szimfonikus zenekar néven
szerepelt) egy igen jól sikerült 1963. június 25-i bemutatkozás után gyakorlatilag ma
nem létezik. (A közelmúltban a Megyei Művelődési Ház kebelén belül kis szimfonikus
zenekar alakult, jórészt hivatásos muzsikusokból Remélhető, hogy ebből a zenekarból,
ha az előfeltételei:: megteremtjük, kialakulhat a Szolnoki Filharmonikus Zenekar.)

A Ságvári-kórus és Tisza táncegyüttes igen szép sikerekre tekinthet vissza. A kórus
1962-ben és 1963-ban magasszínvonalú előadás keretében Haydn oratóriumot énekelt,
a Tisza táncegyüttes nemzetközi sikerekkel is dicsekedhet.

Nézetem szerint a kulturális élet magvát a színház kell hogy képezze. Ezt indo-
kolja az a körülmény is, hogy egyedül a színház rendelkezik komoly képzettségű hiva-
tásos művészekkel, akik szakmai segítséget tudnak nyújtani a városban működő egyéb
kulturális szerveknek. Ugyanakkor ezen együttesektől a produkciók színvonalasabbá
tételéhez a színház is jelentős támogatást kaphatna.

Bár írásomban éppen azt igyekszem bizonyítani, hogy az egyes kulturális szervek
munkáját nem szabad élesen elkülöníteni, a problémák különbözősége és terjedelme
mégis azt diktálja, hogy a színház és a filharmonikus zenekar problémáját kiemelten
egymástól elkülönítetten, de mégis egymásra utaltságukat bizonyítva elemezzem.

Színházi élet Szolnokon

Bevezetőben azt írtam, hogy egy minden igényt kielégítő, gazdaságosan működő
színház fokraérője lehet egy regionális központi szerepre igényt tartó város kulturális
színvonalának. De előbbi definíciómban a „gazdaságosan működő" jelző kívánkozik az
első helyre, igényekről csak a gazdaságos működés megteremtése után lehet szó.

Gazdaságosan működik a színház, ha a tervezettnél kevesebb állami támogatásból
is megél, vagy ha a tervezett állami támogatás mellett gazdagabb kivitelű produkciókra
képes. Éhez az szükséges, hogy Szolnokon az egyes darabok átlagos nézőszáma 7-8000
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körül morogjon. Ez a nézőszám szerintem elérhető. Szakítani kell viszont a közönség-
szervezés hagyományos módszereivel és át kell ezen a területen is térni a munka társa-
dalmasítására.

Általános felfogás az, hogy sok ember valóban közönnyel viseltetik a színház
iránt. Ezeknek az embereknek még nem vált szükségletükké a színház. Számuk jelen-
tős és az üzemi kultúrszervcknek a feladata kulturális nevelőmunka keretében ezen
réteg számának csökkentése.

AÍ igád problémát azonban azok jelentik, akik szeretnének színházba menni ,de
különböző okoknál fogva mégsem jutnak el. A közönségszervezés hagyományos mód-
szereivel ezen rétegre nem lehet hatást gyakorolni. Mi hát akkor a megoldás?

Minden olyan üzemben, melynek létszáma a 150-200 főt meghaladja, meg kell
alakítani a színház baráti körét. Ez igen bonyolult feladat, de a baráti kör létrehívása
érdekében tett erőkiíejtés a kérőbbiek során bőségesen megtérül. Minél kisebb létszámú,
de annál lelkesebb csoportról van szó, akik nemcsak látogatják a színházi előadáso-
kat, de hajlandók részt venni a közönségszervezés hálátlan, de szép munkájában. Fel-
tételezve, hogy az üzemi kulturfelelős munkáját kifogástalanul látja el, egy 150-200
főt meghaladó üzemben egymaga nem képes a közönségszervező munkát elvégezni.

Csak a színházi plakát kifüggesztésével, az egyes üzemrészekben való szóbeli hir-
detéssel jelentékeny eredményt elérni nem lehet. A színházba hívást egyénenként és
nem általánosságban kell eszközölni. Ezt a munkát csak az a kis csoport képes elvé-
gezni, melyet a színház baráti körének nevezhetnénk.

A baráti kör munkáját illetően gyakorlati tapasztalatom van. Egy viszonylag kis
létszámú és szétszórt üzemegységekben működő vállalatnál (Szolnoki Állami Gazda-
ság) az 1964/65. évi színiévadra 48 egyéni bérletet váltottak a dolgozók a baráti kör
aktív munkájának eredményeként. A baráti körök létrehívása egy másik, mondhatnánk
igen kényes problémát is tisztáz. Köztudomású, hogy a szakszervezeti bizottságok
reszortelosztásánál a kultúrfelelősi pozícióra gyakran éppen olyan személy kerül, aki
maga is közönnyel viseltetik a színház iránt. Elképzelhető ezek után, hogy milyen
közönségszervező munkát fejt ki. A színház baráti körének megalakításával az üze-
men belül kiküszöbölődik ez a hátrányos jelenség. A gyengén működő kulturfelelős
vagy bekapcsolódik a szervező munkába, vagy félreáll. A színház szempontjából mind-
két ténykedése csak előnyös lehet.

A nem megfelelően működő kultúrfelelősök indokolttá tehetik a 150 főnél keve-
sebb létszámmal működő üzemeken, hivatalokon belül is a baráti kör létrehívását.
Ennek bizonyítására szolgáljon az alábbi eset:

A KPVDSZ kulturális bizottságához az elmük' hónap során a színháztól olyan
jelzés érkezett, miszerint az egyik pénzintézetnél a bérletezési kampány eredménytelen
maradt

A KPVDSZ kulturális bizottsága jelen sorok írójának adott felhatalmazást arra,
hogy a szakszervezet részéről vizsgálja ki az eredménytelenség okát.

Az illető pénzintézet szakszervezeti bizottsága a bérletezést a szakszervezeti bizal-
mikon keresztül igyekezett lebonyolítani. Az igyekezetet nem koronázta siker, mert
történetesen a bi.almi hálózat tagjai maguk sem érdeklődtek a színházi bérletek iránt.

Ezekután felmerült a kérdés, hogy megalakítható-e a szóbanforgó pénzintézetnél
a színház barátainak köre, hiszen látszólag egyetlen dolgozó sem érdeklődött a színház
iránt. (A látszólag kifejezést a~ért kívántam különösképpen aláhúzni, mert ezen az egy
konkrét eseten keresztül kívánom bizonyítani, hogy az a közöny, melyről igen sok-at
beszélnek, sajnos hivatalos helyeken is. ha városunk lakosságának a színház iránti érdek-
lődése kerül szóba, szintén csak látszólagos.)
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A megoldást ilyen reménytelen esetben a KISZ-szervezet szolgáltatja. Pedagó-
gusaink derekas munkája az ifjúság körében azt eredményezte, hogy az utóbbi évek-
ben a középiskolák bérletezettsége megközelítette a 100%-ot.

Az említett pénzintézet KISZ-fiataljai nemrég még bérlettel rendelkező közép-
iskolások voltak. Rövid beszélgetés után kiderült, hogy ízzig-vérig barátai a színház-
nak és lelkes munkájuk eredményeként ebben a reménytelennek látszó pénzintézetben
is 18 színházi bérlet talált gazdára.

Egy másik munkahelyen a kultúrfelelős az elmúlt években igen szép munkát vég-
zett a színház szempontjából is, munkáját kimagasló bérletszám jellemezte. A szak-
szervezeti vezetőség újraválasztása után az új kultúrfelelős munkáját lényegesen gyen-
gébben látja el és az előző évi bérletszámot meg sem közelítette.

A kultúrfelelősök működése az egyes üzemekben rendkívül különböző. Elég, ha
néhány számot idézünk az 1965-66-os színiévad bérleti kampányának eredményeiből:
Az Állami Áruház dolgozói 34 bérletet váltottak, a közel azonos létszámú KÖJÁL-nál
már csak 6 bérlet talált gazdára. A többezer főt foglalkoztató Járműjavítónál is csak
28 bérlettel rendelkezik színházunk.

Mindezekből levonható az a megállapítás, hogy színházunk jelenleg függvénye az
egyes üzemek kultúrfelelőseinek. Ha a kultúrfelelős szereti a színházat és kellő ráter-
mettséggel is rendelkezik, szép eredményeket képes felmutatni.

A színházbarátok körének az egyes üzemekben, hivatalokban való kiépítésével
megszüntethetők, vagy legalább is csökkenthetők azok az aránytalanságok, melyek az
egyes ütemek, hivatalok bérletezettségében ma még tapasztalhatók.

A baráti körök kiépítése nem érezteti azonnal hatását, ezen felül többletmunkát
is ró a színházi szervező titkárra. Sajnos évenként más és más szervező titkárok kere-
sik fel az üzemeket. Ez hátráltatja a közönség és a színház közötti kapcsolat elmélyí-
tését.

A kezdeti lépések ezen a téren megtörténtek. A pénzintézeteknél a baráti körök
megalakultak. Jelentősebb eredménynek számít, hogy ez év szeptemberébén a Szigli-
geti Színház Baráti Köre az SZMT-én belül megalakult. Ez a baráti kör az egyes
üzemek baráti köreinek küldötteiből jött létre, választott vezetőséggel, működési sza-
bályzattal. A Szigligeti Színház Baráti Körének fő célkitűzése a közönség és a színház
kapcsolatának elmélyítése. Ez a kapcsolat csak akkor lehet tartós és őszinte, ha a
színház ismeri a közönség igényét és a lehetőség határán belül igyekszik azt kielégíteni.

Ezért a műsorterv összeállításába a színház bevonja a baráti kör tagjait. Az egyes
bemutatók után pedig klubdélután keretében vitatják meg a darabokat. A klubdélutá-
nokon a színház vezető művészei ízelítőt adnak az egyes darabokról, énekszám, sza-
valat teszi színesebbé és emlékezetesebbé ezeket az összejöveteleket.

A baráti kör a klubdélutánokat mindig más-más üzemben tartja (az első a Jár-
műjavító Kultúrházában volt), amely lehetővé teszi, hogy a baráti kör egyre bővülő
létszámmal valóban a közönség széles rétegének ízlését, véleményét tolmácsolhassa.

Remélhető, hogy a folyó színiévad során a baráti kör hálózat kiépül nagy üze-
meinkben, melynek eredménye a jövő színiévad bérleti kampánya során fog meg-
mutatkozni azáltal, hogy az egyes üzemekben a bérletezés munkáját a baráti kör tagjai
fogják elvégezni.

Ha ez a folyamat kiszélesedik, rendszeressé válik, akkor elmondhatjuk, hogy a
közönségszervezés társadalmasítása terén jelentékeny előrehaladást tettünk.

A színház gazdasági munkája szempontjából rendkívül káros jelenség a közü-
letek, intézmények által vásárolt színházi bérlet, melyet ingyen osztanak szét a dolgo-
zók között. Ezen jelenség hátrányait konkrét példával szeretném alátámasztani. A már
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korábban idézett Szolnoki Állami Gazdaságnál a folyó színiévadot megelőzően 16 db
bérletet vásárolt a szakszervezeti bizottság. A bérlet kiosztása egyetlen alkalommal
sem történt súrlódás nélkül. Előfordult, hogy aki kapott bérletet, nem ment el az elő-
adásra, aki nem kapott, bár igényelt, az duzzogott, és szó sem lehetett arról, hogy a
közönségszervezőtől pénzért vásároljon jegyet. Fentiekből következik, hogy a 16 db
bérlet egyben felső határát jelentette a vállalat színházlátogatóinak. Az 1964/65-ös
színiévadban az szb. igen helyesen már nem vásárolt bérletet, hanem egy kötött szám
erejéig 8-8 Ft-al hozzájárult a dolgozók által vásárolt bérlet havonként befizetendő
díjához. Mi volt az eredmény? A szakszervezeti bizottság kulturális költsége nem nőtt,
mert a korábbi évek bérletvásárlási összegét nem kellett emelni. A korábbi évek 16
bérletével szemben a folyó évben 48 bérlet került megváltásra a Szolnoki Állami Gaz-
daságnál, tehát a bérletek száma pontosan megháromszorozódott. Mindenkinek saját
bérlete van, nincs súrlódási felület.

Egy 38 fős pénzintézetnél a szervezés szintén sikeresnek volt mondható ezzel a
módszerrel, ahol 17 egyéni bérlet talált gazdára az előző két bérlettel szemben. A bér-
letekhez való hozzájárulás igen hatásos eszköz az szb. kezében. A munkaadónak érdeke,
hogy dolgozói kulturáltan szórakozzanak.

Tapasztalatom az, hogy egy évi rendszeres színházbajárás elegendő ahhoz, hogy
valaki a színház törzsvendégévé váljék. így lehetőség nyílik arra, hogy a hozzájárulás
egyénenkénti összegét évről-évre csökkentve növelni lehessen a hozzájárulásban része-
sülő bérlettulajdonosok számát.

A TV sem konkurencia a színháznak, mert a színházba vágyó emberek - a tv
vásárlás után - egy ideig azt hiszik, hogy meg lehetnek színház nélkül, azután ki előbb,
ki utóbb rájön arra, hogy a tv nem pótolja a színházi esték forró hangulatát.

Az előbb elmondottakat összegezve óvatos becslésnek számít, ha azt mondom,
hogy üzemeink bérlettulajdonosainak száma megduplázható. Ez azonban még mindig
kevés a színház gazdaságos üzemeltetéséhez, melyhez az átlagos nézőszámot 7-8 ezer-
ben állapítottuk meg. Vizsgálódásunknál ez a nézőszám az első kiindulópont.

A téma folytatásához a másik kiindulópont városunk csekély lélekszáma. Ha igaz
az a megállapítás, hogy a város lakóinak 10%-a bérletezhető be még akkor sem érjük
el az előbbi pontban rögzített minimális nézőszámot, mely a színház gazdaságos műkö-
déséhez elengedhetetlen. Itt kapcsolódik a témához a színház tájelőadásainak, illetve
a vidékről behozandó közönség kérdése.

A helyes megoldás az, ha megtaláljuk azt a helyes arányt, amely kielégítő volna
a szolnoki színház gazdaságos működéséhez, de ugyanakkor nem veszélyeztetné a vidéki
kultúrházak létét.

(Folyt, köv.)

DR. KÜRTHY LASZLÖ
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