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A színház és a szegedi egyetemisták

Vizsgálatunkat a szegedi József Attila Tudományegyetem
három karának hallgatói között végeztük. Arra vártunk
választ, hogyan veszik igénybe a hallgatók azokat a műve-
lődési lehetőségeket és alkalmakat, amelyeket az egyetem és a
város nyújt.

Vizsgálódásunkat 1967 decemberében végeztük az egyetem
összhallgatóságának 15 százalékos, szociológiai mód-szerrel
kiválasztott mintájában. Ebben a cikkünkben csupán a
színházkultúráról kapott eredményeink legfontosabb
következtetéseit kívánjuk ismertetni. Jelentősnek ítéljük meg
azokat a változásokat, amelyeket vizsgálatunk során a
középiskolás kor óta a színházlátogatás gyakorisága,
emelkedése terén regisztráltunk.

Ezek a változások elsősorban abban a vonatkozásban
érdemelnek figyelmet, hogy az egyetem hallgatóinak többsége
falusi-kisvárosi környezetből kerül az egyetemi városba.
Ezeken a helyeken a színházművészettel való találkozás
igénye a legtöbb esetben fel sem merülhetett. Eredményeink
azt mutatják, hogy az e környezetből kikerült hallgatók
általában jól élnek a színház által nyújtott művelődési
lehetőségekkel. Emelkedést elsősorban ezek részéről
tapasztaltunk.

A felmérés adatai szerint az egyetem nőhallgatóinak 54,2, a
férfi hallgatóknak pedig 46,9 százalékánál határozott
emelkedés látszik. Ez feltétlenül kapcsolatba hozható azokkal
az erőfeszítésekkel, amelyeket az egyetem a színház
megszerettetése és népszerűsítése érdekében végez.

Jól rámutat a hallgatók művelődési szokásai sorában a
színház jelentős, megnövekedett szerepére az általunk ki-
dolgozott mutató. E növekedés index szerint, ha a közép-
iskolás kori átlag = 100, akkor a növekedés

a bölcsészeknél 84,9
a jogászoknál 49,6
a Természettudományi Kar hallgatóinál 117,6.

Nemek szerint a női hallgatóknál 1 0 5 , 0 , a férfi hallgatóknál
90,9.

Mielőtt megkísérelnénk a további elemzést, néhány szót
kell szólni a város e fontos művelődési lehetőségéről. Szeged
színházkultúrája nagy hagyományokra tekint vissza, Kelemen
László óta mindig volt színházi élet a városban, állandó
színháza csaknem száz év óta működik. Az utóbbi
esztendőben a Szegedi Nemzeti Színház operatagozata a
budapesti Opera után az ország egyik legjelentősebb opera-
társulata, amelynek műsorán a világ operairodalmának rep-
rezentáns művei szerepelnek.

A prózai társulat is jelentős, de színvonala egyenetlenebb,
mint az operatagozaté. A színház befogadóképessége felette
van a város igényeinek. Az előadások nagy részét a Nemzeti
Színházban, kisebb hányadukat pedig a Szegedi Játékszínben,
a kamaraszínházban tartják. A nagyszínház hétfő kivételével
mindennap játszik a szezonban, míg a játékszínben csak a hét
2-3 napján tartanak előadást.

E rövid áttekintés szükséges ahhoz, hogy hallgatóink

színházi kultúrájának vizsgálatánál kiinduló alapunk legyen. Az
elmondottakból kitűnik, hogy városunkban magasan fejlett
színházi élet van. Még akkor is áll ez a meg-állapítás, ha a nyári
Szegedi Szabadtéri Játékokat nem vesszük figyelembe, ugyanis
a Szabadtéri Játékokat minden évben július 20. és augusztus
20. között rendezik meg, ami vizsgálatunk szempontjából -
nyári szünetben a hallgatók nagy többsége nincs Szegeden -
számításon kívül marad.

Az egyetem vezetése mindig is szívén viselte a színház
ügyét, ami többek között abban is megnyilvánul, hogy a
hallgatói kulturális alap terhére jelentős számú bérletet vá-
sárolt. A felmérés évében 220 hallgató rendelkezett
színházbérlettel. Ez nagyjából az összhallgatóság 10 százaléka,
ami nem mondható ugyan magas aránynak, de mégis azt
mutatja, hogy kialakult a bérlettulajdonosok köre. Ezek a
hallgatók évente 6-8 alkalommal tekintenek meg egy-egy
színházi előadást. Nem szerepelnek ebben a számban azok a
hallgatók, akik nem az egyetemen vesznek bérletet, véle-
ményünk szerint ezek száma sem jelentéktelen. Itt elsősorban
azok jönnek számításba, akik kizárólag operabérletet
vásárolnak. Ebből a rétegből kerülnek ki a rendszeres hang-
versenylátogatók és a vasárnap délelőtti, havi koncertek
közönsége is.

Alábbi adataink jól illusztrálják a színház szerepét és helyét
hallgatóink művelődési aktivitásai között.

Sz ínház lá to ga tás gyakorisága

Megkérde-
zettek

Havonta Hegyed-
évenként

Soha

Bölcsészek 89 46,3 33,5 20,2
Jogászok 39 45,6 31,4 23,0

TTK
hallgatói

188 51,0 39,9 9,1

Lányok 201 52,7 36,2 11,1

Fiúk 115 38,2 43,6 18,2

Összesen 316 49,4 36,7 13,9

Előzetesen megállapítható, hogy a színház a népszerű
művelődési aktivitások közé tartozik. Ezt a megállapítást egy
negatív adat, a színházba soha nem járók viszonylag alacsony
hányada mutatja meg.

A rendszeresen színházba járók - tehát azok, akik havonta-
negyedévenként legalább egyszer megnéznek egy elő-adást -
aránya összegyetemi szinten 86,1010, ami igen jónak
mondható. Valamivel más képet kapunk, ha férfi és nő
bontásban, vagy az egyes karok szerint, vagy azokon belül
vizsgáljuk meg a színházlátogatást. Mindjárt az tűnik fel, hogy
a rendszeresebb színházlátogatók inkább a nőhallgatók, ami
nyilvánvalóan azzal is, kapcsolatban van, hogy a vizsgálat
időpontjában a hallgatóságon belül 65% volt a nő.
Feltehetően számarányuknál nagyobb mértékben vásároltak
bérletet is. A nőhallgatók olyan szempontból is a
rendszeresebb színházlátogatók közé tartoznak, hogy a ha-
vonta legalább egy alkalommal színházba járók között a nő-
hallgatók közül 52,7, a férfiak közül pedig 38,2% néz meg



egy előadást. A negyedévenként legalább egyszeri gyakori-
sággal színházba járóknál az előbbi arány a férfiak javára -
azaz negatív értelemben - változik meg, a színházba soha
nem járók közül is több a férfi, mint a nő.

Véleményünk szerint a nők fokozottabb érdeklődése a
színházkultúra iránt bizonyos kapcsolatban van az egyetemi
hallgatók között tapasztalható nemek közötti arányeltoló-
dással. Míg a férfiak sokkal könnyebben tudnak társas kap-
csolatot teremteni, eszpresszóban, szórakozóhelyen megje-
lenni, addig a nők ritkán fordulnak meg egyedül vagy év-
folyamtársnőjük társaságában a fenti helyeken. A színház-
látogatás a nőhallgatók számára a társadalmi élet olyan
területe, ahová férfikísérő nélkül is elmehetnek, a kialakult
konvenciókkal ez nem ütközik, és ugyanakkor bizonyos ese-
tekben feledteti a magányosság érzését.

Mint mondottuk, az egyes karok között jelentős eltérés
van. A színház iránt leginkább érdeklődő fakultás a termé-
szettudományi. Kicsiben tulajdonképpen ugyanazok a tren-
dek érvényesülnek, mint összegyetemi szinten, azzal a kü-
lönbséggel, hogy ezen a karon a legalacsonyabb a színházba
soha nem járók aránya. Ez a mutató kari szinten 9,1%, ami
összevetve a bölcsészek 20 ,2 és a jogászok 2 3 , 0 százalékával,
jónak és kedvezőnek mondható.

Az utóbbi két adat jól mutatja, hogy a két társadalom-
tudományi karon még probléma a színház iránti közömbös-
ség, amit éppen a bölcsészek esetében nehéz megérteni, még
nehezebb megmagyarázni. Lehet, hogy a túlzott igényesség
vagy a sznobság az oka annak, hogy éppen azok a hallgatók
maradnak nagy számban távol a színháztól, akiktől ezt a
legkevésbé lehetne elvárni. Szabad idő hiánnyal a tá-
volmaradást nem lehet indokolni, mert a színház azok közé
a művelődési alkalmak közé tartozik, amire a jövendő
résztvevő sokszor már hetekkel előtte készül.

A színház nemcsak a művelődésnek és a nemes szórako-
zásnak az alkalma, hanem az egyén mindennapjai sorában is
eseménynek számít, hiszen sajátos atmoszférájával, ün-
nepélyességével, a művészek és a közönség közvetlen kon-
taktusával olyan hangulatot teremt, ami gyökeresen külön-
bözik minden mástól. Erre az alkalomra készülni szoktak, a
jövendő néző az esetek többségében már körülbelül is-meri
a darab cselekményét, itt a játék, az élő művészettel való
találkozás a döntő. Egy ilyen találkozás általában nem ad
hoc jön létre, tehát szabad időt is lehet rá találni - ha erre
van igény.

Ha megnézzük a szegedi színház műsorát, megállapíthat-
juk, hogy a statisztika felvételének évében tulajdonképpen
minden műfajban sok értékes előadást tartottak. Több olyan
„divatos" darabot is játszottak, amelyek a pesti szín-házakkal
egyidőben itt is viszonylag nagy közönségsikert arattak. A
bölcsészeket már „hivatalból" is a legkritikusabbaknak kell
tartanunk; részben a magasra állított mérce az oka annak,
hogy e kar hallgatói közül olyan sokan távol maradnak a
színháztól. Van ebben egyfajta csalódottság is, amit a
hallgatókkal való beszélgetés során tapasztaltunk. Egy
hallgató úgy nyilatkozott, hogy „ha az ember már szín-házba
akar menni, annak csak Pesten van értelme, mert ott minden
előadásnak nagyjából azonos a színvonala, nincs olyan, hogy
»egyetemi bérlet«, amelynek előadásain néhány színész
többet enged meg magának, mint azt szabad volna".

Erre a kijelentésre és a hozzá hasonló burkolt vagy nyílt
véleménnyilvánításra fel kell figyelni. Az van emögött,

ami színházunkban (pontosabban annak prózai részlegében)

már régóta állandó probléma. Ez abban fogalmazható meg,
hogy évről évre csökken a prózai darabok látogatottsága, a
színvonal hullámzó, a közönség elégedetlen, kapcsolata a
színházzal megromlott. Abban is kifejezésre jut ez, hogy
sokszor egészen jó előadások fél, negyed házak előtt foly-
nak. Sajnálatos, hogy előfordul olyan jelenség, amikor bérleti
előadásokon - különösen amikor a jövő potenciális kö-
zönségének játszanak - alacsonyabbra állítják a mércét, pedig
ez mindig megbosszulja magát.

A művészi színvonal, műsorpolitikai problémák mellett
beszélni kell arról is, ami egy ilyen vizsgálat során, a vizs-
gálat természetéből következően csak indirekt módon ke-
rülhet elő, de figyelmen kívül mégsem hagyható. Ez pedig a
miliő. Színházaink belső állapota enyhén szólva méltatlan
céljához, vonzónak a legkevésbé sem nevezhető, be-
rendezésük kopottas, székeik kényelmetlenek, enteriőrjük
sokkal inkább taszító, mint vonzó. Hogy a hallgatók szín-
házlátogatása még így is kielégítőnek, sőt jónak mondható
más rétegekhez viszonyítva, azt elsősorban a hallgatók mű-
velődési igényével magyarázhatjuk.

Megvizsgáltuk azt az összefüggést, amely a színházláto-
gatás gyakorisága és a város által nyújtott művelődési le-
hetőségekkel való elégedettség között kimutatható. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a rendszeres, tehát elsősorban az átlag ha-
vonta egy alkalommal színházba járók közül a Természettu-
dományi Kar hallgatói tartották igen jónak a város által
nyújtott művelődési lehetőségeket, velük szemben a bölcsé-
szek és jogászok kari átlaga a 1 0 százalékot közelítette meg. A
legnagyobb arányban azok szerepelnek, akik jónak tartják
ezeket a lehetőségeket, itt a kari átlagok nagyjából
megegyeznek. A rendszeres színházlátogatók között elenyé-
szően kevés azoknak a száma, akik kimondottan elégedet-
lenek volnának a város művelődési lehetőségeivel.

Sz ínház lá toga tás és a város által nyú j to t t művelődési

lehetőségek é rtéke lé sének össze függé se *

N Igen
jó

Jó Megje
lelő

Közöm-
bős

Elég-
telen

Bölcsészek 39 10,3 44,4 35,9 2,6 7,8

Jogászok 15 6,7 46,7 46,7 13,3 13,3

TTK hallgatói 96 20,1 42,7 23,9 6,1 6,2

Lányok 106 17,9 42,5 28,3 3,7 7,6

Fiúk 44 13,6 45,5 22,7 11,4 6,8

Összesen 150 16,6 43,3 26,7 6,0 7,4

Éles ellentét mutatható ki az összehasonlítás során ismé-
telten a Természettudományi Kar hallgatói esetében azoknál,
akik soha nem járnak színházba. Ezek a hallgatók igen jónak
vagy jónak tartják a város művelődési lehetőségeit, míg a két
társadalomtudományi kar hallgatói - talán nagyobb
igényességükből következően - éppen csak meg-felelőnek
ítélik meg a város művelődési viszonyait, vagy azokat
közömbösnek tartják saját művelődésük szempontjából. E
megnyilatkozások - úgy véljük - segítenek tájéko-


