
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



idősebbek, rájuk teljes egészében igaz az
előbbi jellemzés.

A másik, szintén modern szálló a 43-as
Állami Építőipari Vállalaté, itt 900-an
élnek, mintegy harmada a lakóknak ci-
gány. Életkor szerint vegyesebb össze-
tételű a szálló, de többségben vannak a
fiatalok. Ők elsősorban a környéken, Új-
palotán verődnek össze, és lötyögnek,
töltik az időt.

Az együttesek

A kísérletben három együttes vett részt. A
házigazda a Perem Színpad volt; ők adták
a legtöbb előadást. Ez a csoport főleg
munkásfiatalokból áll, a XV. kerületben
dolgozik, és célja: a munkásoknak a
munkásokról szólni. Vezetőjük Éless Béla,
aki egyben a kísérlet irányítója is.

A második a pesterzsébeti Csili Soós
Imre Színpada, melyet Dévényi Róbert
vezet; a harmadik a 25. Színház, mely nem
minden tervezett előadását tudta
megtartani, mert egyeztetési gondokra
való hivatkozással a színészeket a szín-ház
nem adta ki.

A műsor

A két szállóban csaknem azonos progra-
mot mutattak be. A Ferroglobusnál két-
hetente, az Építőknél hetente tartottak
előadást. A műsor a Ferroglobusnál így
alakult: Baranyi Ferenc: Lónak, vélt meny-

asszony - komédia (Perem); László Bencsik
Sándor: Történelem alulnézetben (Csili);
Petőfi-műsor - Jobba Gabi estje; Aréna -

dokumentumműsor (Perem); Karinthy-

műsor (Perem); Tabarin mester csíny-tevései -

komédiák (Perem); az Építők-nél ez még
az alábbiakkal egészült ki: Lovagkor vége-

asszociatív játék (25. Szín-ház ) ;
Betyárballada - lírai folklórösszeállítás
(Csili); Ördögszakadék, novella-
dramatizálás (Perem).

Az előadásokat klubokban játszották.
Kezdetben énekelve verbuválták a kö-
zönséget, a sorozat vége felé egyre többen
már a teremben várták a műsort. A
Ferroglobusnál legkevesebben 10-en,
legtöbben 30-an voltak, az Építőknél 40 és
150 a két határadat. A komédiák után alig-
alig volt vita, a „komolyabb", „nehezebb"
produkciók után viszont hosszú,
esetenként 2,5 órás, és késhegyig menő.

Tanulságok

1. Jobba Gabi Petőfi-műsora nem volt
könnyű szórakozás. Nem a jól ismert,
mindenki által tanult szerelmes versek-

ből, helyzetdalokból, tájversekből állítot-
ta össze a műsort. S nemcsak Petőfi mű-
vei hangzottak el, hanem például az el-
múlt 150 év Petőfi-méltatóinak szövegei
is ellenpontozzák a műsor Petőfi művei-
ből szerkesztett blokkjait.

Mindkét helyen elhangzott a műsor, s
mindenütt nagy vitát váltott ki. A mű-
sorhoz konkrétan kapcsolódó kérdésektől
rövid úton eljutottak a beszélgetők a
forradalmiságig, az internacionalizmusig,
s tisztán, szemináriumi klisék nél-kül
beszéltek filozófiai fogalmakról is.

A sorozat végén - felidézve az összes
előadást - az Építőknél furcsamód több-
ször és többeknél Petőfi neve helyett
József Attiláé ugrott be. Ennek - aligha-
nem - több oka is lehet:
 a műsor számukra ismeretlenebb

Petőfi-képe nehezen kapcsolódott az álta-
lánosan elfogadott képhez;
 a vitában - annak idején - a forra-

dalmiság kapcsán többször hivatkoztak
József Attilára, s ez - úgy tűnik - mély
nyomokat hagyott;
 irodalomtanításunkban, köztuda-

tunkban - a Petőfi-év ellenére - jobban
benne van József Attila, mint Petőfi.

2. A Perem Színpad az Építőknél adta
elő Jorge Ikaza perui író novellájának, az
Ördögszakadéknak dramatizált válto-
zatát. Az előadás utáni vita elementáris
erejű volt. Ehhez azonban szükséges a
mű vázának felidézése. A történet egy
indián párról szól, akit a nem indián falu
nem fogad be. A falu határánál húzódó
szakadéknál élnek, roppant szegényen, és
spórolnak, hogy előteremtsék a pénzt egy
falusi házhelyre s az eskető pap költ-
ségeire. A nő gyereket vár, s míg vajúdik,
képzeletében keselyűkkel hadakozik. A
keselyűk - a falu férfiai fekete panchó

ban - meg is jelennek, megölik az asz-
szonyt, mire a férfi az Ördögszakadékba
veti magát.

Az előadáson igen sokan - körülbelül
150-en - vettek részt, s igen sokan voltak
a cigányok. Ők azonnal cigánykérdést
láttak a kitaszított emberpár történetében.
Elemi erővel tört fel a divatosan öltözött
cigány nézőkből a keserűség, dac,
ellenségesség a darab kapcsán. Pedig a
mű megjelenítése aránylag bonyolult,
legalábbis ennek a közönségnek idegen
volt. A testi színház elemeinek alkal-
mazása és ugyanakkor a szinte oratori-
kusan visszafogott előadásmód kettős-
sége mégis érthetővé és átélhetővé tette a
művet.

Érdekes tehát, hogy az általánosítás -
ami más esetben tulajdonképpen nem
jelentett lényeges problémát - itt lehe-
tetlenné vált, olyannyira privát és konkrét
kérdéssé fordították le a látottakat.

3. Az Építők szállásán bemutatott Be-
tyárballada szintén érdekes közönség-
viszonyt váltott ki. A Csilinek a tavalyi
folklórpályázaton díjazott előadása Kö-
zép- és Dél-Európa betyárballadáit dol-
gozza fel. Az előadásnak határozott me-
nete, íve van, ugyanakkor a balladák lé-
nyegében önállóan élnek. Az együttes két
színésze jelenítette meg a legtöbb be-
tyárballada hősét, így ők bizonyos típu-
sokat képviseltek. Nem szerepeket, ha-
nem típusokat. A közönség mégis szere-
peket látott a típusokban, magukban cse-
lekményt állított össze a „szereplők" kö-
ré. Utólag - ennek megfelelően - azok az
epizódok maradtak meg az emlékeze-
tükben, amelyek a maguk cselekmény-
szálának megfeleltek, s azok, amelyeket a
cselekményhez nem tudtak illeszteni, ha-
marabb kihulltak az emlékezetükből.

Jelenet az Aréna előadásából



B
k
v
k
g
e
n
k
h
b
g
l
b
e
d
g

P
t
é
b
c
a
n
i
s
g
t
z
l
s
m
j

p
s
t
g
k
t
m
l
m
r
v
a
T
p
b
é
m
k
t
n
a
s

K

A
k

4. Mindkét szállóban bemutatta László
encsik Sándor szociográfiája alapján
észített műsorát a Csili. A hatás eltérő
olt a két helyen. A Ferroglobus idősebb
özönsége mereven elzárkózott a beszél-
etéstől, mondván: „Igen, van ilyen, de
rről nem érdemes beszélni!" Az Építők-
él viszont megintcsak lebontották a
onkrét szintre a darabot, és saját brigád-
istóriákkal hozakodtak elő. Utólagos
eszélgetésekből kiderült: mély hatást
yakorolt mindkét helyen a műsor, de úgy
átszik, oly közeli, az életükbe annyira
elejátszó kérdéseket boncolgatott az
lőadás, amelyeket megemészteni, fel-
olgozni sokkal nehezebb volt, s az átla-
osnál hosszabb időt vett igénybe.

5. Ellenkező előjelű reakciója volt a
erem Színpad Aréna című dokumen-

umműsorának. Húszéves srácok mondják,
nekelik el véleményüket világukról, a
eleszólásról, a demokráciáról, a protek-
ióról, a munkás-értelmiségi viszonyról,
z egyéni érvényesülés lehetőségéről,
ehézségeiről. S azt sugallják, hogy kint
s, bent is vannak gátak, a körülmények
em mindig ideálisak, s a fiatalok is ma-
ukban hordják az egyéni és közösségi
ovábbjutás ellenerőit, ,a közönyt, a kö-
ömbösséget, az értetlenséget, a felkészü-
etlenséget, a megalkuvást stb. Ez a mű-
or az Építőknél jó vitát váltott ki, de
egmaradt az általánosabb fogalmak sík-

án.
A Ferroglobusnál viszont ez az előadás

anasznapot indukált. A kulturális lehető-
égek hiánya (a tévékészüléket, a könyv-
árat lezárják, nehogy a lakók megron-
álják, nincs klubhelyiség stb.), és a mun-
ahelyi sérelmek sorra megfogalmazód-
ak. Például egy kötélverő a kötelek ke-
énységére panaszkodott, egyéni és vál-

alati szempontból pontosan kimutatva,
ennyi kár származik mindebből. A so-

ozat záró előadása után ugyanez a kötél-
erő köszönetet mondott a művészeknek,
miért megjavult a kötelek minősége.
udja, hogy nincs egyenes összefüggés a
ár héttel azelőtti előadás után el-hangzott
eszélgetés és a termelés között, mégis azt
rzi, valami sokszoros át-tétellel a
űvészi élmény is hozzájárult igazának

iverekedéséhez. S azóta érdekes módon a
évékészülék és a könyvtár sincs zárva, s
em is rongálták meg egyiket sem. Ezt is
nnak az előadásnak köszönik a
zállólakók.

övetkeztetések

sorozat végén mindkét szállóban érté-
elték az előadások összességét. S csak-

nem egyöntetű volt a kívánság: kérik az
ehhez hasonló sorozatokat, de több legyen
bennük a vidámság. Látszólagos ellent-
mondás: a komoly darabok után élénk
vita, amit nagyon szerettek, a vidámsá-
gok után semmi reakció, „csak" jól érez-
ték magukat. De örökké vitázni nem le-
het, kikapcsolódni akarnak. Még a bóvlit
is elfogadnák, sokan olyanok is, akik a
vitákon igényesebbeknek mutatkoztak.
De jó néhányuknak már nemcsak az eszt-
rád nem kellene, de a látott komédiák
sem.

Ezek a vélemények a nagy nyilvános-
ság előtt hangzottak el, csoportos be-
szélgetéseken azért az is kiderült, hogy jó
néhány fiatalt befolyásolt álláspontja
hangoztatásában az idősebb, jobb svádájú
társának véleménye. Mert ezekben a
beszélgetésekben a szerepelni vágyók, a
hangadók vitáztak elsősorban, s nem
azok, akiknek esetleg a legtöbb mon-
dandójuk lett volna. Van valami íratlan
szabálya egy ilyen zárt közösségnek, ami
az idősebbekkel való nyílt szemben-állást
nemigen engedi. Ugyanakkor az is
kiderült, hogy beszélni, a gondolatokat
hangos mondatokká formálni bizony
tanulni kell. Erre is biztató alkalom egy
ilyen sorozat.

A kísérlet legnagyobb haszna az igény-
felkeltés, a szokásteremtés. Bármily fur-
csán hangzik, de a sorozat azzal nyert
csatát, hogy nem maradtak el az előadá-
sok. Ehhez ugyanis a szállókban nincse-
nek hozzászokva!

Ahhoz azonban, hogy ezeken a helye-
ken valóban szokássá váljon a kulturális
lehetőségekkel való élés, a véleménynyil-
vánítás, nem elég a rendszeresség. Mű-
vészi előadások is szükségeltetnek. S ez
ebben a sorozatban nem minden esetben
volt meg. (Például a komédiák gyengébb
fogadtatása az előadások kiérleletlenségé-

nek, alacsony művészi színvonalának is
betudható.)

Hogy vannak a szokásteremtésnek biz-
tató jelei, az kétségtelen. Hisz az a negy-
venéves munkásember, aki műszakbe-
osztása miatt a saját szállójában az egyik
előadást nem láthatta, s ezért elmegy a
másik szállóba, csakhogy le ne maradjon
egyetlen produkcióról sem, az talán ké-
sőbb is, más alkalmaknak is utánajár. S
nem ő az egyedüli példa erre!

Az előadásokon hullámzó volt a rész-
vétel. Pedig a tévé meccsközvetítéseit
belekalkulálták a szervezők a programba,
de a fizetésnapokat kevésbé. Pedig a
fizetésnapok utáni héten ritkán tartóz-
kodnak otthon az emberek, ilyenkor őket
inkább az italtolt környékén lehet meg-
találni. Fizetésnap előtti héten azonban
már nincs pénzük, így ráérnek művelőd-
ni.

Végül térjünk vissza az elöljáróban
idézett vélekedéshez: igénytelenek-e ezek
a munkások? Igen is, nem is. Meg kell
találni azt a formát, feldolgozási módot,
amely illik az igényükhöz. A túl intellek-
tuális, asszociatív formák (pl. a Lovagkor
vége) nem kellenek ennek a közönségnek.
S az a komoly mű sem, amely unalmas.
(Miért jár együtt e két fogalom sokak
gondolkodásában?) Felfogható, követ-
hető darabok azonban utat találnak min-
den közönséghez.

Ez a két szálló igényli továbbra is az
ilyen előadás-sorozatokat. A Népműve-
lési Intézet tervezi, hogy további pesti és
vidéki szállókban, üzemekben is szer-
veznek hasonló kísérletet. Ehhez sok-sok
amatőr együttes aktív részvétele, és
minden illetékes segítsége szükséges.
Fontos feladat a közönségréteg meg-
nyerése a művészetnek, s áttétellel a mű-
velődésnek, s az első kísérlet előzetes
tapasztalatai szerint ebben a formában
jelentős lehetőségek rejlenek.

Színházi vita a munkásszálláson (MTI fotó - Farkas Arpád felvételei )


