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1973 őszén a kaposvári Csiky Gergely
Színház évadnyitó társulati ülésén a me-
gyei tanács képviselője az együttes mű-
vészi munkáját „lombikszínháznak" ne-
vezte. Az 1975. május végén tartott tár-
sulati ülésen Bóra Ferenc, a megyei tanács
művelődési osztályának színházzal
foglalkozó csoportvezetője - a megyei
pártbizottság nevében is - elemezte a
színház munkáját, megállapítva, hogy azt
magas színvonalúnak és progresszívnek
tartja; méltatta az egyre inkább tudatos, a
közönség igényét is felmérő kö-
zönségszervezést, mely azonban nem a
közönség olcsó igényének kiszolgálására
törekszik. A színház és a közönség vi-
szonyáról szólva leszögezte, hogy a szín-
ház nem kerülhet a közönség uszályába,
bár a közönség egy része nem jutott el
oda, hogy a színház jelzéseit feldolgozza.
Nagy hiba lenne az ő igényükhöz alkal-
mazkodni. A közönség jelentős része vi-
szont a színház törekvéseit magáénak érzi,
helyesli, asszimilálja, értékeli benne az
értékest, s valóban van a közönség köré-
ben olyan réteg, mely az előadásokat tel-
jesen feldolgozza. Az ő körüket kell nö-
velni.

Vidéki színház évad eleji munkájához
hozzátartozik a bérletezési akció, vagyis
hogy a színház igazgatója a szervezővel
együtt végiglátogatja az üzemeket, elbe-
szélget a tanintézetek illetékes kultúrosai-
val, szervezőivel a következő évad be-
mutatóiról. Kaposvár nem tartozik a nagy
kulturális múlttal rendelkező városaink
közé, nemhogy jelentős színházi
hagyománya lenne. A város a század ele-
jén épített kőszínházat, melynek befoga-
dóképességét - a pécsiekkel rivalizálva --
közismerten túlméretezték. (1911-ben,
amikor az 1300 főt befogadó színház
megnyílt, Kaposvárnak 24 ezer lakosa
volt. Azóta a nézőtér átrendezésével a be-
fogadóképességet többször csökkentették.)
1955 óta működik itt állandó társulat.
Addig vendégegyüttesek, vendégfel-
lépések biztosították a város számára a
Tháliával való ismeretséget, többnyire
könnyen forgalmazható műsorok útján. De
az állandó társulatnak az érdemleges
művészi kísérletek ellenére sem si-

került átformálni az operettelőadásokon és
magyarnótaesteken kialakult közön-
ségízlést, azt az eléggé riasztó jelenséget,
mely Kaposvár számára a színházat jelen-
tette. Igy aztán az az új arculatú színház,
amely az utóbbi években a vezetőség és a
társulat zömének kicserélődésével jött
létre, megkísérli önmaga és a város szá-
mára is újjáértékelni ezt a fogalmat, s
ezért óhatatlanul harcba keveredett a kö-
zönséggel - a közönségért. Érthető te-hát,
hogy izgatott ez a társadalmi réteg-
ződésében nem egykönnyen áttekinthető
folyamat, izgatott a színház sajátos hely-
zete, a közeg, melyben nem csupán mű-
ködni, hanem hatni is akar. 1974 őszén
elhatároztam, ezeken a bérletezési meg-
beszéléseken mint a színház segédren-
dezője, magam is részt veszek; de csak a
Húskombinátba jutottunk el, Komor
István halála a tervet meghiúsította. A fő-
rendező Zsámbéki Gábor még tartott egy
a tanintézetek és kollégiumok vezetői
számára már meghirdetett beszélgetést,
melyen természetesen ott voltam, bár nem
sok eredménnyel, mert a város
valamennyi oktatási intézménye számára
rendezett összejövetelen csak ötnek (köz-
tük két kollégiumnak) a képviselői jelen-
tek meg.

Más utat kellett tehát választanom.
Februárban Szűcs Magdolnával, a szín-
ház egyik szervezőjével elhatároztuk,
hogy egyéni vállalkozás keretében, az
igazgató Zsámbéki Gábor jóváhagyásával,
akcióba kezdünk : látogatóba fogunk járni.
Előbb egyéni címeket kerestünk fel, majd
üzemeket; intézmények, hivatalok
vezetőinél tettük tiszteletünket.
Vállalkozásunk során, melyet kezdetben
magánbuzgalomból végeztünk, színház-
barátokra éppúgy leltünk, mint olyanok-
ra, akik kifejezetten ellenséges magatar-
tást tanúsítottak. Később az is bebizo-
nyosodott, hogy kezdeményezésünk sze-
rencsésen illeszkedik az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának a közművelődés fej-
lesztésének feladatairól hozott határozata
megyére lebontott végrehajtási mun-
kájába.

Feljegyzések egy szombat délutánról

Közönségszervező kolléganőm hivatali
címlistáját böngésszük, kiválasztunk né-
hány nevet. Csupa értelmiségit. Nem
tervszerűen, inkább tanácstalanságból.

Téli hétvége, egészen kora délután.
Sávház, új, modern lakás. A házigazda
tanársegéd a Mezőgazdasági Főiskolán.
Horgolt kilincsvédő, bárszekrény, szobát
betöltő franciaágy. A főiskolán

KISZ-titkár, s ő a színház szervezője.
„Ne vicceljenek már - mondja -, nem
minden a színház. Mondjuk, ha egy kon-
ferencia miatt Pesten töltök néhány na-
pot, az más életforma, abba beleillik a
színház."

Beállít két munkatársa, az egyik a fele-
ségével együtt. Épp jókor jönnek. „Vagy
négy éve voltam utoljára - mondja a ven-
dégségbe érkezett férj. - Ha lejár az öt év,
újra elmegyek." Majd némi ízetlen, trágár
célzásokkal tűzdelt viccelődés következik
az egykori előadás kapcsán. Képtelen
helyzetbe kerülünk, a feleség talán
megérzi, mert mentegetőzve fordul
hozzánk: „Kicsi gyerekeink vannak,
miattuk nem tudunk színházba járni."

Közben megbeszélik hétvégi program-
jukat, még délutánra összejövetelt ter-
veznek szomszédos ismerősüknél, majd
halászlévacsorára invitálják a házigazdát, s
ezt követően valószínűleg együttesen
felkeresik a Dorottya Szálloda új bárját.

Bejelentkezünk egy idős orvosházas-
párhoz. Szíves fogadtatás, készültek a
beszélgetésre. Meg vannak tisztelve, és
bennünket is megtisztelnek. A város
mintegy kétezer egészségügyi dolgozót
foglalkoztat, ennélfogva orvost is szép
számmal; de az orvosok, ha egyáltalán
járnak is színházba, azt összekötik egy
Pestre való kirándulással. Színházbérlete
- premierbérlete - két házaspárnak van.
Az egyik közülük ez a Pécsről nem-rég
áttelepült kórházi főorvos és a felesége.
Szeretik a színházat, észrevételeik
értékesek, hasznosíthatók, s láthatóan
nem sznobizmusból járnak. Két gyerekük
van, a fiuk gimnazista, s kétszer nézte
meg az ördögöket, lányuk a Közgazdasági
Egyetem hallgatója Pesten, az el-múlt
évadban két előadást jött le megnézni, az
Ördögöket és az Egy lócsiszár
virágvasárnapját.

Meglátogatunk egy fiatal házaspárt is,
két esztendeje élnek a városban. A férfi
Pesten végzett mérnök, az asszony kapos-
vári születésű, de a fővárosban járt egye-
temre. Orosztanár, álláshoz azonban nem
jutott, így otthon maradt két kis-gyerekük
mellett. Majd minden előadást láttak -
mióta itt élnek -, s ha a gyerekek miatt
nem tudnának eljönni, becserélik a
bérletüket másik alkalomra.

Eljutunk még egy építészmérnök-há-
zaspárhoz is. A férfi a Tervezőirodában
dolgozik, osztályvezető-helyettes, az
asszony a Tanácsi Magas- és Mélyépítő
Vállalatnál. Két gyerekük van, egyik
óvodás, másik iskolába jár. Otthonuknak
hangu-



latos, bensőséges miliője van. A náluk
töltött estének is. Ők is sávházban élnek, a
piciny lakás lakberendezési tárgyai mű-
vészi fogékonyságról tanúskodnak, s be-
szélgetésünk messze túlnő a színház és
közönség kapcsolatán. Sokkal inkább a
város szegényes kulturális igényeiről fo-
lyik a társalgás. Arról a bizonyos közöny-
ről, amiről gyakran és sokfelé állapítjuk
meg, hogy „nem volna szabad beletö-
rődnünk".

Különcnek számítanak a kaposvári
tervezőmérnökök között: nemcsak szín-
házbérletük van, hanem a magántervezői
engedélyt sem váltották ki, noha csak egy-
egy 100 forintos okmánybélyegbe került
volna nekik. Lehet, hogy a többi építészt a
mellékjövedelmet biztosító magántervezés
vonja el a színháztól? Igaz, az Egy lócsiszár
virágvasárnapja egyik bérletszüneti
előadására a színházzal szemközt álló
Tervezőiroda több mérnöke jegyet
igényelt. Erre az előadásra jelentkezett be
Budapest főépítésze.

Iskolák és üzemek
Jártunk ugyan még a későbbiekben is
egyéni bérletvásárlóknál, de érdeklődé-
sünket kizárólag rájuk korlátozni nem
látszott célravezetőnek, éppen a kiválasz-
tott egyének esetlegessége miatt. Tény
azonban, hogy mégis éppen ezek a ma-
gánbeszélgetések segítettek tájékozódni.
Nyilvánvalóvá tették számunkra, hogy
alapvetően nem is a közönség „közönyé-
vel", sokkal inkább a tájékozatlanságával
és szervezetlenségével kell szembenéz-
nünk. Faggatózásaink során ugyanis
meglepően gyakran hangzottak el ilyes-
féle észrevételek: „a színház léte, műkö-
dése nincs eléggé a köztudatban", „a régi
hírhedt színészbotrányok ugyan nem kí-
vánatosak, de az önök színészeiről jófor-
mán semmit nem tudunk", „a megyei és
városi vezetőségnek az anyagi támogatás
mellett nagyobb, látványosabb erkölcsi
támogatást kellene nyújtania".

Igy történt, miként erre fentebb már
utaltam, hogy nekivágtunk felkeresni az
intézmények vezetőit, iskolaigazgatókat,
gyárigazgatókat s természetesen a megyei
és városi tanácsot, a pártbizottságot, a
járási hivatalt is. (Hamarosan felfigyeltünk
egy apró, figyelmen kívül mégsem
hagyható jelenségre: hogy szembetalál-
koztunk vagy sem az illető épületben
színházunk plakátjával - előre jelezte a
fogadtatás hőfokát. A kórház valamennyi
osztályának minden bemutatóról küld egy-
egy plakátot a jegyiroda, még-sem látható
belőle sehol egy darab sem.

A Megyei Könyvtárban viszont a földszin-
ten is, az emeleten is a plakát az első, amit
megpillant a belépő. Ha meggondoljuk,
hogy naponta mintegy ötszázan látogatják
a könyvtárat, nem csekély propaganda.)

A város nagy múltú iskolája a Táncsics,
oda megyünk először. Igazgatója magyar
szakos tanár. Feszélyezetten hivatalos szí-
vélyességgel fogad, alig tudjuk elmondani
mondókánkat: nem számadatszerű
közönségnövelésre vágyunk, hanem va-
lóságosabb kapcsolatra. Ó megnyugtat:
alaptalan a „pánik", mely idehozott min-
ket. Magyarázkodni próbálunk, hogy
egyáltalán nem pánikból, csupán elége-
detlenségből vagyunk itt.

Nem tudjuk megértetni magunkat.
A z igazgató: „A gyerekek túlterheltek.

Persze a színház is hozzátartozik a
szocialista ifjúság sokoldalú képzéséhez,
de higgyék el, nemrég szabadnapot kel-
lett adnunk egy diákunknak, annyira ki-
merítették az iskolai követelmények."

Mi: „A gimnázium tanárait sem igen
látjuk az előadásainkon. Egyetlen magyar
szakos tanárjuk kivételével, aki viszont
egyúttal a színház baráti köréhez
tartozik."

A z igazgató: „Igen, kicsit túlbuzgó. A
tanáraink viszont általában családos
emberek. Nem tudnak elszabadulni ott-
honról esténként."

Mi: „Szóba hoztuk ezt a kérdést már a
Tanítóképzőben is. A lányok felajánlották
a pótmamaszolgálatot."

Az igazgató: „Az már a korábbiakban
sem vezetett semmi jóra. Akkor az ápo-
lónők vállalkoztak. S elszerették a fiatal
papát."

A Munkácsy Gimnázium igazgatója föld-
rajztanár, apja híres geográfus volt. Az
angol szakos tanfelügyelő látja el az is-
kolában a közönségszervezői feladatot, ő
is részt vesz a beszélgetésen. Nem tit-
koljuk az előző gimnáziumban szerzett
tapasztalatainkat. De kinevetnek mind a
ketten.

A z igazgató : „Higgyék el, a színház
jobban jelen van, mint gondolják. Oly-
annyira, hogy mintegy a mi munkánkkal
szinkron működik. A színház szellemi-
ségének felfrissülése határozottan érez-
hető az iskola szellemi életének fellendü-
lésén. A gyerekeket csak egyszer lehet
becsapni."

Mi: „A gyerekek rettenetesen elfog-
laltak, tudjuk. Mégis közelebb szeretnénk
kerülni hozzájuk."

A z igazgató: „Nincs szabad idejük?

Én ebben roppant optimista vagyok. Az
embernek az a szabad ideje, amiben
kedvérevalót csinál. Színházba is el lehet
menni kedvtelésből. Mint például a fizika
szakos tanárnőnk, aki még mindig fel van
ajzva az Ördögök című előadásuktól, mert
örökösen emlegeti."

Beszélünk a még hátralevő bemutatók-
ról. Megállapodunk egy közönségtalál-
kozóban is: ha az angol szakosok meg-
nézték Wesker A konyha című darabját,
valamelyik délután összeülünk, s a gye-
rekek elbeszélgethetnek az előadás né-
hány művészével az iskolában. (Nem jók
a tapasztalataink a találkozókról. Gyakran
igénylik, javasolják, de csak ritkán vezet
bármiféle eredményre. A Munkácsy
Gimnáziumban tartott beszélgetés azon-
ban, eltérően a közönségtalálkozók nagy
részének protokolláris unalmától, izgal-
mas, oldott és értékes volt. Vagy negyven
kérdést jegyeztünk fel, szinte valamennyi
hozzáértésről és érdeklődésről tanúskodik.
Annál inkább balul sikerült egy másik
találkozónk a S Á É V [Somogy megyei
Állami Építőipari Vállalat] dolgozóival. A
vállalat vezetőjénél tett látogatásunk
eredményeképpen a dolgozók nagy
számban vásároltak jegyet A szabadság
első napjára, melyet felszabadulásunk 30.
évfordulója alkalmából néztek meg.
Ragaszkodtak a találkozóhoz is, de ízlé-
sesen berendezett klubjukban tízen ha
megjelentek. Nem tudtunk sem kérdést,
sem ellenvetést, sem bármiféle megnyil-
vánulást kicsikarni belőlük. Értekezletet
vártak, beszédet, amit a színház képvise-
lője majd megtart nekik. Szervezőjük kí-
nosan érzi magát, s búcsúzáskor szabad-
kozik. Pedig a lecke itt nem nekik, hanem
nekünk lett feladva.)

Bizonyos holt idő után munkánknak új
lendületet a Villamos Berendezés és Ké-
szülék Műveknél, azaz a VBKM-nél tett
látogatásunk adott. Hárman fogadnak, a
fiatal igazgató, a szakszervezeti titkár s a
függetlenített kultúros. Csak az első pil-
lanatokban protokolláris a légkör, azonnal
értik, nem nézőlétszám-javítást akarunk,
hanem nézőket. Az üzem kétezer munkást
foglalkoztat, a fele vidékről jár be. 59
üzemi bérlettulajdonosuk van, s úgy 20-
25-en vásároltak egyénileg bérletet.

Az igazgató mindjárt az elején tudo-
másunkra hozza, hogy ő ugyan személy
szerint képzőművészet- és természetbarát,
nem kedveli a színházat, de bármiben
készséggel a segítségünkre lesz. A
kaposvári színház előadásait egyébként a
tévében meg szokta nézni, s ott min-



dig tetszik is neki. A beszélgetés így gya-
korlatilag a szakszervezeti titkárral és a
kultúrossal folyik. Elmondják, hogy van a
gyárban százfőnyi, eléggé összefogott,
fiatalokból álló társaság, belőlük lehetne
közönséget nevelni. De úgy, hogy ház-hoz
megyünk „valami műsorral". Az öregeket
meg úgysem lehet megnyerni, ott a szőlő.
„Általában semmi iránt nem érdeklődnek a
kaposváriak - magyarázzák -, de nálunk
néha egy képzőművészeti kiállításnak
nagyobb visszhangja van, mint a városban
tartott hivatalos ki-állítás megnyitójának.
Saját közegükben kellene tehát
hozzászoktatni a dolgozókat a színházhoz.
A színház jelrendszer - meg kell rá tanítani
a közönséget." Kérésükre meg is nézem a
körülbelül 30 négyzetméteres termet, ahol
a „valami-féle műsorral" a színház
vendégszerepelhetne. A bejáratnál
üvegajtós szekrény, ez a könyvtár, rajta
dupla lakat. A teremben jelenleg az üzem
dolgozói állították ki amatőrfotóikat és
egyéb képzőművészeti jellegű munkáikat.

„Mit kellene játszanunk, hogy színház-
hoz szoktassuk a dolgozóikat?" - kér-
dezem. „Valami más műsortervre lenne
szükség. Például a pesti sikerdarabokat
szívesen megnéznék" véli az SZB-titkár.
Az igazgatónak más javaslata támad:
felajánlja, ha fogalmazunk egy kérdőívet,
önköltségen, saját stencilgépükön két-ezer
példányban lehúzatja, s ki is tölteti az
üzem dolgozóival.

Kérdőívek

A javaslattól valósággal izgalomba estünk.
Sikerül talán szélesebb perspektíva
birtokába jutnunk, ahelyett, hogy a Da-
naidák módjára szorgoskodnánk. Felke-
resem az Országos Széchenyi Könyvtár
Könyvtártudományi és Módszertani Köz-
pontja olvasásszociológiai csoportjának
tudományos munkatársát, Kamarás Istvánt,
aki hasznos segítséggel szolgál a
műkedvelő módon összeállított kérdő-ívek
feldolgozásához. Beszélgetésünk során
kibontakozik a tudományos felmérés
lehetősége is, mely azonban nagyobb lé-
legzetű és nem utolsósorban költséges
vállalkozás lenne. (Kamarás István fel-
ajánlja, ha a megye bizonyos anyagi
támogatást nyújtana az akcióhoz, a
Könyvtártudományi és Módszertani
Központ szakemberei komplex színházi-
olvasásszociológiai felmérést végeznének
Somogyban, ami távlati tervként feltét-len
megfontolást érdemel.)

Az ígért kétezer kérdőív gyorsan elké-
szült, melynek felét a VBKM dolgozói

Vajda László és Molnár Piroska az Egy lócsiszár virágvasárnapja kaposvári előadásában
(lklády László felvétele)

közt szétosztották (ebből hatvanat kap-
tunk vissza), további ezret a rendelkezé-
sünkre bocsátottak. Sajnos, a kérdőívek-
ről lemaradt néhány lényeges kérdés, amit
utólag egyenként kellett beírnunk; ez is
közrejátszott abban, hogy a többi üzem
munkásai közt összesen mintegy kétszáz
kérdőívet osztottunk szét, majd a diákok
és az értelmiségiek számára némileg
átalakítottuk az eredeti kérdőívet. A
munkásoknak szétküldött űrlapokon a
következő fontosabb kérdések szere-
peltek: Milyen művészeti ágak érdeklik?
Mi volt a legkedvesebb olvasmányélmé-
nye? Volt-e már a kaposvári színházban,
mikor, mit látott? A jelenlegi színházi
évadban mit látott? Tetszett - nem tet-
szett? Van-e színházi bérlete? Volt-e az
előző években s mikor? Milyen témájú
darabot nézne meg szívesen? Fontosnak
tartja-e, hogy munkástémájú darabokat
játsszon a színház? Van-e konkrét cím
szerinti javaslata? Előnyben részesíti-e a
zenés, illetve a prózai darabokat? Kelle-
metlennek találja-e, ha komolyabb prob-
lémákat vet fel az előadás? Van-e a ka-
posvári színházban kedvenc színésze?
Van-e általában kedvenc színésze? Mi-
lyen műsorokat szokott megnézni a té-
vében? A kaposvári színház előadásainak
televíziós közvetítései közül mit látott?
Véleménye szerint a színházban ünnephez
méltóan szükséges-e felöltözni?

stb. A diákok és az értelmiségiek közt
szétosztott űrlapokon kihagytuk a mun-
kástémára és az öltözködésre vonatkozó
kérdést, továbbá megkérdeztük a diáko-
kat, hogyan állítanák össze a következő
évad műsortervét.

A szétküldött kérdőívekből határidőig
414 darab érkezett vissza kitöltve: 88 ér-
telmiségi, 226 diák és 100 munkás vála-
szát dolgozhattuk fel. Az értelmiségiek a
Megyei Könyvtár és a Tervezőiroda dol-
gozói, a diákok a Táncsics Gimnázium és
a Mezőgazdasági Főiskola növendékei, a
munkások az ÉIVRT (Izzó), a SÁÉV és a
Pamutfonó dolgozói. Néhány érdekesebb
adatot idézek: a megkérdezett ér-
telmiségiek 70%-a volt az 1974/75-ös
évadban színházban, 16%-nak van bérlete,
a diákok 72%-a volt színházban, 56%-nak
van bérlete, a munkások 61%-a volt
színházban, 33%-nak van bérlete. Arra a
kérdésre, hogy fontosnak tartja-e a mun-
kástémájú darabok műsorra tűzését, a
munkások 59%-a felelt igennel, de csak
23% nemmel (18% nem töltötte ki a ro-
vatot). A színészek népszerűségi „listá-
jának" az élén Pogány Judit, Koltai Ró-
bert, Reviczky Gábor, Szabó Kálmán,
Vajda László helyezkedik el (ebben a sor-
rendben). A cím szerinti darabjavaslatok
közt a legtöbben, 8-8 megkérdezett a
Képzelt riportra és A néma leventére „sza-
vazott"; érdemes megemlíteni, hogy a



Csárdáskirálynőt csak egy fő említette. A
VBKM egyik szakmunkástanulója e
kérdésnél - mindenféle cím szerinti ja-
vaslat helyett - azt kérdezte: „Miért törlik
le a kilincset, ha munkás fogja meg ?"

Az ÉIVRT egyik fizikai csoportveze-
tője, akinek van színházbérlete, sőt a
Huszonötödik Színház és a pécsiek ven-
dégjátékát is megnézte, arra a kérdésre,

hogy milyen darabokat nézne meg
szívesen, így felel: „Mindent, kivéve az
operettet." Ünnephez méltóan kell-e felöl-
tözni a színházba? „Nem! Csak annak
ünnep, aki ritkán jár!" Barátságtalannak
tartja-e a színházépületet belül? „Igen!
Kellemetlenül nagy!" Befolyásolja-e ez a
színházba járásban? „Jelenleg nem. De
kellemesebben érezném magam egy ki-

sebb, »melegebb « színházban." Érdemes
néhány gondolatot kiragadnunk a Táncsics
Gimnázium diákjainak válaszaiból is,
különösen a színház műsorpolitikáját
illetően. „Változatos darabokat minden
műfajból, hogy jobban művelődjünk."
„Olyan műveket, hogy minden ember
számára öröm legyen színházba járni."
„Minden darab valamennyi kor-osztály
számára érthető legyen, a kicsiknek
mesefeldolgozásokat. A többi bemutató
legyen szórakoztató, de nevelő hatású, a
mai társadalomra is érvényes, mint az
Ördögök és az Egy lócsiszár virágvasár-
napja." A Mezőgazdasági Főiskola ha-
sonló témájú válaszaiban ilyesféle meg-
jegyzéseket találunk: „legalább három
ősbemutatót", „előtérbe hoznám egyes
klasszikus darabok Ascher-féle
újrarendezését", többségük azonban
egyszerűen egyetértését fejezi ki a színház
jelenlegi műsorpolitikájával.

Kaposvár környéki falvak

Jóllehet a kérdőívek összeállítása, szét-
küldése és feldolgozása a tudományos
feltételeknek jóformán egyáltalán nem
felelt meg, bizonyos tájékozódásra, mint
látjuk, mégis módot adott. Igazi értéké-
nek az a tény bizonyult, hogy a szétküldött
űrlapok kitöltését (egyetlen kivétellel)
minden megkérdezett komolyan vet-te.
Tehát nem annyira a kérdésekre adott
válaszok az érdekesek, inkább az a hatás,
amelyet ez a szerény méretű akció is ki-
váltott, érdeklődést keltve a kaposvári
társadalomnak a színházhoz kevésbé
vonzódó rétegeiben.

De hát a színház és közönsége valóságos
kapcsolata mégiscsak a bent ülő nézőkkel
teremthető meg. Ezért éreztük munkánk
„áhított", de nem remélt koronájának a
május 14-i Lócsiszár előadást és a május
29-i Ahogy tetsziket . Nem lényegtelenek a
dátumok: községek, a kaposvári járás
lakossága töltötte meg e két előadásra a
színházat, zömében falusi,
mezőgazdaságban dolgozó, tehát a mező-
gazdasági munkák dandárja idején szín-
házba eljövő emberek. Természetesen ér-
tük mentünk, s mintegy meghívtuk őket a
házunkba. Párthatározat született rá, hogy
a járási községeket be kell hozni a
színházba. (A színházak körzetesítése óta
a kaposvári színház is lényegesen
csökkentette tájelőadásait.) A kaposvári
járás 83 községének 22-23 ezer lakosa
van. Üzemek, téeszek bérletvásárlásaiban
szerzett ijesztő tapasztalat, hogy semmi
nem olyan ártalmas, mint a színházba já-
rást „kampányfeladatnak" venni. Mi mó-

Kirillov (Breznyik Péter) emlékezetes pillanata a kaposvári Ördögökből
(Somogyi József felvétele)



don lehetne akkor? A színház vezetősége a
szervezővel együtt elhatározta, eljátsszák
„kedvcsinálónak" az évad egyik sikeres
előadását. Az Egy lócsiszár virág-vasárnapja
már rég nem volt műsoron, mégis erre
esett a választás. Hozzuk be a Lócsiszárra a
községi lakosságot, azzal a teljesen nyílt
szándékkal, hogy nagy százalékuk
remélhetőleg ősszel a bérletet is
megvásárolja majd. A 83 községbe ter-
mészetesen lehetetlen volt eljutnunk,
Nagy Klára, a járási hivatal népművelési
csoportvezetője a tizennégy tanácsi kör-
zetet jelölte ki úticélnak.

Falujárásunk tapasztalatairól talán ér-
demes lenne külön szociográfiát készíteni,
most azonban csak néhány, számomra
leginkább jellegzetesnek tűnő pillanat-
képet szeretnék rögzíteni: Gölléről, So-
mogyszilről, Kaposfőről, Nagybajomról s
a visnyei termelőszövetkezetről. Párt-
titkárokat, tanácselnököket, iskolaigaz-
gatókat és tiszteletdíjas népművelőket
kerestünk meg.

Gölle alighanem Somogy leggazdagabb
községe. Erről beszélgetünk a párt-
titkárral irodájában, s ő megjegyzi, hogy
„már a múlt rendszerben is a megye leg-
módosabb adófizető települése volt".
Szívesen fogad, örül, hogy a színház
megkeresi őket. Mondja is mindjárt, ha
látja a tévéműsorban, hogy „a Csiky lesz",
nem tudja kihagyni. Meg hogy a kulturális
tervben már gondoltak is bérletrendszerre.
Faggatjuk, mégis mennyi nézőre lehetne
számítani. 1488 lakosa van a falunak,
nyolc szocialista brigád, főleg velük
biztat. „Benne van a brigád-
szerződésükben", mondja, „ez szórakozás
is, no meg kollektív megmozdulás". A
téesz vásárol jövőre egy 35 -40 férő-
helyes buszt, a traktoros és szerelő brigá-
dok. be tudják vinni egymást. Megjegyez-
zük, nem bánnánk, ha nem csak azok
jönnének. Érti a szót. „Hát a párttagokra is
ráfér." S megígéri, hogy a téesz párt-
vezetőségének ülésén is előterjeszti. Nem
bánja, hogy még tovább noszogatjuk, a
községben 470 család él, s éppen száz a
személyautók száma. „Hát persze, kocsi
van elég - mondja. - De van olyan család a
felső utcában, akinek nemhogy tévéje, de
rádiója sincs. Kiáll az utcára, és
kérdezősködik. Ez még a régi paraszti
individualizmus. De az istállója éppúgy
tele van, mint egyéni gazda korában. A tíz
bika most is ott áll. Az értelmiségre
viszont lehet számítani. A volt szegényebb
emberek igényesebbek. Nekik tévéjük is
van." 118 göllei nézte meg az Egy lócsiszár
virágvasárnapját.

Gölléből Somogyszilbe megyünk. Itt
egy pedagógusházaspárhoz. A férfi test-
nevelő tanár, az asszony igazgatóhelyettes
az iskolában, éneket és rajzot tanít.
Amellett bejárnak Kaposvárra a Marxiz-
mus-Leninizmus Egyetemére. A község-
ben sok a cigány, az 1417 főnyi lakosság-
nak elég nagy hányada. Cigányanekdotá-
kat mesélnek (a férfi több tanulmányt is írt
a cigányokról), ömlik belőlük a szó és a
jókedv. Alig tudjuk magunkat úti-célunk
témájához visszafegyelmezni ebben a
gárdonyis tanítói idillben. De azért csak
elmondjuk. „A Lócsiszár címe nagyon
tetszik - jegyzi meg a férfi -, tudniillik
nincs ló. Csak a cigányoknak van. Náluk
még lókupecek is vannak. Lócsiszárok
viszont akadnak, az igaz, mert hát rajtuk
ragadt a név." Itt is hivatkozunk a
közművelődési párthatározatra.
„Pártvonalon meglesz - mondja. - A
párttitkár szeret színházba járni." S tré-
fásan hozzáteszi: „Vegye tudomásul, hogy
mi a demokratikus centralizmus." De
mindjárt fontolgat, számol. Biztosra a
harminc fős kórusukat ígéri (ötven-
nyolcan jöttek el), s lelkesedik, hogy
„végre beindul ez a színházügy". Hoz-
záfűzi: „Mondtuk mindig, kellene valami
színházlátogatást szervezni, csak hát nem
tudtuk, hogy kezdjük el. Az első lépést
nehéz megtenni."

Somogyszilről még annyit, hogy onnan
a közeli Igalba mentünk, s a VB-titkár
szavait érdemes volt feljegyeznünk: „Szili
vagyok. Ott most divatba jött a színház. A
feleségem is eljár. De hogy itt is felmerült
a tanácsi ülésen - úgy lát-szik, igény van
rá a falusi emberekben."

Kaposfő szintén gazdag község, lako-
sainak száma 1689. Az előadásra hetve-
nen jöttek el, a téeszből, az iskolából, s
innen is a kórus. (Az itt dolgozó pedagó-
gusok kaposváriak, ők nincsenek bele-
számítva.) A Tanácsházán senkit sem ta-
lálunk, elmegyünk az iskolába. Szeren-
csénk van, a tiszteletdíjas népművelőnek -
matematika-fizika szakos tanárnő - épp
üres órája van. Rendszeresen jár Kapos-
várott színházba, sőt tíz gyereket is elvisz
magával. Legutóbb A konyha elő-adását
látták, s mikor a gyerekeket ott-hon
megkérdezték, milyen volt, kivétel nélkül
azt válaszolták, nem tudják elmondani,
milyen volt, de „állandóan dolgoztak
benne". Dicséri az Ördögöket, főleg a
színpadi esőt. „Esős napokon én is
borzongok otthon, s Dosztojevszkij re-
gényeinek is ilyen hatása volt rám." Hoz-
záfűzi: „Úgy érzem, kezd jó lenni a szín-

ház, egyre több olyan színészegyéniség
van Kaposvárott, akiért az ember el-megy.
Pogány a maga kis termetével nagy
egyéniség. S Szabó Kálmán forró
pillanatokat tud teremteni. Egyre keve-
sebb az operett, több az új, én ezt jónak
tartom. A rendezés, a színészek a lényeg-
re törekszenek Kaposvárott."

Nagybajom lakossága háromezer, a
tagközségekkel együtt ötezer. „Megszün-
tettük a tájelőadásokat..." - kezdjük
mondókánkat, de a művelődési ház ideig-
lenesen megbízott igazgatója félbeszakít:
„Azt hittem, csak ennyit akartak be-
jelenteni, és be jó! Nem járnak el ezek a
színházba. Akinek van autója, eddig is
mehetett volna, akinek nincs, az meg
gyűjt rá." „És az iskola?" - kérdjük bá-
tortalanul. „Iskola az van, de bár ne len-
ne. A pedagógusokat pedig ne is kérdez-
zék." Nem akartuk ennyiben hagyni, s
Kaposvárról a tanácselnököt is, a nép-
művelőt i$ többször megkerestük tele-
fonon; mindketten a párttitkárhoz irá-
nyítottak, őt azonban nem tudták tele-
fonhoz adni. A nagybajomi filmrajongók -
négy-öt gépkocsival - rendszeresen be-
járnak Kaposvárra, a Filmbarátok Köre
vetítéseire. A községben száznál több a
gépkocsitulajdonosok száma. Az Egy ló-
csiszár virágvasárnapja előadására senki
nem jött el.

Amikor a színház még játszott Kadar-
kúton, akkor is többnyire a visnyei ter-
melőszövetkezet tagjai töltötték meg a
kultúrházát: a kadarkúti művelődési ház
igazgatója most is Visnyére irányít ben-
nünket. Várva vártak, mondják, ha nem is
minket, valakit, aki „színházfélét" hoz.
Rövidesen kiderül, hogy a „színházfélén"
nem feltétlenül a színházat értik,
megelégednek bármilyen hakni műsorral,
amit saját színpadukon láthatnak. Már
tárgyaltak is ez ügyben Kaposvárott.
Beszélgetésünk, vitánk, agitációnk tehát
arra kell hogy irányuljon: elhiggyék, nem
mindegy, mi az, amit „színházféle-ként"

megvásárolnak. Sőt, van olyan, amiért
érdemes a negyven kilométeres út
fáradalmait is vállalni. Hajlanak rá. 41
férőhelyes buszuk van, ennyi jegyet
mindjárt lefoglalnak, s ragaszkodnak
hozzá, hogy nagyon jó helyen üljenek, sőt
már a bérletet is lekötik, ha ott is ugyanazt
a jó helyet tudjuk biztosítani. „De ha
máshova ültetnek, megsértődünk. Akkor
elmegyünk a pécsiekhez" - mondja a
főkönyvelő, tréfa nélkül. Az elnök
mosolyog rajta, s hozzáfűzi: „Tudják,
elvittem a tagjainkat a szegedi szabadtér-
re is, a Don Carlosra. Az az izzó hangu-



lat, a légkör, az kell, különben az ember
leül a tévé elé."

A bárdibükki állami gazdaságot nem
kerestük fel, de hallottak az akciónkról, s
kilencven mezőgazdasági munkás je-
lentkezett, hogy meg szeretné nézni a
Lócsiszárt.

Két színházi este

A Csiky Gergely Színház jelenlegi befo-
gadóképessége 640 fő, a nézőtéri átren-
dezések során többek közt lezárták a kar-
zati üléseket. Végül is annyian jelentkez-
tek, hogy ezen az estén a földszintre be-
állított pótszékek mellett a második eme-
leti karzatot is meg kellett nyitni. A szín-
ház így sem tudott eleget tenni az igé-
nyeknek, sokaknak csak az Ahogy tetszik
májusi előadására sikerült jegyet bizto-
sítani, bár erre a városból is lett volna
bőven közönség: hisz az Ahogy tetszik
tavalyi előadását közkívánatra, az ősszel
tartott közvéleménykutatás alapján újította
fel a színház.

Rég volt ilyen forró siker Kaposvárott,
mint ezen a két estén. A számok nem so-
kat árulnak el belőle, de érdemes meg-
említeni, hogy az utóbbi tíz év kaposvári
kimutatásaiban nyoma sincs olyan, pon-
tosan 15 ezer forintos színházi bevétel-
nek, mint amit az áprilisi Egy lócsiszár
virágvasárnapja hozott. (Az átlagos bevétel
5-6 ezer, operettelőadásokon sem igen lépi
túl a 7-8 ezret.) Mégis lényegesebb az az
atmoszféra, őszinte légkör, spontán
lelkesedés, mely a két estén a színházat
betöltötte. Igazi ünnep volt Kaposvárott. A
közönség, mely itt élt a színház közelebbi-
távolabbi szomszédságában, eddig mégis
legfeljebb hallomásból tudott róla. Most
felfedezte magának a színházat. És a
színház ezen a két estén ismét felfedezte a
közönséget. Azt a közönséget, mely nem
előítélettel, hanem kíváncsian,
érdeklődéssel jött. Ha a szín-ház
társadalmi megrendelésből akar játszani -
s a kaposvári együttesnek ez a hitvallása -,
nem mondhat le a közönség
megkereséséről, társadalmi bázisának szé-
lesítéséről.

NÁNAY ISTVÁN

Színház a munkás-
szálláson

Egy kísérlet első tapasztalatai

Hazánkban több mint egymillió ember -
csak Szabolcsból mintegy 300 ezren -
lakhelyétől távol dolgozik, ingázik, mun-
kásszálláson vagy al- és ágybérletben
lakik.

Mindenki, aki közművelődéssel, köze-
lebbről a munkások művelődésével fog-
lalkozik, egyetért abban, hogy ennek a
rétegnek megközelítése, olvasóvá, tanu-
lóvá, művelődővé nevelése - igen nehéz
feladat. Érthető. Hiszen ezek az emberek
zömmel alacsony iskolai végzettségűek,
szakmájuk nincs, s munkájuk jellege miatt
általában nincs is ami tanulásra,
művelődésre késztesse őket. Nem kedvez
ennek életformájuk sem, mert állandó
ideiglenességben élnek, sem otthon, sem
munkahelyükön nincsenek igazán otthon.

Ennek a rétegnek iskolázása, művelő-
désre ösztökélése, kulturális igényének
felkeltése alapvető fontosságú az egész
munkásosztály szempontjából is: a jövő
gazdasági-társadalmi feladatait csak a je-
lenleginél jóval magasabb szakmai és ál-
talános műveltséggel rendelkező mun-
kásosztály képes megoldani.

Éppen ezért például igen fontos a mun-
kásszállások kulturális-nevelő tevékeny-
sége. Ám a legtöbb helyen érdemi mun-
káról alig lehet beszélni. Ennek elsősor-
ban objektív okai vannak. A munkás-
szállások legtöbbje eleve alkalmatlan kul-
turált életmód kialakítására. Üzlethelyiség
másfél tucat embernek és 1000 személyes
szálloda - ez a munkásszállások két
véglete, és a zöm az első típushoz áll
közelebb. Milyen kulturális munkát lehet
és érdemes végezni alig húsz embernek, s
milyet kell 1000 személynek? Az első
esetben sem hely, sem mód nincs a
rendezvényekre, a másodikban az igények
sokfélesége s a sokféle igény kielégítése a
gond. Marad itt is, ott is a tévé, több-
kevesebb rendszerességgel ismeret-
terjesztő előadás, vetítés, évente egyszer,
vagy esetleg néha műsoros est, illetve a
kocsmázás, a tánc. Ezt hallva és látva a
kívülállókban rögtön megfogalmazódik a
vélemény: igénytelenség, közöny min-
dennek az oka.

Az objektív tényezőkön kívül a kö-

zömbösség másik okozója az „ezeknek
minden jó"-mentalitású kultúraközvetítés.

Színházi példa. A fővárosi munkás-
szállásokat rendszeresen látogatják a Fő-
városi Művelődési Ház e célra szervezett
brigádjai. Rövid műsorokat, jeleneteket,
egyfelvonásosokat mutatnak be, megle-
hetősen mostoha körülmények között,
legtöbbször díszlet, jelmez, kellék nélkül,
jelzett stílusban. Kitűnő kezdeményezés
lenne ez, ha a brigádok valamilyen mini-
mális művészi szintet megütnének. De jó-
részt haknik ezek a műsorok, futószalagon
készült és leadott produkciók, zömmel
középszerű vagy annál is gyengébb
színészekkel (több helyen nem is igénylik
már ezeket a műsorokat, így például a
Csepel Művek munkásotthona is eltekin-
tett e brigádok szerepeltetésétől). Egy-egy
hevenyészett, összedobott műsor hosszú
időre visszaveti a munkásszállá-sok
kulturális életét, mert az embereket
becsapták, és ez mindig minden közön-
ségrétegnél megbosszulja magát.

A helyzet ismeretében, valamint látva a
munkásszállásokon folytatandó kulturális
munka növekvő feladatait, óhatatlanul
fogalmazódott meg az igény: számos jó
színvonalú amatőr együttes vállaljon részt
a munkásszállások színházi
programjaiban.

A Népművelési Intézet előadóművészeti
osztályának inspirációjára és irányításával
az elmúlt hónapokban - kísérletként - két
munkásszállóban amatőr együttesek adtak
műsort. S nemcsak mű-sort adtak, de az
előadások után beszélgettek, vitáztak a
nézőkkel. Az előadás-sorozatokat a
Népművelési Intézet elméleti osztályának
munkatársai is figyelemmel kísérték, a
beszélgetéseket rögzítették, interjúkat
készítettek, csoportos beszélgetéseket
vezettek a látott előadásokról s mindarról,
ami a műsorok nyomán a kérdezettekből
kikívánkozott. A nagy mennyiségű
információ feldolgozása még folyik, de
néhány jelentős tapasztalat már leszűrhető
a kísérletből.

A szállók

A kísérlet két, szociológiailag eltérő jel-
legű, viszonylag zárt csoportot képező
XV. kerületi szállóban zajlott. Olyan
szállókban, ahonnan munka után már
nehezen mozdulnak ki az emberek, rész-
ben a „város" messzesége, részben a ké-
nyelmesség s az italboltok közelsége
miatt.

A Ferroglobus vállalat kis, modern
szállójában 70-75-en laknak, zömmel


