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Az 1954/55-08 évad megkezdése előtt a azinházak terüle-

tén is jelentős változások történtek országszerte. Ezek a válto-

zások a Szigligeti Színházat is jelentősen érintették. Elsősorban

azzal,hogy mostmár mint á l l a n d ó j e l l e g ű szinház nyit-

ja meg kapuit - tehát nem két székhelyen: Békéscsabán és Szolnokon

hanem c s a k szolnoki központtal működik. Érintette ez a művé-

szi és műszaki részleg bizonyosfoku átszervezését is természetesen

az uj feladatok figyelembevételével.

Eddig a szinház egy este általában két helyen játszott:

Szolnokon és valahol a megyében "tájon". Ezzel szemben az idén a

szezon jelentősebb részében csak egy helyen játszunk:Szolnokon,ill.

az évad megkezdése előtt és után "tájon". Ez természetesen sokkal

egészségesebb állapot, mint a tavalyi. A szinész nincs annyira i-

génybevéve, többet foglalkozhat egy-egy ezerepével, jobban el tud

mélyülni, tehát művészibb alakítást tud nyújtani. Nagyon jelentős

ez a változás azért is, mert eddig nemigen tudtuk a vidéki közön-

ség egyre növekvő igényeit kielégíteni, mivel nemcsak Szolnok me-

gyében, de Békés és Fest megyében is játszottunk.

Az uj feladatok számbavételénél - és itt kellett vol-

na kezdenem - a szolnoki közönség volt az egyik legfontosabb té-

nyező.

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy Szolnoknak szüksé-

ge van állandó színházra. A feladat tehát az, hogy - egy pil -

lanatra sem elhanyagolva a vidék kulturális igényeit - elsősor -

ban a szolnoki közönségnek biztosítsunk estéről estére művészi,

jó előadást. Műsortervünk összeállításánál tehát fontos tényezőt

jelentett a k ö z ö n s é g .

Második pontban az e g y ü t t e s kérdéséről kell

beszélnünk. Sok uj szinész került azinházunkhoz, tulnyomórészben

a vezetőség is uj. Bátran mondhatjuk, hogy az uj társulat igen
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jó erőkből áll, a tapasztalt azinéazek mellett aok tehetséges fia-

talt szerződtettünk,, A tehetséges szinészek azonban nem jelentenek

még együttest 1.Ahhoz, hogy a jó erőkből álló társulat a legkomolyabb

művészi feladatokat is meg tudja oldani, össze kell kovácsolódnia:
*

ki kell alakulnia egy minden pontjában művészi együttesnek„

Harmadsorban - de ez is éppen olyan fontos tényező, mint

az előbbi kettő - figyelembe vettük magának a színháznak a h i -

v a t á s á t O A színház politikai tényező is, alakítania, nevel-

nie kell a közönségeto Egy lépéssel a közönség előtt kell járnunk,,

Nem ls art pour l'art művészetet akarunk nyújtani, semmi helye

sincs munkánkban az Öncéluságnako Mi tanítani akarunk, azt akarjuk,

hogy műveltebbek, képzettebbek legyenek dolgozóink. A legtöbb szin-

ház régen is politizált, mi is politizálni akarunk, de h e l y e -

s e n akarunk politizálni! Nem a közönséggel szemben, nem a kultu-

rális igények növekedése ellen, hanem ugy, hogy mi is hozzájárul -

junk a műveltebb magyarság megteremtéséhez.

Mindezeket figyelembevéve megállapodott a színház vezető-

sége abban, hogy a tervezett lo darab közül 5 zenés lesz. S mivel

Szolnok a zenés darabok terén különösen igényes, ugy határoztunk,

hogy 3 nagyoperettet mutatunk be. A Caárdáakirálynőt nagyon várják

Szoln -jn es bár a színház átalakított művészi és anyagi keretét

nagyon igénybeveszi, egyöntetűen a darab bemutatása mellett döntöt-

tünk o Ugyancsak ezért mutatjuk be a Bob herceget„ Nem feledkezhe -

tünk el az uj magyar operettről semo Vaszy Viktor és Dékány András

nemrégen fejezte be a Dankó Pista co 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„ Bár itt

a választöt nagyobb, a közönség igénye miatt sokat gondolkoztunk,

hogy melyekre essék a választásunk,, És itt álljunk meg egy pilla -

natra, mert itt játszott különösen nagy szerepet a harmadiknak em-

iitett szempont, a színház hivatásao

A szinház meglehetősen régi3mert fogalom, de az ember ,

vagy mondjuk ugy: a t á r s a d a l o m még régebben ismert. A

szinház első pillanatától fogva a kettő kölcsönös hatást gyakorolt

egymásrao A társadalom alakitotta, formálta a színházat és fordít-

va,, Az idők folyamán minden régi színigazgatót - tisztelet a ki-

vételnek - szinte teljesen a közönség irányított, a kasszasiker
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•olt számukra a döntő. Ha ezen a téren is más a helyzet, figyelem-
be kell vennünk a közönség kívánságait, de ugyanakkor tanitanunk
ia kell.

A szolnoki közönség a felszabadulás előtt különösen sok

operettet látott; szinte azon nevelkedett fel. A prózai előadások-

nak Szolnokon nincs meg az a múltjuk, mint Szegeden vagy Pécsett,

hogy vidéki példáknál maradjunk. S ebben a régi társadalmi rend-

szer a hibás. A színigazgatók ide Szolnokra is majdnem mindig o -

perettekkel jöttek. Nem kísérleteztek prózai előadásokkal, mert

egy félház" már nagy veszteség lett volna számukra. Természetes,hogy

a néíŐ megszerette az operetteket, - s ez nem baj - de nem ismer-

hette aftg a világ drámairodalmának nagyszerű alkotásait.Szolnokon

tavaly hidegen fogadták a Mukányit és a Pygmaliont, a két darab

együtt alig érte el a Leányvásár előadásainak számát. Itt a z e -

n e döntött: a példának felhozott két próza lényegesen igényesebb

- bár nem hibátlan - előadásait valósággal letarolta Jacobi mu -

zsikája. Feladatunk, hogy a régi színigazgatókkal, társulatokkal

ellentétben megismertessük Szolnokon is a klasszikusok halhatatlan

alkotásait. El kell érnünk, hogy a közönség megszeresse, sőt köve-

telje a prózai előadásokat.

Itt azonban egy módszerbeli kérdés is felvetődiko Nem

kezdhetjük a klasszikusok megismertetését Csehovval vagy Ibsennel

- mint ahogy Wagnerrel sem lehet kezdeni,.ha az opera iránt akar-

juk felkelteni az érdeklődést. Éppen ezért olyan prózai darabokat

kerestünk, melyeket nem fogadnak előítélettel. Legalkalmasabbak

erre a fordulatos, vidám darabok. Ezért esett a választásunk a

Holnapra kiderül c. uj magyar vígjátékra, amely mai életünkről

szól, annak égető kérdéseivel, hibáival foglalkozik, s szatirikus

humorával minden bizonnyal megnyeri a közönség tetszését.Az Arany-

ember kiválasztásánál már más szempontok is felvetődtek. Magának

a szinháznak is érdekes feladat egy örökbecsü regényt szinpadon

megeleveníteni, a múlt század emberének életéből bemutatni egy

részletet. S Jókainak még mindig adósak vagyunk. Nem szerettettük

meg eléggé irodalmunk egyik legnagyobb alkotóját, nem mutattuk

meg Jókai igazi arcát, müveinek igazi értelmét„ Az Aranyember be-

mutatásával pótolni akarjuk ezt a mulasztást.

A prózai előadások területén is elsőrendű feladat,hogy

a kissé elfelejtett, de szinte kőbe vésett örökbecsü müveket ia

felszínre hozzuk. Ilyen Barta Lajos Szerelem c. darabja, amely
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egyten a közönség nevelésének egyik igen fontos állomása leaz. Egy

(alapjában rothadt, kiégett társadalmi rendszerben három nővér ke-

efli a boldogságot, de szinte megfojtja vágyaikat, céljaikat a azá-

jeadforduló emberének céltalan, szürke élete. Nagyszerű feladat lesz

a szinház számára ennek a kiváló drámának a bemutatása.

Bár műsortervünkben nem szerepel ősbemutató, a szinház ve-

zetőségének azonban szivügye, hogy az egyetemes magyar irodalmat egy

uj, igényes drámával gaedagitaa.

Nem emiitettem meg minden darabot, nem is volt célom. Az

általános elvek - ugy hiszem - igy is tisztán kirajzolódtak. Egy uj

korszak indul meg a Szigligeti Szinház életében, s egész Szolnok kul-

turális életében. Uj szinház van, uj feladatokkal. Volt idő például

ihakespeare idejében, amikor a szinház mindenekfelett állott,a a kö-

zönség csak a szinházra összpontosithatta a figyelmét. Ma más a hely-

et o Van film, rádió, újság, könyv és nem utolsósorban sport.Ez azt

jelenti, hogy a közönség érdeklődési köre szélesebb lett, figyelme

öbbfelé kalandozhat. S ez igy nem is baj. A baj ott van, hogy a ré-

gi társadalmi rendszer hibás kultúrpolitikája miatt a közönség nem

ismerkedhetett meg a drámairodalom nagyszerű értébe i„ Ő előité-

Lettel fogad sok előadást.„ Ezt az előitéletet meg ke.u. szüntetnünk.

Uj közönség van kialakulóban, s ennek a közönségnek az érdeklődését

a komolyabb darabok iránt is fel kell keltenünk. Aki nem fejlődik,

az hányatlak örök igazság ez. Fejlődnünk kell minden téren. Nem-

csak gépóriások gyártásával, szűz földek felszántásával, hanem mű-

veltségünk elmélyitéséval is. Be fogjuk bizonyitani a szolnoki kö-

zönségnek, hogy sok olyan terület van, amelyet még nem ismer, be

fogjuk bizonyitani, hogy ezeknek a területeknek a felkutatása gaz-

lagit, igazabb emberré tesz mindannyionkat!

Hives László
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