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Egy közvélemény-kutatás tanulságai

A közönség a veszprémi Petőf i Színházról

Ez év őszén nyolcadik évadjába lép legfiatalabb vidéki színházunk, a Veszprém megyei Pe-
tőfi Színház. Eddigi útját döntően határozta meg az alakulás és indulás két körülménye:

i. 196i-ben kiegyensúlyozott kultúrpolitikai irányítás időszakában kezdte el működé-
sét, nem kötötték a régmúlt vidéki színházának tradíciói, sem a közelmúlt kultúrpo-
litika hangsúlyeltolódásai, következetlenségei;

2. a terület, amelyet kiszolgálni hivatott, az itt élő új közönség.
Vessünk egy pillantást az utóbbira. Veszprém megye közismerten az ország egyik jelentős

ipari megyéje, városokká növő településeivel, új ipari központokkal, szocialista városokkal,
nagyszámú ipari munkássággal, műszaki értelmiséggel, sok középiskolával, két egyetemmel,
ipari és mezőgazdasági jellegű kutató intézetekkel és nem utolsósorban az idegen-forgalmi
vonzást jelentő Bakonnyal, Balatonnal.

A veszprémi Petőfi Színháznak programjával, előadásaival olyan közönséget kellett
meghódítani, amelynek többségét munkája a modern technikához, életkörülményei a városi
jellegű kultúrához kapcsolt. Természetes, hogy a városi életforma kialakulásához - különösen
az új ipari városok: Várpalota, Ajka esetében - a Színház komolyan hozzájárulhatott.

A körülmények pontos ismerete, a terep felmérése után elengedhetetlen volt a célok,
kultúrpolitikai feladatok világos megfogalmazása: egytagozatú prózai színház a mai életet, a mi
korunkat kifejező műsorpolitikával, középpontban magyar művekkel, új magyar drámákkal -
az új közönség színházi kultúrájának megalapozása, klasszikus értékek megismertetése,
felfedezése -, hagyományos tájolás helyett városi jellegű színház, egyenletes színvonalú
előadásokkal -, kezdeményezés, új módszerek a színházi propaganda és közönség-kapcsolatok
területén. Külön határozott kívánságként merült fel az ifjúságnak, mint a jövő színházi
közönségének nevelése.

Ezeknek az elveknek a helyességét, értékét az dönti el, hogy mennyiben határozták meg a
gyakorlati színházvezetést, és egyetértésre, támogatásra találtak-e a közönség körében. A nézők
a színházban emlékezetes élményt, szórakozást keresnek és jelenlétükkel vagy távolma-
radásukkal azonnal reagálnak a kultúrpolitika kérdéseire.

Akik a veszprémi színház fent körülírt „profilját", törekvéseit arisztokratikusnak vagy
eleve bukásra ítéltnek tartották, minden esetben a közönség ízlésére és igényére hivatkoztak.

A veszprémi Petőfi Színház ez év áprilisában - természetesen nem a kétkedés eloszla-



tására - közvélemény-kutató kérdőíveket juttatott el a közönség különböző rétegeihez, hogy
pontosan tájékozódjon annak összetételéről, rétegeződéséről, ízléséről, igényeiről és a szín-ház
hétéves működésére vonatkozó véleményéről. A színház azért választotta a tájékozódás-nak, a
kapcsolat-keresésnek ezt az új, itt még ki nem próbált formáját, mert a hétéves ciklus már
megfelelő alapot ad, hogy a színház és a közönség kölcsönhatásának eredményei a véle-
ményekben is tükröződjenek. Anélkül, hogy egybemosnánk a kulturális és gazdasági élet
sajátosságait, a modern „piackutatást", a fogyasztók ízlésének és igényének alapos ismeretét a
színház is egyre kevésbé nélkülözheti.

Egy hónap alatt 20 000 kérdőív került szétosztásra a színházi előadások előtt, valamint
iskolákban, könyvtárakban. A kérdőívek így olyanokhoz is eljutottak, akik alkalomszerűen,
nagyon ritkán vagy egyáltalán nem járnak színházba. A kérdések két fő csoportba sorolhatók. Az
első: a közönség összetételére, rétegeződésére keres választ, a másodikra adott válaszokból pedig
a közönség ízlésére„ igényeire és véleményeire következtethetünk.

A beérkezett és feldolgozott kérdőívek száma: 3919.
A megkérdezetteknek tehát 20%-a töltötte ki a kérdőívet, ami megfelel az előzetes vára-

kozásnak. Az eredményességet elősegítette, hogy az ifjúsági bérlők körében a tanárok a
véleménnyilvánítást szorgalmazták (nem irányították!), csökkentette, hogy a válaszadás kü-
lönösen a felnőtt közönség körében teljesen a spontaneitásra volt bízva, s a terjesztés és az
összegyűjtés egyaránt kezdetleges módszerekkel történt.

A beérkezett kérdőívek többségét feldolgozhatóan, minden kérdésre választ adva töltötték
ki. A kérdőívek mintegy 10%-a hiányosan, de még feldolgozhatóan érkezett vissza, s alig 1/2%
volt használhatatlan. Ez arra enged következtetni, hogy a közönség tudatában volt a
közvélemény-kutatás fontosságának.

A közönség rétegeződésére vonatkozó arányok:

nem szerinti megoszlás: 2/5 férfi
3/5 nő

(Ez megegyezik a nézők valóságos arányaival)
kor szerinti megoszlás: 20 éven aluli 75%

felnőtt 25%
A korosztály szerinti megoszlás már kevésbé tükrözi a színházlátogatók valóságos arányát,
mert az kb. 45%: 55% a felnőtt közönség javára.

Foglalkozás szerinti megoszlás: 1/3 felnőtt dolgozó
2/3 diák

a felnőtt közönség rétegeződése: 34% iparban
3% mezőgazdaságban
6% kereskedelemben

34% hivatalban, intézményben
23% egyéb helyen dolgozik

(Az egyéb rovat adata nem tekinthető teljes értékűnek, mivel az e pontban hiányosan kitöltött
kérdőíveket is ebbe a kategóriába soroltuk.)

A felnőtt közönség 35%-a értelmiségi, 65%-a szakmunkás és segédmunkás.
Iskolai végzettség: ált. iskola 50%

középiskola 35%
egyetem, főiskola 15%

A diákok 94%-a középiskolás, 6%-a egyetemi hallgató.
Lakóhely szerinti megoszlás: a válaszadók 92%-a lakik a megye városaiban, ezen belül 6o%

Veszprémben,
16% a két jelentős ipari központban, Várpalotán és Ajkán.

Érdemes megemlíteni, hogy éppen e két utóbbi helyen a nézők tényleges arányainál magasabb
százalékban, Veszprémben viszont kevesebben töltötték ki a kérdőíveket.



Színházlátogatás szerinti megoszlás:

Bérlettulajdonos 64% ritkán jár színházba 20%
rendszeresen jár színházba 12% nem jár színházba 4%

A színház legaktívabb közönségrétege a bérlettulajdonosok köréből kerül ki. A bérletezést a
színház a közönségszervezés fő formájának tekinti. Ennek eredményeként alakult ki a színház
közönségbázisa. Az első évadban 2663 bérlője volt négy városban, az elmúlt évadban I I 754

(ebből 4827 ifjúsági) öt városban. 1962-től rendszeresített a színház ifjúsági bérletet, amely
általában hét darabra szól. (Ugyancsak az elmúlt évadban csak Veszprémben 300 olyan felnőtt
bérlet talált gazdára, melynek tulajdonosai négy éven keresztül mint közép-iskolás tanulók
ifjúsági bérlők voltak.) Ez a rovat azt is mutatja, hogy a válaszadók döntő többsége személyes
tapasztalatai alapján fogalmazta meg véleményét és kívánságait.

A közvélemény-kutatás legfontosabb kérdései a műsorpolitika területén követett elvekre és
gyakorlatra, konkrét művekre, tematikára, műfajra, élményre és kívánságra vonatkoztak. A
kérdőív az elmúlt hét év műsoraiból 10 darabot sorolt fel, s a válaszadó ezek valamelyikének
aláhúzásával vagy más mű beírásával jelölte meg emlékezetes színházi élményét. A kérdőíven
az alábbi darabok szerepeltek ötletszerű összeállításban:

A kaktusz virága Nagy család
A tanítónő Optimista tragédia
Borisz Godunov Phaedra
Ha elmondod, letagadom Szentivánéji álom
Mózes Talpig úriasszony

A válaszadók többsége 3-4 művet jelölt meg, de nagy számban csak egy-két mű megjelö-
lésével is érkezett válasz. Az így kialakult sorrend:

A tanítónő 1792 szavazat
A kaktusz virága 1202 szavazat
Ex 892 (802 húsz éven aluli)
Mózes 702 szavazat
Ha elmondod, letagadom 577 szavazat
Bohóc 457 (432 húsz éven aluli)
Talpig úriasszony 444 szavazat
Nagy család 435 szavazat
Borisz Godunov 400 szavazat
Optimista tragédia 398 szavazat

Az emlékezet e legfrissebb élményeket tárolja a leghatékonyabban. Ezzel magyarázható,
hogy az első húsz darab közül 14 az utolsó két évad műsorából való. A színház régebbi pro-
dukciói közül a Mózes, a Nagy család, a Szentivánéji álom és a Feltámadás hagyta a leg-
maradandóbb élményeket a nézőben a szavazatok tükrében. Olyan „siker-darabok" mint a
Szegény Dániel, Osztrigás Mici, Egy vasárnap New Yorkban, Váljunk el, vagy a Nem él-hetek
muzsikaszó nélkül, Olympia jelentéktelen szavazatmennyiséggel nagyon a mezőny végén
helyezkednek el. A hét évad egyetlen operett-bemutatója a Montmartre-i ibolya nem kapott
szavazatot. A szavazatok többségét értékes művek nyerték. A húsz, legtöbb szavazatot kapott
darab közül 11 volt ősbemutató, illetve magyarországi bemutató, a húsz darab közül 12
magyar mű. (66 bemutató volt 7 évad alatt.) A kérdőívek 20 éven aluli, 20-35 év közötti, 35-55
év közötti, és 55 éven felüli korosztályok szerint is feldolgozásra kerültek. A külön-



böző korosztályoknál az egyes műveket, a jelentős élményeket tekintve majdnem azonos sor-
rend alakult ki. S ezt csupán két mű, a Bohóc és az Ex módosította, az ifjúsági jelentős
mennyiségű szavazatával. A Bohócnál már az előadásokon is érezhető volt, hogy a kezdő,
fiatal szerző művét az ifjúság kiforratlansága ellenére is lelkesedéssel fogadta, a felnőtt
közönség azonban többnyire elutasította. A. többi darabnál a különböző korosztályok véle-
ménye megegyezik.

A kérdőív alkalmat adott a kedvenc színészek illetve az emlékezetes alakítások megjelölé-
sére is. A válaszokból egyértelműen megállapítható, hogy a színészek iránti szeretet és ragasz-
kodás szinte kizárólag jelentős szerepekhez, nagy alakítások élményéhez kötődik.

A legközvetlenebb és legfontosabb tanulságot azonban a „Mit szeretne látni színházunkban"

kérdéscsoportra adott válaszok nyújtják. Bár a kérdéscsoport megfogalmazása nem volt a
legszerencsésebb. A válaszokból a következő kép alakult ki:

a) mai téma, mai szerző klasszikus

74% 26%
b) új darab (ősbemutató) már ismert mű (utánjátszás)

75% 25%
c) vígjáték színmű tragédia

65% 23% 12%

A kívánságok és a valóság szembesítése a színház eddigi műsorpolitikáját igazolja. A veszp-
rémi színház 66 bemutatót tartott, ebből:

21 mai magyar dráma (15 ősbemutató)
14 külföldi kortárs szerző
11 magyar klasszikus, illetve félmúltbeli dráma
20 világirodalmi klasszikus, illetve félmúltbeli dráma

A közvélemény-kutatás adatai mellett az egyes darabok látogatási statisztikája is azt erősíti,
hogy a közönség nemcsak szívesen veszi, de el is várja, hogy a színház jelenkori és magyar
legyen, és helyesli a színház kezdeményező készségét. A rovatok kitöltése mellett külön is
megfogalmazták kívánságaikat. Például: „A színház maradjon meg prózai színháznak - Az
eddigi műsorpolitika folytatását kérjük - Rangos ősbemutatókat - Egészen fiatal magyar vagy
külföldi drámaírók műveit - Az új kezdeményezések mellett néhány keveset játszott
klasszikust, mint amilyen a Phaedra volt - Dürrenmatt műveket - Az ifjúság édes madarát - stb.

Talán nem is véletlen, hogy az utolsó két kívánság már az 1968/69-es évadban teljesül.
A színház a világról, az életről, a múltról és jövőről nem egy művel, még csak nem is egy

évad műsorával beszél, hanem egész működésével. S hogy a színház és közönség között hatá-
sos párbeszéd alakuljon ki, ahhoz a kölcsönös hatás, kapcsolat, véleménynyilvánítás minden
formáját fel kell használni.

A közvélemény-kutatás adatai kétségtelenül nagy segítséget nyújtanak a színháznak abban,
hogy megismerje a közönség véleményét. Számadatait azonban túlbecsülni sem szabad. Az
ifjúsági közönség nagyarányú részvétele elég biztonságos téjákoztatást nyújt egy általánosít-
ható ítélet megalkotásához. A diákok aktivitása arra is enged következtetni, hogy magukénak
érzik, szeretik a színházat. A felnőtt közönség általában húzódik mindenfajta kérdőíves meg-
kereséstől. Az ezren felüli létszám ugyan nem lebecsülendő, de a valóságos közönségnek csak
kis hányada, 1/5-e, 1/6-a. A színház ezt a véleménykutatást csupán első lépésnek tekinti a
közönséggel való jó kapcsolat kiépítésében. Személyes találkozások, véleménycserék során
alakulhat ki olyan kölcsönhatás egy megye és színháza között, mely elősegítheti, hogy a
jelenkori közönség jelenkori színházat igényeljen.




