
MŰVÉSZET
„KÖZVETÍTÉS"
A Szigligeti Színház és a közönség kapcsolata

Régóta megkülönböztetett figyelemmel kísérem a Szolnoki Szigligeti Szín-
ház előadásait. Az évek során egyre jobban megismertem az itt folyó munkát.
Szinte „bennfentes" lettem, miközben szándékom és helyzetem szerint továbbra
is a „szürke" nézőket képviselem. Viszonylag jól ismerem mindkét oldalt, tudok
a nézői vágyakról, rendezői törekvésekről, színészi erőfeszítésekről. Ez bátorí-
tott fel arra, hogy belefogjak ebbe a vizsgálatba.

De mi a célom ezzel, miért) csinálom? Először is a kíváncsiság hajt. Szere-
tem a színházat, sok nagy élményt köszönhetek neki. Tanúja voltam kemény
próbáknak, jó előadásoknak, melyeket néha siker, de sokszor értetlenség, eluta-
sítás fogadott. Találkoztam jóindulatú, nyitott nézőkkel, de olyanokkal is, akik
az előítélet és pozíció bástyái mögül magabiztosan ítélkeztek. Űgy vélem, a
Szigligeti színvonalasan dolgozó, politikus színház, mely nem akar lemondani
a közönségről. Nem akar üres nézőtérnek ,,jó" színházat csinálni. Kíváncsi vol-
tam, mikor, milyen szükségszerű és véletlenszerű feltételek segítik (nehezítik)
ezt a kapcsolatot, néző és produkció találkozását.

Legfontosabb célomnak a k ö z v e t í t é s t tartom. Közvetíteni akarok a
két fél között, hogy jobban megismerjék egymást, értsék egymást. Tudom,
hogy egy ilyen írás nem nyújthat; megoldást, valódi találkozásra csakis a szín-
házban kerülhet sor. De talán választ kaphatunk néhány kérdésre.

Melyek a sikeres előadások? Mit várnak a nézők, rendezők, színészek?
Valóban csak az operett hozna megváltást? Igénylik-e a nézők a prózai elő-
adásokat? Van-e olyan közönségréteg, mely várja az újszerű törekvéseket,
támogatja a kísérletezést? Mi befolyásolja a bérletvásárlást? Magának érzi-e
Szolnok a szolnoki színházat? Befolyásolja-e a színház munkáját Szolnok,
illetve a megye társadalmi rétegződése? Van-e közönségbázis? Milyen gondok-
kal küszködnek a szervezők? Milyen szempontok befolyásolják a műsorterv
összeállítását? Stb.

Igyekeztem több forrásból, többféle módszerrel dolgozni. Fellapoztam régi
Jászkunságokat, kérdőíveket elemeztem, riportokat készítettem, meghallgattam
a közönségszervezőket, a jegyiroda dolgozóit, beszélgettem rendezőkkel, színé-
szekkel.

Bizonyára mindegyik részlet tartalmaz szubjektív, akár téves megállapítá-
sokat is, de talán mégis kialakul egy olyan összkép, ami együttgondolkodásra
készteti a nézőt és a színházat.
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I. Annakidején
Ismereteim szerint ilyesfajta vizsgálat Szolnokon még nem készült. A fel-

méréseket, beszélgetéseket nincs mihez mérnem. Márpedig nemcsak az a célom,
hogy számszerű adatokat közöljek, hanem bizonyos következtetésekig is el
szeretnék jutni. De könnyen torz kép alakulhat ki bennünk, ha a kapott ered-
ményeket' a színház múltjától elszakítva minősítjük. Ismernünk kell tehát, hon-
nan indult el és milyen utakat járt be a Szigligeti Színház. Ezért munkám elején
megpróbáltam megvizsgálni a múltat. Viszonyítási alapot akartam találni.
Nem sok sikerrel. A lassan 30 éve létező Jászkunság összes számát! fellapoz-
tam: a megye kulturális életében vitathatatlanul meghatározó szerepet játszó
intézpiényről 1954 óta mindössze öt írás jelent meg. Ez az elszomorító tény is
tanulságos, de talán az sem tanulság nélkül való, ha alaposabban megnézzük
magukat az írásokat. Kiemeltem néhány részletet, mely jellemzi az egykori
viszonyokat és talán segít a közönség és a színház jelenlegi kapcsolatának meg-
értésében is.

Vizsgálódásom előtt legyen ez az összeállítás az a kályha, amitől indulunk,
és amihez újra és újra visszatérhetünk, visszalapozhatunk, hogy megőrizhes-
sük józan ítélőképességünket. Tehát:

1954

„Megállapodott a színház vezetősége abban, hogy a tervezett tíz darab
közül öt zenés lesz. S mivel Szolnok a zenés darabok terén különösen igényes,
úgy határoztunk, hogy hároim nagyoperettet mutatunk be. A Csárdáskirálynőt
nagyon várják Szolnokon, és bár a színház átalakított művészi és anyagi kere-
tét nagyon igénybe veszi, egyöntetűen a darab bemutatása mellett döntöttünk.
Ugyancsak ezért mutatjuk be a Bob herceget. Nem feledkezhetünk el az új
magyar operettről sem. Vaszy Viktor és Dékány András nemrégen fejezte be
a Dankó Pista című daljátékot. Biztosak vagyunk benne, hogy a halhatatlan
magyar dalszerző életének egy részlete, Joó Ilonka iránt érzett szerelme és
gyönyörű dalai tetszenek majd a közönségnek, tanulni, szórakozni fognak az
előadásokon. Sokkal nagyobb gondot okoztak a prózai darabok... A szolnoki
közönség a felszabadulás előtt különösen sok operettet látott, szinte azon nevel-
kedett fel. A prózai előadásoknak Szolnokon nincs az a múltjuk, mint Szege-
den, vagy Pécsett, hogy vidéki példáknál maradjunk. S ebben a régi társadalmi
rendszer a hibás. A színiigazgatók ide Szolnokra is majdnem mindig operet-
tekkel jöttek. Nem kísérleteztek prózai előadásokkal, mert egy félház már nagy
veszteség lett volna számukra. Természetes, hogy a néző megszerette az ope-
retteket — s ez nem baj — de neon ismerhette meg a világ drámairodalmának
nagyszerű alkotásait... Nem kezdhetjük a klasszikusok megismertetését Cse-
hovval, vagy Ibsennel.. . Éppen ezért olyan prózai darabokat kerestünk, me-
lyeket nem fogadnak előítélettel. Legalkalmasabbak erre a fordulatos, vidám
darabok. Ezért esett a választásunk a Holnapra kiderül című új magyar víg-
játékra, amely mai életünkről szól, annak égető kérdéseivel, hibáival foglal-
kozik, s szatirikus humorával minden bizonnyal megnyeri a közönség tetszé-
sét.. ." (Hives László: A Szolnoki Szigligeti Színház műsortervéről.)
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1956

„. . . szükséges volt a műsorban harsány bohózat és lírai vígjáték, színmű
fis tragédia, munkás és paraszt, értelmiségi és ifjúsági probléma, színészt és
együttest nevelő mű, kasszasikert jelentő előadás, és nem ártott, ha foglalkoz-
tunk néphadseregünk néhány kérdésével is . . . Kultúrforradalmunk idején a
legádázabb konzervativizmussal találtuk magunkat szembe . . .

Gyámkodás alatt éltek a színházak, a vidékiek különösen, ez az igazság.
Be voltunk osztva a sorba, és vezényszóra meneteltünk. Egyenesen bele a mű-
vészeti anyagi kátyúba... A mindenáron való nevelés elrettentő eredményeket
szült...

A szolgalelkű dicshimnuszok annyira lejáratták például a mai témájú dara-
bokat, a szovjet műveket, hogy majdnem reménytelen kísérlet egy kiváló orosz
klasszikusra becsalogatni a nézőket...

A közönség szívesebben nézi és hallgatja a felszínes, szentimentális, gics-
csekben sem szűkölködő darabokat, mint a nagy szenvedélyeket, nagy érzése-
ket és emberi problémákat kivetítő műveket. Más városban is hasonló a hely-
zet, de közel sem ennyire kirívó . . .

Vajon mit érez a színész akkor, amikor egy többhetes, idegőrlő próba-
szakasz után, a jól végzett munka tudatában a harmadik elődáson 80—10C
néző előtt kell játszania? Mi hát az oka a részvétlenségnek, a meglehetősen
egyoldalú érdeklődésnek?

Azzal, hogy színház a megyei tanács felügyelete alá került, több kezde-
ményezési lehetőséggel, új távlatok nyílnak a színház előtt . . ."

(Hives László: Őszinte szavak a Szigligeti Színházról)

1966

„. . . valami nincs egészen rendben, és színházi körökben már komolyan
beszélnek a társulat megszűnéséről...

Minden olyan üzemben, melynek létszáma a 150—200 főt meghaladja, meg
kell alakítani a színház baráti körét...

Színházunk jelenleg függvénye az egyes üzemek kultúrfelelőseinek. ötszá-
zon felüli bérletszám elérése véleményem szerint négy városban kecsegtet
biztos sikerrel (Cegléd, Jászberény, Törökszentmiklós, Mezőtúr)... A környező
községek tsz-eiből 700 bérlő jár rendszeresen a szolnoki színházba...

Minimális igényként szögezhetjük le, hogy színházunk teljesítőképességébe
egy színiévadban legalább három klasszikus operettnek bele kell férnie...

(Dr. Kürthy László: Gondolatok Szolnok színházi és zenei életéről)

1977

„A közéleti-politikai aktivizálódás olyan, az előző idők megyei viszonyainál
előnyösebb feltételeket jelent a színház számára, amelyek ösztönzik, inspirál-
ják a gondolatilag igényes, az önmagát korszerűbben kifejező, a valóságot ösz-
szetettebben ábrázolni képes színház megteremtését. .
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A ma érvényesülő, igényes műsorpolitikai, dramaturgiai koncepció tehát
a kontinuitás alapján egyrészt bizonyos előzményekre épül — Shakespeare,
Csehov, Lorca, Brecht „kötelező" játszása — másrészt a diszkontinuitás jegyé-
ben igyekszik megszabadulni a régi terhektől, így többek közötti az operett
terheitől...

(Valkó Mihály: A Szigligeti a 70-es években)

II. Kérdőívek
250 kérdőívet küldtünk ki. Ennek kb. a fele, 130 érkezett vissza. Ebből az

egyébként természetesnek tekinthető arányból következik néhány olyan tény,
melyről a kérdőívek elemzése során egy pillanatra sem feledkezhetünk meg.
Először is a minta nagysága: 130 válaszból messzemenő következtetéseket nem
lehet levonni. Ugyanakkor a meglehetősen egybehangzó, egymást erősítíő vála-
szok és mindenekelőtt a színházba járó rétegek arányait pontosan képviselő
kérdőívarányok bátorítást adnak bizonyos általánosításra. (1981 őszén 5946 fel-
nőtt és 4110 ifjúsági bérletet adtak el. Ezt tükrözi a 80 felnőtt és 50 diákválasz.)

A színházbaj árokról viszonylag pontos keresztmetszetet kaphatunk, mert
a válaszok sokféle munkahelyről érkeztek és sokféle társadalmi réteg véle-
ményét tükrözik. Ezeket három alapvető csoportba soroltuk:
1. Felsőfokú végzettségű értelmiségiek.
2. Általában középfokú végzettséggel rendelkező „egyéb" szellemi dolgozók.
3. Fizikai dolgozók.

Az első csoporton belül (29 fő) a válaszok azonossága többnyire felesle-
gessé teszi a műszaki, illetve humán végzettségűek szembeállítását. A második
csoportban (36 fő) művezetőtől az adminisztrátorig sokféle munkakör megtalál-
ható. Végül a fizikai dolgozóknál (15 fő) nem tettünk különbséget! munkás és
mezőgazdasági dolgozó között. A diákok közt találunk gimnazistát, szakközép-
iskolást és szakmunkásképzőst is, de többségük (36 fő) a Varga Katialin Gim-
náziumba és a Pálfy János Vegyipari Szakközépiskolába jár. Az utóbbi két
iskola szoros kapcsolatban áll a színházzal, a diákok előadások után találkoz-
nak a rendezővel és a színészekkel, megbeszélik a látottakat. Valószínűleg
ennek a személyes kontaktusnak köszönhető, hogy a diákoknál talán „túl szép"
a kép. ' v

1. ÉRDEKLŐDÉS:

1. kérdés:
Milyen szerepet játszanak az életében a következő tevékenységek? Rang-
sorolja ezeket: film, tv, hobbi, színház, utazás, olvasás, rádió!

2. kérdés:
Mennyi időt tölt el ezekkel naponta, illetve hányszor megy el egy évben

színházba és moziba?
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Ennél a kérdéscsoportnál valójában az érdekelt, hogy a különböző szabad-
idős tevékenységek között milyen szerepet játszik a színház. Nézzük tehát a
rangsort:

1. csoport 2. csoport 3. csoport Diák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ez a sorrend feltétlenül kiigazításra szorul. Mindennapi tapasztalataim
alapján itt az olvasás és a színház túlságosan előkelő helyre került. Az olvasás
három csoportban is megelőzi a tv-nézést. Nem is szükséges a miénknél ala-
posabb országos felmérésekre hivatkoznunk, elég a második kérdést megvizs-
gálni. Mennyi időt tölt el

2. cs. 3. cs. Diák

40 perc 40 perc 1,5 óra
2 óra 2,5 óra 1,5 óra

Tehát csak a diákoknál azonos az arány, a többieknél (még a humán értel-
miségnél is) megelőzi a tévézés az olvasást. És ez még nem az átlag. Nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a válaszolók mind színházba járók, tehát feltehetően
fogékonyabbak a kultúrára, mint mások. És noha a 2. kérdés nem tekint-
hető az előző kontrolljának, néhányan beleesnek a csapdába. Például az, aki
az olvasást az első, a tv-t az ötödik helyre sorolja, miközben maga vallja be,
hogy napi 30 percet tölt az előbbivel és 100 percet az utóbbival. Az ember
igyekszik szebb képet festeni magáról, ha tudja, „mire megy a játék". Ez is
arra bátorít, hogy a színház negyedik helyét még a válaszolóknál is megkér-
dőjelezzük (hisz tudják, hogy a ..színházra megy a iáték"). Ha pedig figyelembe
vesszük azt, hogy ez a 120 ember a legérdeklődőbbek közé tartozik — hisz
ők hajlandók voltak kitölteni és visszaküldeni a kérdőíveket —, akkor nyil-
vánvaló, hogy az átlagnézők az 5., illetve a 6. helyre sorolnák a színházba-
járást. A diákoknál reálisnak tűnik a 4. hely, náluk évi 10—12 színházláto-
gatás az átlag (amit későbbi válaszaikkal igazolni is tudnak). A fenőtteknél
a következő az eredmény:

1. cs. 2. cs. 3. cs.
évente 8 6 5 alkalommal mennek színházba.

Bizonyos ellentmondások itt is kozmetikázott válaszokat sejtetnek. Például
az, aki évi 15 alkalmat említ, miközben a felsorolt szolnoki előadások közül
csak hatot látott, a Szobaszínházról még nem hallott, más színházba pedig
nem j á r . . . (A 2. kérdésre adott válaszok eredménye megdöbbentően igazolja
a filmek iránti érdektelenséget és azt, hogy a mozik törzsközönségét a diákok
jelentik. Kérdés persze, hogy mit néznek meg és miért, de ez már egy másik
vizsgálat témája lehetne.)
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2. ÉLMÉNYEK, ÉRTÉKREND, MINŐSÍTÉS:

A harmadik kérdésnél

(Mi volt eddigi legnagyobb színházi élménye? *
a) általában
b) Szolnokon)

sem feledkezhetünk meg a kérdőíves módszer sajátosságairól, bizonyos fogya-
tékosságairól. A feltehetően kapásból leírt válaszok az „ami hirtelen eszembe
jut" mechanizmusára épülnek, egy következő alkalommal az illető esetleg más
darabokat említene. A gyarló emlékezet pedig vagy csak a legutóbbi egy-két
évet tartja számon, vagy éppen a múltat szépíti meg. Alapvetően el kell
különíteni a felnőtt-, illetve diákválaszokat, hiszen az utóbbiak — többségében
16—17 éves lévén — csak az utóbbi évadokat ismerik.

Mi a legjellemzőbb? A szórt, nagyon széles skála, alig ismétlődnek a
példák. Különösen érvényes ez „általában". A felnőtteknél mindössze Az em-
ber tragédiája (nem a szolnoki) említtetik háromszor, de itt sem derül ki pon-
tosan, melyik előadásról van szó. (A legvalószínűbb valamelyik szegedi szabad-
téri változat — erősen szubjektív megítélésem szerint — talán mindegy, me-
lyik.) A felsőfokú végzettségű értelmiségieknél 29 közül 7-nek nincsen említ-
hető élménye, az „egyéb" csoportban 36:21 az arány, a fizikai dolgozóknál
pedig 15:12 (!). Értelmetlen a címek felsorolása, mindesetre sok későbbi válasz-
szal és riporttal meglepő ellentmondásban 90% felett van az úgynevezett
„komoly" előadások száma. A diákoknál nagyobb az összhang. Sokan (12) env
lítik a vigszínházi Popfesztivált, ami már szinte kötelező programpontja a bu-
dapesti osztálykirándulásoknak.

A szolnoki élményeknél érdekes módon fordított a nem válaszolók aránya
(29:8, 36:7, 15:3).

Kétféle következtetés adódhat:
1. Az első csoport a legigényesebb a színházzal szemben.
2. Náluk nagyobb „sikk"a pesti színház.

Több más válasz bizonyítja majd, hogy az utóbbiról van szó. Éppen annak
a rétegnek egy része nézi le a színházat, amely bázisa lehetne az újszerű törek-
véseknek.

Bizonyos ismétlődések itt már akadnak. Legtöbben a Szolnokon is sikeres
Popfesztivált említik (9 fő), ezt 5—5 szavazattal követi a Lear király, a Tangó,
Az ember tragédiája, a Hamlet és a Koldusopera. A diákoknál a szavazatok
fele 3 előadás között oszlik meg: Az ember tragédiája, Hamlet, Ványa bácsi.
(Náluk valamivel később történtí a felmérés, így eshetett meg, hogy már hivat-
kozhattak a Csehovf-darabra.)

Furcsa és érthetetlen, hogy a Szigligeti történetének egyik kiemelkedő
időszaka, a Székely Gábor-korszak alig képviselteti magát, legjobb produk-
ciói: Athéni Timon — 2, Boldogtalanok — 2j Macskajáték — 1 szavazatot kap-
tak. Megdöbbentő és tanulságos az a tény is, hogy a szobaszínházi produk-
ciókról alig esik említés (mindössze két előadásra utalnak), ami meggyőződé-
sem szerint nem minőségi kérdés, hanem a Szobaszínház képtelenül rossz rek-
lámozásával, propagálásával van összefüggésben. (A Meier legutóbbi közönség-
sikere talán javulást jelez.)
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Feltétlenül itt kell megvizsgálnunk azokat a kérdéseket, melyek a szín-
házbajárás gyakoriságára, módjára vonatkoznak.

(4. kérdés:
Hallott-e már a Szobaszínházról? Járt-e már ott, mit látott?

5. kérdés:
Jár-e másik színházba? HoVá, milyen gyakran?)
Ügy tűnik, mindenki hallott már a Szobaszínházról (hárman nem). Gyanak-

vóvá az tesz, hogy miközben itt „kockázat nélkül" adták a pozitív választ,
addig elszomorítóan kevesen láttak előadást is. Itt most jól elkülönülnek az
egyes csoportok és feltétlenül különbséget kell tennünk a humán és műszaki
értelmiség között is.

Műszaki Humán Egyéb Fizikai Diák
Járt már a Szobaszínházban 30% 60% 16% 0% 55%

Az arány elfogadhatónak látszik. A kísérletezőbb, újszerűbb próbálkozá-
sokra természetes módon a fiatalok és a humán értelmiség tűnik legnyitot-
tabbnak. Csakhogy a „járt" szóban bennfoglaltatik az is, aki egyszer már
volt. Ilyen közelítésben a hiányzó százalékok azokat jelölik, akik „hallottak
már róla", de meg nem nézik, milyen a Szobaszínház. A többség nem tesz
minőségi különbséget a nagyszínházi és szobaszínházi produkciók között. Érde-
kes azonban, hogy néhány pedagógus hangsúlyozza az utóbbi értékeit (egyikük
külön meg is jegyzi: „A Szobaszínházba mindig, mindenképpen elmegyek, ott
soha nincs rossz darab.") Nem lehet véletlen, hogy a diákok között is nép-
szerű. Ugyanakkor az oda nem figyelő előítélet fényes bizonyítéka, hogy sokan
(15) a nagyszínházi előadásokat tartják jobbnak, miközben bevallják, hogy a
másikban még nem jártak.

A más színház látogatása hasonló képet mutat:

Műszaki Humán Egyéb Fizikai Diák
60% 40% 20% 6% 60%

Itt is az első csoport és a nyilván pedagóguskezdeményezésre utazó diákok
meghatározók. Csakhogy míg 10 műszaki értelmiségiből 3 volt már a „Szobá-
ban", addig közülük 6 jár fel Pestre. Pestre, mert általában csak ezt jelölik
meg (mintha egybemoshatnánk mondjuk a Katona József Színház és a Vidám
Színpad műsorait). Nehéz volt pontos adatokat kihámozni, legtöbb az „alkal-
manként", az „egyszer-kétszer"-válasz. Valószínűleg munkahelyi szervezésekről,
kirándulásokról van szó, melyek — a válaszok szerint — többnyire az Operett-
színházba, a Vidám Színpadra, Tháliába, Madáchba vagy a Nemzetibe vezetnek.

Szolnokon — miként más színházban is — kevés a vendégjáték, ugyan-
akkor a felmérés szerint az emberek keveset járnak másik színházba. Tehát
nem nagy a rálátásuk a magyar színházi életre. Ennek ellenére tanulságosak
lehetnek a következő kérdésre adott válaszok.
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(6. kérdés:
Véleménye szerint miíyen helyet foglal el Szolnok az ország színházai
között:
nagyon gyenge; gyenge; átlagos; jó; kiemelkedő?)
Most nincs szükség az eddigi csoportosításra. A felnőtt nézők hasonlóan

ítélnek. Legtöbben átlagosnak tartják a Szigligetit (60%), 24% véli úgy, hogy
jó a színház, 8% szerint gyenge. Négyen húzták alá a kiemelkedőt. A diákok
jobb véleménnyel vannak: 76 %-uk a jóra szavaz. Nem az a célom, hogy a
nézői válaszokat minősítsem. Az azonban elgondolkodtató, miért ilyen szigorú
a hazai közönség. Nagyon boldogok lennének színházi szakembereink, (és más
városok közönsége is), ha az országos átlag elérné a szolnoki színvonalat. A
„szakma" — magyarországi viszonylatban — legalább jóra értékeli az itteni
munkát. Ez az értékelési különbség utal a nézők tájékozatlanságára, de még-
inkább arra a fölöttébb gyenge propagandamunkára, amit a színház saját
maga megismertetése és népszerűsítése érdekében tesz.

És újra itt van a vidékiség csapdája. Mint arra előzőleg utaltunk, a diákok
mellett a műszaki értelmiség képes leginkább az összehasonlításra. Nos, 17-ből
11 átlagosnak tartja Szolnokot. A vidéket a vidékiek nézik le.

Vizsgáljuk meg, hogyan minősítik a megkérdezettek az 198l/82-es évad
egyes előadásait!

(7. kérdés:
Minősítse 1-től 10 pontig az ön által látott előadásokat!)
Felesleges hangsúlyozni, hogy ez egy tetszési index, ami nem azonos az

előadások szakmai minősítésével.

A pontszámok alapján az egyes csoportokban a következő sorrend ala-
kult ki:

Koldusopera
A halál árát a halottaktól kérdezd
Hamlet
Három megesett lány esete
A nagy Romulus
I. Erzsébet
Liliom

l.cs.
2
7
1
6
3
5
4

2. cs.
1
7
3
6
4
5
2

3. cs.
2
7
1
3
5
6
4

Diák
1
7
2
4
3
6
5

Nem tagadhatom, hogy a kérdőív elkészítésekor a várható válaszok felől
viszonylag határozott elképzeléseim voltak. Ezek többbé-kevésbé be is igazo-
lódtak. Ez az a kérdés, aminél — feltételezem, nemcsak engem — a legna-
gyobb meglepetések értek. Egy „komoly", prózai előadás, a Hamlet (mégpedig
egy sokat vitatott Hamlet) ilyen előkelő helyezése mindenképpen váratlan. Az
is furcsa, hogy a közönségcsalogatónak szánt Három megesett lány esete ilyen
hátul végzett. El kell fogadnunk ezt az eredményt, de bizonyos kiigazításra,
magyarázatra szükség van. Véleményem szerint:

— Mivel az átlagnál érdeklődőbb nézőkről van szó, véleményük nem tük-
rözi automatikusan a több mint 9000 bérlettulajdonosét.
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— Az adott pillanatban talán szórakoztatóbb volt egy „könnyű" darab,
de egy félév múltán az élmény lenyomata erősebb lehet egy odafigyelést,
koncentrálást, teljes szellemi és lelki jelenlétet kívánó előadás esetében.

— Végül a legfontosabb: tetszés és látogatottság nem azonos fogalmak.
Nézzük meg — csak a válaszolókat tekintve — a látogatottsági sorrendet!

Felnőtt Diák

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Koldusopera
Három megesett lány
Liliomfi
Hamlet
A nagy Rumulus
I. Erzsébet

A halál árát . . .

Koldusopera
Hamlet
Három megesett lány
A nagy Romulus
I. Erzsébet

Láliom

A diákoknál elsősorban tantervi aktualitások és a tanterv elfoglaltságai
határozzák meg a látogatottságot. Májustól a negyedikesekre már nem lehet
számítani és ilyenkor vannak az osztálykirándulások is: a Liliomot ezért már
alig látták.

A felnőttek közül sokan megnézték a Menzel-darabot, a Liliom — Monár
Ferenc — is vonzóbb volt számukra. A Hamletnél — a kevesek — már kö-
rülbelül tudták, mire számíthatnak. Nincs okunk kételkedni abban, hogy leg-
többjüknek tetszett.

3. MŰSORTERV. RENDEZÉS, SZÍNÉSZEK:

A következő kérdéscsoporttal azt vizsgáltam, milyen műfajokra, mely
darabokra van leginkább igény, milyen tényezők befolyásolják a bérletvásár-
lást, illetve a színházbaj árast.

(8. kérdés:

Milyen műfajokból van a színház műsorán:
túl kevés; elegendő; túl sok?)

Nézzük előbb az egyértelmű, minden csoportban megfogalmazódó igényei-
ket. A későbbi riportokban, beszélgetésekben is mindig visszatérő téma: több
gyermekelőadás kellene!

Általában mindenki arra utalt, miből szeretne többet, a túl sok rovatba
alig került megjegyzés. És ha mégis? Néhány felnőtt sokallja a klasszikusokat
és a kortárs világirodalmat. De nem ez a jellemző. Az első csoportnak nincs
„kedvenc" műfaja, azonos arányban igénylik mindet. A 2. és 3. csoport azonos
vágyakról tudósít. Operett, szórakoztató darab és musical kellene több, a
másik három rovatban kevés a szavazat. Alapvetően mást mutat az „új" közön-
ség, a diákok véleménye. Mindenekelőtt mai magyar drámát, majd musicalt és
kortárs világirodalmat szeretnének látni. A fiatalok „igényes igényei" bátorít-
hatják a színház kísérletező törekvéseit, ugyanakkor két gyenge pontra is
rámutatnak: kevés (van egyáltalán?) az új magyar drámabemutató és a
musical.
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Ezeket az igényeket tükrözik a következő kérdésre adott válaszok is.

(9. kérdés:
A következő évadban mit vár leginkább — legkevésbé?
Jelölje meg a sorrendet!)
A tervezett műsor csak részben valósult meg, így azokat a darabokat veszf-

szük most figyelembe, amiket végül is játszott a színház. A kérdőíven ponto-
san feltüntettem a szerzőt, címet és a műfajt is, úgy, ahogyan ezt a nyári pla-
kátokon láthatjuk. Ha nem is ismerjük az első kettőt, a műfaj még mindig
segíthet. (Leginkább: 1; legkevésbé: 6.)

Imádok férjhez menni
Ványa bácsi
Az ügynök halála
Ármány és szerelem
Várj, míg sötét lesz
Vonó Ignác

1. cs.
4
3
1
2
6
5

2.cs.
1
4
3
2
5
6

3. cs.
1
3
4
2
5
6

Diák
4
1
3
2
6
5

Hangsúlyozom, ez a sorrend még nem az élményre vonatkozik, hanem
a várakozásra. A 2. és 3. csoport az Imádok férjhez menni-t — a zenés vígr

játékot — várja leginkább, az 1. csoport Az ügynök halálát — Tímár József
emléke! — a diákok pedig: Csehov-drámát. Idézzük csak fel az 1956-os Jása-
kunságot: „...majdnem reménytelen kísérlet egy kiváló orosz klasszikusra
becsalogatni a nézőket..." A 2. helyen mindenütt az Ármány és szerelem,
vagyis egy tragédia. A nézők ki vannak éhezve az érzelmekre, még akkor is,
ha „a vége nem jó". Helyezése alapján melléfogásnak tűnik a krimi műsorba
iktatása. Közönségcsalogatónak szánták ezt is, úgy látszik nem kell.

Idetartozónak érzem a

10. kérdést.
(Egy előadás megtekintésekor mi befolyásolja leginkább, legkevésbé:
szerző, rendező, főszereplő, kritika, ismerősök véleménye?)
Általában fontosnak jelölik a szerzőt, míg a kritika és az ismerősök sze-

repe elhanyagolható. Az aránykülönbségek viszont jelentősek. Az első csoport
szinte kizárólag a szerzőre hivatkozik, mást nem tart lényegesnek. A 2. cso-
portban a főszereplő az íróval azonos szavazatot kap, míg a 3-ban mindenek-
előtt a színész a fontos. Csak a diákoknál kap sok szavazatot a rendező, náluk
ő egyenrangú a szerzővel és a színésszel.

Ezt a gondolatsort folytatva a következőkben a szolnoki rendezésről és
a színészi munkáról érdeklődtem.

A 11. kérdésnél
alternatív válaszlehetőséget kínáltam. Ennek korlátai nyilvánvalóak, de
attól tartottam, hogy egyébként kihagyták volna ezt a kérdést. Tehát:
Véleménye szerint Szolnokon az előadások többsége:
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a) konzervatív, az idősebbek ízlésének felel meg;
b) nem mondható konzervatívnak, de azért a hagyományos színjátszás jel-

lemző;
c) korszerű, jól ötvözi a hagyományos és kísérletező színjátszás eredményeit;
d) érdekes, de néha túlságosan is kísérletező

e) mindenáron modern akar lenni, a közönség igényeit nem veszi figyelembe.

Alapvető különbség újra csak a felnőttek és a diákok válaszai közt jelent-
kezik. A diákok itt is elégedettebbnek tűnnek, majd mindenki a c)-t válasz-
totta. Példaként pedig a Hamletet és a Ványa bácsit említették. A felnőttek-
nél a következő az arány: c) 17%; d) 50%; e) 30%.

Azaz különböző mértékben, de 80 százalékuk túl soknak tartja a színház
kísérletező kedvét. Példaként főleg Az ember tragédiáját, a Hamletet és az
I. Erzsébetet hozták fel. Lényeges különbségek nincsenek, de az a tény, hogy
ahogyan haladunk az elsőtől a harmadik csoportig, úgy nő — az e) válaszok
aránya. A 130 válaszoló közül senki nem tartja konzervatívnak a Szigligetit,
és b) válasz is mindössze 5 van.

Olcsó kérdéskörnek tűnik a következő, de célom valóban nem egy nép-
szerűségi, illetve kívánságlista összeállítása volt.

(12. kérdés:
Kit tart a legjobb szolnoki színésznek?)

(13. kérdés:
Ha lehetősége lenne, melyik színészt, ill. rendezőt szerződtetné Szolnokra?)
A nevek puszta felsorolása helyett tanulságosabb következtetéseket lehet

levonni. Például: a felnőttek 34 százalékának nincsen kedvenc szolnoki színésze.
Főleg az első csoportra vonatkozik ez, ahol a válaszolók fele (!) nem nevezett
meg senkit. Az egyes beszélgetésekben sok szó lesz még a színész és a város
viszonyáról. Ez a viszony meghatározta a válaszokat. Igen nagy a szórás:
17 nevet említenek, közülük legtöbbször: Sebestyén Éva (a „legszolnokibb" szí-
nész) és Kristóf Tibor (televízió, film!). A diákok következetesek. Ök az „elér-
gedettek", senki nem hagyta válasz nélkül ezt a kérdést. A korszerű színházra
a Hamletet és a Ványa bácsit említették, így hát közülük minden második
Kovács Lajost (a két darab főszereplőjét) írja be. (Üjra le kell szegeznem:
az említett nevek és címet nem szakmai értékelések.)

A vágyaknál rengeteg színész neve elhangzik, közülük majdnem mindenki
a Madách, Víg vagy a jelenlegi Nemzeti tagja. A felnőttek visszaóhajtják a
régi szolnokiakat: Udvaros, Csomós, Margittay, Szombathy és Hollósi neve
újra és újra ismétlődik. Vidéki színészt ketten említenek, bár Básti Juli és
Máté Gábor is feltehetőleg a televízióból ismertek. A rendezőknél már nem
ilyen nagy a választék. Sokan kihagyják ezt a kérdést. Aki mégis nevet említ
az egykori szolnokit (Berényi, Csiszár, Kerényi, Valló — Székely Gábort nem
említik!) vagy inkább tévéből ismert nevet ír (Zsurzs, Szinetár, Kern). Többen
írják: „Mindegy a rendező".

A következő kérdésben a színház feladatáról érdeklődtem.
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(14. kérdés:

Melyik vélemény áll közelebb az önéhez: a színház feladata az, hogy
a) a művészet eszközével mutassa fel az adott társadalom és az egyén

problémáit;
b) kikapcsolódást nyújtson, elfeledtesse a napi gondokat, szórakoztasson;
c) egyéb.)
Az a tény, hogy mindössze öten fejtették ki saját elképzeléseiket az

„egyéb" pontban, azt bizonyítja, hogy a megadott, kissé végletes, sablonos
válaszokra szükség volt. A válaszolók fele mindenesetre kikerülte a választást:
a)-t és b)-t együttesen jelölte. Érdekes különbségek mutatkoznak azoknál, akik
választottak. (Nem hiszem, hogy itt beszélhetnénk „helyes" vagy „helytelen"
válaszokról, de a választások így is tanulságosak.)

a)
b)

1. cs.
7
5

2. cs.
3

18

3. cs.
0

15

Diák
8
5

A b) válasz kliséje a riportokban állandóan visszatér majd: azért jövünk
a színházba, hogy elfelejtsünk mindent, kikapcsolódjunk... Idézzünk fel egy-
két „egyéb" választ is:

„Emelje magához a tömegeket, tanítsa meg őket a színház, a színművészet
szeretetére, tanítsa meg őket gondolkodni, emberhez méltóan élni, ne alkal-
mazkodjék a sekélyes igényekhez!" (tanárnő).

„Adja meg azt a lehetőséget, hogy '83 embere szembesüljön környezetével
vagy akár önmagával is — és így szorongva-feldobva hagyja el a színházat."
(diák).

Végül arra voltam kíváncsi, milyen tényezők hatására lenne jobb — sze-
rintük — a Szigligeti Színház. A felnőttek a megadott hat lehetőség közül
hármat tartanak fontosnak: Legtöbben azt szeretnék, ha „a darabválasztáskor
jobban figyelembe vennék az átlagnéző igényeit". Sokan szeretnék, ha „nép-
szerűbb színészeket szerződtetnének". Érdekes, hogy sem ők, sem a diákok
nem jelölték a következő pontot: „készüljenek közérthetőbb előadások". A
diákok két, még nem említett tényezőt tartanak fontosnak: „bátrabban kísér-
letezzenek"; készüljenek politikusabb előadások"!

Tudom, hogy a kérdőívben legnagyobb igyekezetem ellenére sem érinthet-
tem minden fontos kérdést. Egy mondattal ezért is adtam lehetőséget egyéb
nézői reflexiókra:

„Kérjük, írja ide bármilyen egyéb közlendőjét a szolnoki színházzal kap-
csolatban!"

Ezt sokan ki is használták, íme egy csokor a jellemző válaszokból:
— A jelenlegi gárda — színész és rendező — igen jó. Minden előadást olyan

komolyan kellene venni, mint a bemutatót.
— Használjanak megfelelő díszleteket, mert túlságosan modern, illetve üres

a színpad.
— Javaslom, hogy egy évadban három gyerekdarabot játsszanak.
— 15 éve vagyok színházlátogató és több vidám, zenés darabot szeretnék

látni, mert különben az ismerősöket is lebeszélem a színházbaj árasról. Én
is gondolkodom, hogy megújítsam-e a bérletemet.
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A Szolnokon előrelépő, sikert arató színészeket próbálják meg itt-tartani.
A nézők elvárják a színháztól a díszletet és a kosztümöt. Nem kell a jel-
képes díszlet.
Emlékszem arra az időre, amikor még nem modernizálták túl a darabokat
(gondolok itt a túl modern díszletekre). Most is szeretnénk a szép, koszr
tümös előadásokat. A túl modern színjátszás Szolnokon néha az ízléstelen-
ségig is elmegy. Fiatal vagyok és nem prűd, de a színpadi szexuális jele-
netek (pl. Koldusopera) már gusztustalanok és feleslegesek.
Azt szeretném, ha elérnénk a kaposváriak szintjét. A mi gárdánk is képes
olyan előadásokra.
A közönségnek igénye lenne a táncos, énekes darabokra, de a jelenlegi
társulattal ezt nehéz megvalósítani. Botrányosan rossz volt például a Bál
a Savoyban
Legalább gyerekelőadásoknál ne sajnálják jelmezre a pénzt!
Szívesen látnánk Németh László-, Örkény-, Brecht-, Szabó Magda-, Sza-
konyi-darabokat.
A színészek szövegmondása sokszor érthetetlen. Ezzel teljesen élvezhetet-
lenné tették pl. Az ember tragédiáját.
A rendezők nem a közönségnek csinálják a darabokat, hanem egymásnak,
a szakmának. Nem szeretik a közönséget, sőt le is nézik. 15 évvel ezelőtt
nagyon szerettem a színházat, de azóta olyan változások mentek végbe,
hogy valósággal megutáltam. A rendezők, színészek, jelmeztervezők stb.
kísérletezéssel, érthetetlen halandzsával próbálják leplezni a tehetségte-
lenségüket.
Velem a színházat, a színház szeretetét a Szigligeti ismertette meg.
A színháznak ki kellene lépnie a nagy- és szobaszínházi keretből. Pódium-
műsorokra, önálló estekre vagy például olyan kezdeményezésekre gondo-
lok, mint a Pelikán szállóban megtartott írástudók felelőssége című ösz-
szeállítás volt. Azt kívánom, hogy a Meier-hez hasonló rendezésekre mi-
nél többször kerüljön sor.
Jó lenne, ha egy minőségében állandó társulat maradna együtt. Itt a szín-
házat meghatározó, vezető színészek hosszú távú közös munkájára gondo-
lok. A főrendezővel nagyon elégedett vagyok és azt hiszem, hogy sokan
örülnének annak, ha még néhány évig a színházat szakmailag vezetné.
Tavaly a Varga Katalin Gimnáziumban többször is beszélgettünk a ren-
dezővel. Ezt rendkívül hasznosnak tartom és úgy gondolom, hogy a fel-
nőtt közönség is igényelné az ilyen találkozókat. Az emberek nagy része
jó indulatú és meg akarja érteni azt, amit lát. A színháznak is érdeke,
hogy szorosabb, közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki a nézőkkel.

(Folytatjuk)
BÉRCZES LÁSZLÖ

A szerkesztőség nem ért mindenben egyet a tanulmány vizsgálódási módszereivel, illetve
megállapításaival; de úgy véli — tekintettel a téma fontosságára — az írás egyfajta megkö-
zelítéseként hozzájárulhat a színház és a közönség kapcsolatának mélyebb áttekintéséhez.
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