
F Ó R U
Öizüttt izaaak a SzigLÍi

Lépcsőházi szellemességnek (Fesprit
d'escalier) nevezi a francia azt a maga-
tartást, amikor valakinek csak távozta
után jut eszébe, hogy mit is kellett volna
előbb mondania, cselekednie.. Aki az
alábbiak elolvasása után erre gondol —
és méltán —, annak csak azt tudom
mondani, hogy mindig is voltak olyan
kérdések, amelyeket „magunk közötti"
megbeszélésre kárhoztattak a gátló kö-
rüjmények. Ennek a cikknek nem fel-
adata elemezgetni, hogy ez miért volt
így, de így volt, és van még ma is, bár
lényegesen kisebb mértékben. Ez a „ma-
gunk közötti" megbeszélés természetesen
nem csupán baráti vagy ismerősi kap-
csolatnál állott fenn —, sor került rá
nem egyszer a színházon belül, a minisz-
tériumban, szövetségben és egyéb helye-
ken is. Tehát amiről szó lesz, nem ihir-
telen, mint egy üstökös tűnt fel a szín-
házi élet borzasztóan beborult egén, s
nem is csak most jut eszünkbe róla
beszélni—, igenis ott fényesedéit, vilá-
gított, csak éppen a legilletékesebbek
nem akarták észrevenni, csak most, ami-
kor már olyan ereje lett, hogy égetni
kezdett.

Nem lehet a szolnoki színház munká-
ját az egész magyar színjátszás egyes
kérdéseitől, az általános műsorpoliUká-
tól, a színházirányítás néhány elvétől el-
vonatkoztatva szemlílni. Sok a közös
gond, közös hiba, az ország bármelyik
színházát is tekintjük. Ezeken kívül meg-
találhatók a helyi botladozások, fogya-
tékosságok —i ezekről is szó lesz.

Bevezetésül még annyit: nem bizo-
nyítványkiosztás a célom, és nem is
hivatalosan, „megbízólevéllel", hanem
egyes szám első személyben, függetlenül
írom azt ,amit írok. És azzal a céllal,
hogy megpróbáljak választ adni néhány
olyan kérdésre, amelyre a közönség vá-
laszt vár, s közben találgat, ami lénye-
gesen károsabb az önvalló írásnál.

1.
Az elmúlt színházi évadokban ország-

szerte bekövetkezett anyagi, erk'jlcsi
visszaeséssel szemben kár lenne strucc-
politikát folytatnunk. Olyan nagymérvű
volt ez a visszaesés, s ugyanakkor a szín-
ház minden területén olyan elemi erővel

érlelődött meg a változást követelő mű-
vészi, gazdasági, műsorpolitikai helyzet,
hogy nem lehetett előle helyesirányú
cselekvés nélkül kitérni.

Hadd mondjak el néhány példát arról,
mit jelentett a közelmúlt körülményei
között egy évad előkészítése, a műsor-
terv összeállítása!

Kezdetben nem volt, de aztán megho-
nosodott az úgynevezett rubrika rend-
szer. Ennek a lényege: ,,mindenből egy
keveset". Nyugati klasszikustól magyar
klasszikusig, nagyoperettől mai témájú
vígjátékig adva voltak a rubrikák. De ez
még nem minden; ezeken belül a szent
arány kedvéért szükséges volt a műsor-
ban, legalábbis „elvileg", harsány bohó-
zat és lírai vígjáték, színmű és tragédia,
munkás és paraszt, értelmiségi és ifjú-
sági probléma, színészt és együttest ne-
velő mű, kasszasikert jelentő előadás, és
nem ártott, ha foglalkoztunk néphad-
seregünk néhány kérdésével is . . .

Többszöri nekirugaszkodás után be-
írtuk a gondosan megvonalazott papí-
rosra, hogy. nyugati klasszikus: Romeo
és Júlia, vagy A zalameai bíró. Nagy-
operett: Montmartrei ibolya, Mágnás
Miska, Víg özvegy. Zárójelbe odatettük:
„ha engedik". (Tavaly nem engedték.)
És így, a fentiek szerint minden rubri-
kát kitöltöttünk azok iránymutató szem-
pontjai szerint, fölöttébb vigyázva arra,
nehogy egy rubrikába véletlenül két da-
rab kerüljön, mert akkor valamerre el-
haj lünk.

így megszületett valami tákolmány.
Májusban be is adtuk a minisztériumba.
Két-három hónap múlva azonban kide-
rült, hogy a társulatot átszervezték. Egy-
szerre becsapott a villám: nincs Romeo
és nincs Júlia a társulatban, s nélkülük
legalábbis merészség előadni a darabot.
A zalameai bíró sem kivétel: nincs bíró,
mert a kiszemelt színész a nyáron meg-
gondolta magát. Darabok áthúzva, —
újabb keresgélés.

Mit jelentett mindez?
A színházak vezetőit egészen egysze-

rűen nem hagyták színházat vezetni. Ki-
nevezték őket a felelős pozíciókba, —
tehát bizalommal voltak mind az igaz-
gató, mind a főrendező személye iránt.
Ugyanakkor azonban korlátok közé szo-
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rították őket, — ami viszont a bizalmat-
lanság jele. Hiába érveltek: jobban is-
merik a helyi körülményeket és adott-
ságokat, a közönség igényének a fokát,
a társulatban "rejlő lehetőségeket, jobban
ismerik, mint az, aki egy minisztériumi
asztalnál ül. És tovább: vannak egyéni
elképzelései a színháznak mind műsor-
tervileg, mind művészileg, kísérletezni
szeretnének, hiszen a művészet menthe-
tetlenül elsorvad kezdeményezés, újkere-
sés nélkül. Bizonygatták: jót akarnak,
szépet álmodnak, hagyják vezetni a ve-
zetőket. Hiába. Kulturforradalmurik ide-
jén a legádázabb konzervativizmussal
találta magát szemben az, aki ezeken az
ajtókon kopogtatott. A leghevesebb szó-
csatákkal lehetett csak itt-ott engedmé-
nyeket kiharcolni. Csak a megszokott
volt a jó, csak a kitaposott út volt meg-
engedhető, mert „abból már nem lehet
semmi baj". S így is hányszor hangzott
el a vád, hogy cinikus az ember, pedig
csak belülről nézte a helyzetet, s olyan-
nak látta, amilyen, nem pedig olyannak,
amilyennek lennie kellene.

Gyámkodás alatt éltek a színházak, a
vidékiek különösen, ez az igazság. Be
voltunk osztva a sorba, és vezényszóra
meneteltünk. Egyenesen bele a művé-
szeti és anyagi kátyúba.

2.

A színjáték megalkotása bonyolult
művészi feladat, sok összetevője van.
Azokat „kapásból" végezni nem lehet.
Néhány alapfogalmat tisztázni kell, így
üéldául azt, hogy mit is akar az ember
a közönségnek mondani, mi tehát a célja
— s mindezt 'milyen úton szeretné meg-
valósítani, Ennek tisztázása nélkül lehe-
tetlenség eredményes munkát végezni.

Rögtön ennél a lépésnél hibát követ-
tünk el. Nem kétséges, és most már le
is lehet írni, hogy a színház nem csupán
pedagógiai feladatot tölt be. A minden
áron való nevelés (művészi, politikai) el-
rettentő eredményeket szült. Dobbal
nem lehet verebet fogni, — ezt „szívós"
kultúrpolitikánk csak évek számos ku-
darca után értette meg.

A nevelés ürügyén olyan darabok lát-
tak napvilágot, melyek művészietlen,
direkt politizáló szövegük miatt elriasz-
tották a közönséget. Ez bizalmatlanságot
is eredményezett, magyarul: elvesztették
hitelüket az ilyenféle darabok. Sőt, eze-
ken keresztül a jó darabok is eleve bu-
kásra voltak ítélve, mert a közönség nem
jött be a színházba, azt gondolva, hogy
ti darab úgyis olyan rossz lesz, mint az
előző. A szolgalelkű dicshimnuszok any-
nylra lejáratták például a mai témájú

darabokat, a szovjet műveket, hogy,
majdnem reménytelen kísérlet egy ki-
váló orosz klasszikusra 'becsalogatni a
nézőket. Az Éjjeli menedékhely és a Kis-
polgárok például elrettentő csekély át-
iagbevétellel ment és igen kevésszer
Debrecenben, illetve Szegeden.

Félreértés ne essék: nem a jó, mai
témájú magyar darabokat vagy a mű-
vészi szovjet darabokat akarom kitiltani
a színházból. Csak a rosszakat. Hosszú
idő telt el, amíg megértették — akik
megértették —, hogy ross«ul politizá-
lunk, ha rossz darabokat játszunk!

Természetes azonban az is, hogy a
színháznak nem lehet feladata csupán a
szórakoztatás. Ez iművészietlen, meg-
alkuvó álláspont lenne. Nem lehet csak
operettet vagy zenés vígjátékot játszani,
bármenyire is kívánják ezt sokan. Nem
lehet ezt megtennünk sem a hivatás
megkövetelte művészi kötelesség, sem
önmagunk művészi igénye és fejlődése,
de a nem kielégítő fokon álló általános
műveltség miatt sem.̂  Ez utótobi terén
Szolnokon is van elég tennivaló. Mert
amíg egy klasszikus zenekari estet, me-
lyen egy 'szólóművész is fellép, el kell
halasztani, mivel a jegyek egyhatoda(!)
sem fogyott el, amíg a Mágnás Miska
irrelálisan töibb nézőt vonz, mint —
mondjuk — A tanítónő, addig bizony
könnyű megállapítani, hogy a közönség
szívesebben nézi és hallgatja a felszínes,
szentimentális, giccsekben sem szűköl-
ködő darabokat, mint a nagy szenvedé-
lyeket, nagy érzéseket és emberi problé-
mákat kivetítő műveket. Más városiban
is hasonló a helyzet, de közel sem eny-
nyire kirívó.

S éppen mindezeknek a tudataiban —
Talleyrand szavaival élve — több mint
bűn, hiba volt csökönyösen ragaszkodni
az egyoldalú műsorpolitikához. Igenis ki
kell elégíteni az igényeket. Igenis előbb
operettet, nagyoperettet, ha úgy kíván-
ják „legnagyobb" operettet kell játszani,
s prózában is a könnyebb, vidámabb da-
rabokat, s csak aztán a magasabb szín-
vonalú, mélyebb értelmű műveket. Csak
ilyen mértékben adagolva lehet meg-
nyerni az igaz ügynek a közönséget. Szí-
vós>, kitartó munka ez, de előbb-utóbb
meghozza a maga gyümölcsét. Egyre
többen értik majd meg, hogy nem a
Montmartrei ibolya, de — horribile
dictu! — még nem is a Csárdáskirálynő
a világ drámairodalmának a közepe.
Vannak Kálmánon kívül is „elég érté-
kes" szerzők, mint például Shakespeare.
Ibsen, Lope de Vega, Ben Jonson,
Shaw, Gorkij, akiknek ^ művei több
emberséget, több művészetet tartalmaz-
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iiak, mint a szerelemtől dadogni kezdő
Bóni vagy az agyalágyult Frascatti szö-
vegei. Megértik majd azt is, hogy lehet
valami szép és jó azért, mert ők nem
ismerik, s hogy a saját igényeiken túl a
színháznak is meglehetnek a maga fon-
tos és szükséges szempontjai, melyeket
nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Hadd mondjam el itt még azt is, hogy
a színház minden egyes művészének a
kedvét s ezen keresztül az egész munkát
ugyancsak befolyásolta az a tény, hogy
a közönség közel sem látogatta úgy a
színházat, ahogyan vártuk volna. Hal-
lom a választ: rossz volt a műsorpolitika.
Ez azonban csak az egyik oldala a kér-
désnek. Azt a kérdést sem jó ilyenkor
megkerülni, hogy vajon mit érez a szí-
nész akkor, amikor egy többhetes, ideg-
őrlő próbaszakasz után, a jól végzett
munka tudatában a harmadik előadá-
son 80—100 néző előtt kell játszania.
Miért? Rosszul játszik? Rosszat játszik?
Nem. Mert pl. A tanítónő jó darab, és az
előadás is értékes volt. Mi hát az oka a
részvétlenségnek, a meglehetősen egyol-
dalú érdeklődésnek?!

Színház közönség nélkül nincs. A szí-
nész a közönségnek játszik, s ha munkája
fagyos hangulattal, üres széksorokkal
találkozik, akkor, amikor tudja, hogy jól
dolgozott, bizony elkeseredik, s szinte
értelmetlennek találja végzett munkáját,
s magyarázat keresgélése közben arra
gondol, hogy a közönség döntő többsége
nem tart igényt, csak a Mágnás Miskára,
meg o Csárdáskirálynőre.

3.
A Szigligeti Színház művészgárdája az

előző évhez viszonyítva az 1955—56-os
idényben feltétlenül megerősödött. Igaz,
kissé szertelen társulat alakult ki, mint
ahogy Ladányi Ferenc a fesztiválon

. mondotta, s nem is minden szerepkört
sikerült betölteni. De nem is itt van a
bajok forrása, hiszen meggyőződésem:
egyes művészekben s a társulat egészé-
ben több érték van, mint amennyit fel-
színre hoztunk.

Nemcsak több, de jobb rendezőink is
voltak, mint az előző évben. A színház
mindegyik produkcióját gondos, lelkiis-
merel^s munka előzte meg, s ez nem
egy. a mi erőnkhöz viszonyítva szép elő-
adást eredményezett. Gondolok A taní-
tónő, a Dulszka asszony erkölcse, ;i Mont-
martrei ibolya bemutatóinkra. Termé-
szetesen ezek mellett voltak gyengébb
előadások is. A művészet terén a hul-
lámzó teljesítmény elkerülhetetlen. Egy
bizonyos, ha tévedtünk is. jót akartunk.
S ha nem is úgy sikerült valami, aho-

gyan mi terveztük, bizonyos, hogy a szín-
házszeretet, a jót s jól játszás vezetett
minden lépésünknél.

Bár ezt, úgy érzem, le kellett írnom,
mert talán nem mindenki érti és érzi vi-
lágosan, jól tudom, hogy ezzel még nem
lehet pontot tenni az elmúlt évi munkánk
után. A tagadhatatlan művészi eredmé-
nyek mellett szólnunk kell azokról a hi-
bákról is, amelyek végső soron azt ered*
ményezték, hogy az ezévi mérleg nem
lehet olyan kedvező, mint amilyent sze-
retnénk.

Munkánkat sokszor tervszerűtlenség,
kapkodás jellemezte. Ez a határozatlan-
ságnak, a befolyásolhatóságnak egyik
eredménye. A színház vezetőjének meg-
voltak a művészi elképzelései, tervei,
mégis, ha megvalósításukra sor került,
valamiféle különös határozatlanság, té-
tovaság ütötte fel a fejét. A befolyásol-
hatóság, mely különösen Keres Emil
igazgató munkájában volt tapasztalható,
sok visszás helyzetet, igazságtalanságot,
elkedvetlenedést okozott.

Ezek után természetes, hogy az igaz-
gatóságnak korántsem volt olyan tekin-
télye, am-„>ly elengedhetetlen feltétele a
jó munkának. Ez a tekintélyhiány sok
megalkuváshoz vezetett, s szülője lett a
rendszertelen munkának, a laza fegye-
lemnek. Meg kell mondani, hogy sok fe-
gyelmezetlenség fordult elő a színházban.
amelyet erős kézzel, több határozottság-
gel mind meg lehetett volna előzni.

Az elkövetett hibák jó talajt szolgál-
tattak a sztárkultusz cseperedéséhez.
Szerencsére már nem volt idő arra, hogy
elburjánozzék, de úgy is károkat, össze-
tűzéseket okozott, különösen az évadvégi
zavaros állapotban.

De ha a kérdések vizsgálatánál még
mélyebbre akarunk hatolni, feltétlenül
szólni kell az egész évre jellemző kezde-
ményezési bátortalanságról is. Ha szem-
ügyre vesszük az elmúlt év darabjait,
egy pillanat alatt nyilvánvalóvá válik,
hogy csak olyan műveket játszottunk,
amelyek más színházban már átestek a
tűzkeresztségen. Tehát csak kitaposott
úton jártunk. Ez nem utolsó sorban a
saját munkám bírálata is — s azoké
még, akiket illet. Nem valami művésziet-
len eredetieskedésről van szó, nem arról,
hogy ami jó, azt semmilyen körülmények
között ne vegyük át más színháztól. Ar-
ról van szó, hogy egy színház minden kö-
rülmények között legyen bizonyos fokig
úttörő. A mi pályánkon nem a harsány-
ság, nem a bukás a legnagyobb ellen-
ség, hanem az egyformaság, a szürkeség,
az unalom. A vállalkozó kedvnek, az út-
keresésnek mind a darabek kiválasztá-
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sakof, mind pedig azok kivitelezésekor
meg kell nyilvánulnia. Nos, az idén e té-
ren jelentős hiányérzet maradhatott min-
denkiben.

Nem lehet letagadni azt az arisztokra-
tizmust sem, ami többízben megnyilvá-
nult, ha a színiház kilépett a saját portá-
járól, s a város hivatalos szerveivel,
•egyes intézményeivel közelebbi kapcso-
latba került. Az érthető, ha a színházve-
zetés egyes belső problémák megoldását
önmaga végzi el, s abba nem hagy bele-
szólást. A színház azonban nem állam az
államiban, feltétlenül be kell kapcsolód-
nia a város vérkeringésébe olyan formá-
<ban is, hogy szoros kapcsolatot köt töbto
intézménnyel. Feltétlenül jogos az a bí-
rálat, amely a színház egyes vezetői r e
téren elmarasztalja, s nagyrészt őket hi-
báztatja e szorosabb kapcsolat elmara-
dása miatt.

A tárgyilagosság kedvéért nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül azt, hogy a szín-
bázvezetés bonyolult dolog, nagy-nagy
rátermettséget igényel. Kiváló tehetségű
színészek, rendezők nem alkalmasak a
vezetésre, ha annak technikáját, mód-
szereit, szervezési ismérveit nem tudják
elsajátítani. Különleges rátermettség
szükséges éhhez, amely igen keveseknek

adatott meg. Szinte lehetetlen Keres
Emilt vagy Varga Géza főrendezőt mé-
lyen és feltétel nélkül elmarasztalni a
színház életében, munkájában mutat-
kozó hibákért, hiszen egyikőjük sem úgy
vállalta beosztását, hogy eljött immár
számukra a Kánaán. Sőt tudva, hogy
feladatuk elvégzéséhez olyan különleges
képességek is szükségesek, amelyekkel
— véleményük szerint — ők nem rendel-
keznek, ugyancsak harcoltak kinevezé-
sük ellen. Itt tehát arról is szó van, hogy
felelősségteljesebb dolog valakit ilyen
helyre állítani, mint ahogy egyesek el-
képzelik.

4.
És a jövő?
Egy bizonyos: az új színházi évben va-

lami más kezdődik. Azzal, hogy a szín-
ház a megyei tanács felügyelete alá ke-
rült, több kezdeményezési lehetőséggel
új távlatok nyílnak a színház előtt. Erről
nem feladatom most írni, s csak annyit
említek meg ,hogy változatlanul úgy lá-
tom: bármennyire is hasznos és jó dolog
a tanács felügyelete, a művészi problé-
mák megoldása, jzzó hangulatú, nagy él-
ményt Jelentő előadások megalkotása
mégis csak a színház feladata.

Híves László

A szolnoki szabadiéri szín-pad
Képünk a színpadot 1956. június 14-i, megnyíló előadásának —

a Bánk Bánnak — díszleteivel mutatja.
Botos Sándor rajza
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