
Gondolatok Szolnok színházi és zenei életéről

(Második, befejező közlemény)

Az arányok vizsgálatánál számolni kell azzal, hogy a vidéki közönség beáramlá-
sának intézményes biztosítása (vidéki bérlet, különvonat, vagy külön busz) egyben új
közönséget is vonz. Sokan úgy gondolkoznak, hogy a vidéki kultúrházak technikai fel-
szereltsége és ezzel együtt színházunk tájprodukciója nem nyújt olyan műélvezetet,
mely igényeit kielégítené. Ezért színházunk tájelőadásait nem látogatják, szolnoki
bérletet kedvezményes közlekedési lehetőség biztosításával viszont szívesen váltaná-
nak. Üj közönséget jelentene a színház tájelőadásai számára is az a spontán propa-
ganda, melyet a Szolnokra bejáró bérlettulajdonosok akarva, nem akarva kifejtenek
színházi élményeiket vidéki környezetükben ismertetve. Ha a darab híre eljut vidékre,
ez biztosítja a tájelőadások látogatottságát is. A folyó színiévad egyik legkiemelke-
dőbb, legmegrázóbb produkciója a „Kis rókák" a tájelőadásokon igen gyenge házak
mellett ment, a közönség nem ismerte és éppen azért nem bízott a darabban.

A közönségnek vidékről történő behozatala 500 bérlettulajdonos feltételezése ese-
tén különvonattal, a 30 km-es körzetben levő községekből autóbusszal történhet.

Ötszázon felüli bérletszám elérése véleményem szerint négy városban kecsegtet
biztos sikerrel. (Cegléd, Jászberény, Törökszentmiklós, Mezőtúr) Karcag a nagyobb
távolság miatt, valamint a Déryné Művelődési Ház magasabb igényeket is kielégítő
technikai felszereltsége folytán, úgy érzem, számításunkból kiesik. A 30 km-es körzetben
fekvő húsz községből külön autóbusszal 80-100 bérlettulajdonossal lehet számolni.

Ezek a nézőszámok nem befolyásolják még a tájelőadások kasszasikerét, figyelem-
bevéve azt a spontán propagandát, melyet a szolnoki bérlettulajdonosok jelentenek.

Fentiekből következően 3-3500 fő behozatalában látom azt a helyes arányt mely-
ről a korábbiakban írtam. A 3-3500 fő behozatalának biztosítása érdekében a műsor-
tervet úgy kellene összeállítani, hogy legalább négy-öt olyan darab szerepeljen benne,
melyet tájon nem, vagy csak színvonalcsökkentéssel lehet előadni. Ebből a szem-
pontból a nagyoperett igen alkalmasnak látszik a klasszikus drámákon kívül, mert
nehezen képzelhető el, hogy olyan létszámú zene-, ének- és tánckarral vonuljanak ki
a színházi tájra, mint amellyel a darabot Szolnokon játszák.

Ha ehhez meg ügyes közönségszervezés is hozzájárul, a fenti számú vidéki bérlet-
tulajdonos behozatala a szolnoki előadásokra megoldottnak látszik.

A művelődési ház igazgatója, ha kellő hivatásszeretettel tölti be funkcióját, nem
lehet kerékkötője a színház bérleti akciójának. Kellő hivatásszeretet esetén városának
kulturális helyzetét csakis az előbbi szemszögnek megfelelően vizsgálhatja. Nézetem
szerint, azonban a művelődési ház igazgatójának jóindulatú szemlélete egymagában
még kevés a feladat sikeres elvégzéséhez. Kellő anyagi érdekeltség biztosításával el
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lehetne érni, hogy a művelődési ház maga bonyolítja le a szolnoki bérlcttulajdonosok
szervezését és a beutazásukkal kapcsolatos teendőket is.

A Szigligeti Színház Baráti Körének vezetősége elhatározta, hogy a kör működé-
sét kiterjeszti vidékre is. A folyó színiévadban Törökszentmiklóson kívánják létre-
hozni a baráti kört és ennek tapasztalatai alapján a következő évben a többi nagy
megyei városban is. A baráti körök létrehívása előkészítője lehet vidéki városaink
szolnoki bérletekkel való ellátásának.

A 30 km-es körzetben fekvő községek igényesebb közönségének szolnoki bérletek-
kel való ellátására az előbbiek értelemszerűen vonatkoznak, azzal a megjegyzéssel,
hogy a folyó színi évadban ezen a téren jelentékeny előrehaladás történt. A környező
községek tsz-eiből 700 bérlő jár rendszeresen a szolnoki színházba. Nézetem szerint
azonban a bérletezést nem elegendő csak a tsz-re korlátozni. A községekben levő
ktsz-ek, az fmsz és a falusi értelmiség bevonásával biztosítható volna a község komp-
lett bebérletezése.

A bérlettulajdonosok képezik színházunk számára azt a törzsgárdát, amelyre épí-
teni lehet, akár prózai előadásról, akár zenés darabról van szó. Szükséges tehát hogy
a bérletekkel kapcsolatos tapasztalatokat részletezzük, a közönségszervező oldaláról.
A bcrletczcs a közönségszervező leggazdaságosabb tevékenysége. Részben azért, mert
több idő áll rendelkezésére a szervezéshez, részben azért, mert egy szervezés eredmé-
nyeként 10-12 előadásra előre biztosít közönséget. Gazdaságos azért is, mert egy isme-
retlen, vagy kevésbé ismert darab is viszonylag normális előadásszámot érhet meg
kielégítő látogatottsággal.

Előnyös a bérlet a közönség szempontjából is. Az emberek zsúfolt napi prog-
ramjuk mellett sokszor nem jutnak hozzá, hogy megváltsák színházi jegyüket. Bérlet-
váltással pedig egész évre biztosítják maguk részére a kikapcsolódást jelentő színházi
estéket

A bérletezés és ezzel kapcsolatban a színház egész évi közönségének biztosítása
szempontjából kritikus időszak az augusztus, szeptember hónap. A város kulturális
erőinek összpontosításával ebben az időszakban döntő sikert lehet elérni, ha a társ-
szervek is bekapcsolódnának a szervezé smunkájába. Gondolunk itt a SZOT kultu-
rális szerveire, akik az üzemek szb-in keresztül nyújtanának segítséget. A vidéki szer-
vezésben a könyvtár is komoly tényező lehetne. Az olvasó és könyvtár között az évek
során szoros viszony alakult ki, így a könyvtáros tudja, kik azok, akikre a bérletezés
szempontjából számítani lehetne.

A színház és a könyvtár helyes kooperációját jelentheti az a dicséretes kezde-
ményezés, melynek során a könyvtár a társkönyvtáraktól beszerzi a színház műsorter-
vében szereplő darabok könyveit, hogy a közönség részére bőséges példányszámban
álljon rendelkezésre. A könyvtár dolgozói ugyanakkor az olvasóközönség figyelmét rá-
irányítják a darabra és nagyon valószínű, hogyha valaki a könyvet elolvasta, utána a
színházi előadást is meg akarja nézni. A helyes kooperáció eredményeként nő a könyv-
tár forgalma és nő a színházi előadás iránti érdeklődés is.

Mindezeken felül a kulturális szervek segítsége abban is megnyilvánulhatna, hogy
a bérletezés időszakában egy-egy napra személygépkocsit biztosítanak a színházi szer-
vezők részére.

Vizsgálat tárgyává kellene tenni továbbá, hogy a közönségszervezői jutalékrend-
szerben kidomborodik-e eléggé a bérletezés jelentősége.

Említést szeretnék tenni ezután a bérlettulajdonosok lemorzsolódásáról is. A
lemorzsolódás okait vizsgálva találunk egy egész sor objektív akadályt (haláleset,
elköltözés stb.), melyek szükségképpen elháríthatatlanul lemorzsolódást jelentenek.
Ezen kívül egy sereg olyan szubjektív körülmény van, melyen lehetne segíteni. Ha az
üzemi kultúrfelelős munkáját színházi szempontból is kielégítően végzi, akkor meg van
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a lehetősége annak, hogy a bérleteket összegyűjtve együtt fizessék be. Ezen üzemekben
általában nincs is lemorzsolódás. Ahol a befizetés nem így történik, ott vagy feledé-
kenységből, vagy nemtörődömségből a befizetések gyakran elmaradnak.

A gazdaságos működés és az optimális nézőszám egyben meghatározza a bemuta-
tók számát is. A korábban rögzített 7-8 ezres átlagos nézőszám lehetővé tenné, hogy
egy évben csak 10 bemutatót tartson a színház. Ez a bérletek olcsóbbodásával, ezzel
együtt keresettségével járna. A továbbiakban 10 bemutató feltételezésével számolunk.

A színházzal szemben támasztható igények

Évekkel ezelőtt színházi körökben beszéltek arról, hogy meg kellene kísérelni
egy opera bemutatását (Parasztbecsület). Ezzel szemben ma ott tartunk, hogy lassan
a klasszikus operettek is kivesznek a szolnoki színházból. Az elmúlt színi évadban
még két klasszikus operett került bemutatásra, az idei műsortervvel azonban eredeti-
leg már csak egy klasszikus operett szerepelt, azt is prózai színészek adták elő. Hogy
mégis kirobbanó sikere volt a darabnak csak részben magyarázható az operett szeren-
csés témájával. A sikerben a szolnoki közönség operett iránti szeretete is megnyilvá-
nult.

A műsortervben a helyes arányok kialakítása éppen olyan nehéz és sokat vitatott
kérdés, mint például a vidéki közönség bekapcsolása a szolnoki színházlátogatásokba.

Ha műsortervvel szemben támasztott igényről beszélünk, azt hiszem minimális
igényként szögezhetjük le, hogy színházunk teljesítőképességébe egy színiévadban legalább
liárom klasszikus operettnek bele kell férnie olyan kiállításban, mely valóban kiérdemli
az operett elnevezést. Ehhez jóhangú énekesek, jelentékeny hangerőt képviselő kóru-
sok és komoly tánckar szükséges, a zenekart nem is említve. A prózai darabok terén
színházunk a fővárosit megközelítő színvonalat ért már el. Egy színiévadban három
klasszikus prózai darab beállítás ugyancsak indokolt. A műsortervben ez a hat darab
együttesen már kellő vonzóerőt gyakorol a közönségre. Megkönnycbbedik a szerve-
zők munkája, nagyobb sikerű lehet a bérletezés. A fennmaradó négy darab modern
próza, vagy zenés vígjáték lenne.

Es még valamit az igényekről. A közeljövőben nem lehet szó arról, hogy szín-
házunk opera előadást mutasson be, hiszen ma még egy nagy operett bemutatása is
meghaladja színházunk felkészültségét. Az operakedvelő közönség igényeit mégis a
szolnoki színháznak kell kielégítenie.

A megoldás az volna, ha az operatársulattal rendelkező színházak szolnoki ven-
dégjátékát (Szeged, Debrecen) a műsortervbe felvennék oly módon, hogy egy évadra
legalább két operaelőadás is jusson.

Ennek megfelelően olyan bérletet is ki kellene bocsátani, mely két operaelőadás-
sal kombinálva 12 előadás látogatására jogosít.

Az ilyen kombinált bérletnek a nézőszámra kettős vonzása lenne. Egyrészt a mű-
sorterv nívósabb színezete olyanokat is bérletvásárlásra csábít, akik egyébként nem
váltanának bérletet, más oldalról az operalátogatók száma is emelkednék Szolnokon.
Az a néhány forintos különbözet senkit sem tartana vissza attól, hogy kombinált bér-
letet váltson, ha szereti a komoly zenét. Közönségszervező tapasztalatom alapján állí-
tom, hogy minimálisan két telt házat érne meg egy-egy opera Szolnokon, amely a
vendégszínház szempontjából sem volna közömbös. A kombinált bérletek rendszere
tartós és szoros viszonyt jelentene énekesekkel is rendelkező nagy színházzal. így meg-
volna a reménye annak, hogy nagyoperett előadáshoz énekeseket kapjon onnan a szol-
noki színház.
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A Szolnoki Filharmonikus Zenekar
Korábban működött a városunkban egy szimfonikus zenekar, mellyel kapcsola-

tosan megjegyzem, hogy „filharmonikus" jelző sokkal inkább találó lenne. Különösen
azért ,mert a kezdeti stádiumban minden anyagi érdek nélkül a zene szeretete hozza
össze a muzsikusokat. Az a tény, hogy egy jól sikerült 1963. évi bemutatkozás után ez
zenekar ma gyakorlatilag nem létezik, nem a zene szeretetének hiányát jelenti. Igen
sok tényező játszott közre a zenekar széthullásában, melyre írásomban nem kívánok
kitérni. Írásom célja éppen az, hogyan lehetne ezt a zenekart ta r t ó s a n feltámasz-
tani. (1966-ban újból bemutatkoztak. - Szerk.)

A munka elindításához szükséges egy olyan szervezet, mely különösen a kezdeti
stádiumban patronálja, összetartani igyekszik a zenekart. Ez a szervezet a Szolnoki
Filharmonikus Társaság néven működhetnék. A filharmóniai társaságot a városi, vagy
megyei művelődési szervek égisze alatt kellene megalakítani, választott vezetőséggel,
alapszabállyal, költségvetéssel és természetesen működési engedéllyel.

A társaság meghatározott munkaprogram alapján végezné munkáját, a művelődési
hatóságok felé beszámolási kötelezettséggel.

A Filharmóniai Társaság (továbbiakban F. T.) célja a zenekar patronálásán felül
a város zenei életének fellendítése, ezenfelül a városban szétszórtan működő öntevé-
keny zenekarok és kórusok munkájának egybehangolása volna azon célból hogy
legalább egy, minden igényt kielégítő nagyzenekar és kórus működjön Szolnokon.

Az F. T. első dolga a karmester személyének megválasztása legyen. A színház
zenei vezetője lehetne egyszemélyben a filharmonikus zenekar karmestere.

A karmester (zenei vezető) személyének megválasztása rendkívüli bonyolult fel-
adat. Ahhoz, hogy sikeres munkát végezhessen szükséges, hogy őt városunk valamennyi
zenei szakembere Szolnok zenei életének vezetőjeként elfogadja. A leendő karmester-
nek tehát már rendelkeznie kell bizonyos tekintéllyel, ezenfelül nagyzenekar vezény-
letében vitathatatlan szakismerettel és gyakorlattal.

A karmester megválasztásánál tekintettel kell lenni arra is, hogy hajlandó legyen
városunkban letelepedni.

A leendő filharmonikus zenekar vezetőjének ezen felül olyan emberi tulajdonsá-
gokkal is kell rendelkeznie, amelyek képesek vonzóerőt gyakorolni a jó muzsikusokra,
akik különösen az első időszakban hajlandók anyagi előnyök reménye nélkül a zene-
kar munkájában részt venni.

A színház zenei vezetőjének feladatai az alábbiak:
Fontos szerep hárul reá a műsorterv zenés darabjainak megválasztásában. Ezen

belül a három nagyoperett vezetőénekeseinek, a kiválasztása is a zenei vezető fel-
adata lenne. Ez egyben a zenei vezető egyik legnehezebb feladata. (Nemcsak a válasz-
ték csekély volta miatt.)

Ebbe a témakörbe tartozik a zenei vezető azon feladata, hogy az igényesebb ki-
állítás érdekében tartson kapcsolatot városunk kultúregyütteseivel, hogy szükség ese-
tén a színház zene-, ének- és tánckara ezen együttesekből kibővítésre kerülhessen.

A színház zenei vezetője olyan légkört alakítson ki a színház hivatásos muzsiku-
sai körében, hogy azok önként, szívesen vegyenek részt a filharmonikus zenekar mun-
kájában, mintegy magvát képezve ennek a zenekarnak.

Lényeges kérdés a muzsikusok körében a megfelelő légkör kialakítása, arra jel-
lemző példa: a közelmúltban vendégként Sulyok Tamás dirigálta a színházi zenekart.
A muzsikusok elmondták, hogy élményszámban ment a Sulyok Tamással való
együttes munka. így képzelhető, ha egy hozzá hasonló karnagy kerülne városunkba, a
képzett muzsikusokból álló színházi zenekar a szó szoros értelmében gerincét képezné
a filharmonikus együttesnek.
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Szükséges, hogy a karnagy gyökeret verjen városunkban, mert csak így remélhető
hogy sikerrel teljesítheti a zenei nevelőmunka területén a vele szemben támasztott
követelményeket.

A filharmonikus zenekarnak sok jóképességű muzsikusra van szükség. Ezek ma
még Szolnokon nincsenek adva, legfeljebb csak olyan mértékben, hogy a munkát el
lehessen kezdeni. Az egyes szólamok közti helyes arány kialakítását már a karmester-
nek kell elvégeznie. Ennek érdekében a karnagy szakadatlan tehetségkutatást kell hogy
végezzen nemcsak a városban, hanem szükségképpen a megye egész területén is. A
tehetségek felkutatásán kívül figyelemmel kell kísérnie zenei képzésüket és a vidéken
élő tehetségek városunkban való elhelyezkedése és letelepedése érdekében közre kell
működnie.

Fentebb leírt feladatok és funkciók alapján zenei vezetőnket egy évszázaddal
korábban városi vagy megyei „főzeneigazgató"-nak titulálták volna. Ez a megjegyzés
azért kívánkozik ide, mert a fenti feladatokon kívül a karnagy feladata lenne a zenei
nevelést végző zeneiskolánk felett a szakmai felügyelet gyakorlása is.

Egy élesszemű karnagy figyelmét bizonyára nem kerülné el az a lehetőség, melyet
énektanszakkal is rendelkező pedagógiai főiskolánk jelent egy jó kórus megteremté-
séhez. Ez a kórus egyébként már létezik. Bizonyára eljutna a karnagy a MÁV külön-
böző üzemeibe, ahol igen sok tehetséges muzsikus (főleg fúvós) található.

A Szolnoki Filharmonikus Zenekar karnagyának tehát hatalmas feladatot kell
megoldania, melyre egymaga képtelen. Az alábbiakban arról az anyagi és erkölcsi
támogatásról szeretnék szólni, melyet nem nélkülözhet a karnagy, bármilyen országos
híiű szaktekintély is. Talán először a karnagy javadalmazásának lehetőségeit vizsgál-
juk meg. Abból a feltevésből kell kiindulnunk, hogy a karnagy Budapesten él. Ahhoz
tehát, hogy egy vitathatatlan szaktudással rendelkező karnagyot szerződtethessünk
nemcsak a tudását kell megfizetni, hanem azt is, hogy hajlandó legyen Szolnokon lete-
lepedni.

A javadalmazás lehetőségei nem rosszak. A színház zenei vezetőjének béralapja,
a filharmonikus zenekar vezetőjének tiszteletdíja és esetleg a zenei iskola szakfelügye-
letéért járó díj együttesen olyan összeget jelentenek, mellyel a siker reményében lehet
a budapesti konkurenciával megküzdeni. A javadalmazáson felül a feladat szépsége
és komolysága is hatást gyakorolhat a vizsgálódásunk szempontjából szóba jöhető
zenei szakemberekre. Tételezzük fel, hogy a karnagy személyének kiválasztását a F. T.
sikerrel megoldotta. Azonban ahhoz hogy a karnagy tehetsége gyümölcsözően kibon-
takozhassak még további anyagi és erkölcsi támogatásra van szükség.

Egy ismerősöm igen találóan jegyezte meg, hogy ha a filharmonikus zenekar csak
annyi támogatást élvezne, mint egy NB III-as futballcsapat, már igen hosszú és sike-
res múltra tekinthetne vissza.

Amennyire igaz ez a mondás, annyira szomorú is. Városunk regionális központi
szerepre pályázik, tehát ezen belül kultúrközponttá is kell válnia. Ez pedig komoly
zenekar nélkül elérhetetlen.

Nem találhatnánk megoldást arra, hogy filharmonikus zenekarunk t a r t ó s
feltámasztása érdekében legalább annyi kedvezményt élvezhessen, mint egy harmad-
osztályú labdarúgó együttes?

Egyedül a munkaidő kedvezmény már hatalmas segítség volna, mely a siker biz-
tosítéka lehetne. Ha hetenként három alkalommal délután 2-5-ig próbálhatna a zene-
kar, lehetőség nyílna arra, hogy legalább negyedévenként (egy-két) új műsorral lép-
hessen az együttes a közönség elé.

Lehetőség nyílna egy-két év alatt a repertoár olymérvű kibővítésére, mellyel a
zenekar sikerrel állhatna a minősítő bizottság elé. Ha a minősítés megfelelő, megnyílik
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a lehetőség a zenekar tagjainak javadalmazására is, mely további fellendülés forrása
lehet.

Kérdés természetcsen, hogy az F. T. rendelkezik-e olyan tekintéllyel, hogy a mun-
kaidőkedvezményt sikerrel kivívhassa.

Ebben természetesen segítséget kellene nyújtani az illetékes társadalmi szerveknek is.
Egy jónevű karnagy vonzóerőt jelent más helységben élő muzsikusokra is. Ezek

Szolnokon való letelepedéséhez a karnagynak kell megtenni a szükséges lépéseket, de
itt is szükséges az illetékes társadalmi szervek segítsége.

A színház és a filharmonikus zenekar viszonyában eddig csak arról volt szó, hogy
milyen segítséget igényel a zenekar a színháztól. Most azt szeretném megvilágítani, hogy
a színház viszonzásképpen milyen segítségre tarthatna számot.

Lehetővé válik, hogy egy komoly kiállítású nagyoperett érdekében a zenekar
nehézségek nélkül legyen kibővíthető. Egy későbbi lehetőség az, hogy a vendégszín-
házak operaelőadásait a szolnoki színház kibővített zenekara kísérhetné.

A megfelelő minősítés megszerzése után a zenekar részt vehetne a Filharmónia
rendezésében műsorra kerülő bérleti hangversenyeken. Biztosra vehető, hogy a hang-
versenyek látogatotsága is normálisabb lenne, ha a szolnoki filharmonikus zenekar
szerepelne az előadásokon. Ennek a zenekarnak 1963. VI. 25-én megtartott nagysikerű
bemutatkozó előadása zsúfolt ház mellett ment, pedig abban a hónapban korábban a
Filharmónia rendezésében Simándy József szerepelt bérleti előadás keretében, tegyük
hozzá, jóval gyengébb ház előtt.

Ebbe a témakörbe tartozik a bérleti hangversenyek ügye is. Szemtanúi vagyunk
annak, hogy egész kiváló produkciók mennek fél házak mellett, melynek okát a szak-
szerűtlen közönségszervezésben látom. Itt szintén a színház segítségére van szükség,
mely jól kiépített apparátussal rendelkezik az üzemekben. Úgy gondolom meg lehetne
találni az anyagi alapját is annak, hogy a színház szervezői irodája ezt a munkát ne
terhes kötelességként végezze. Időben is megoldható lenne a Filharmónia bérleteinek
a színház szervezői által való elhelyezése, minthogy általában októberre esik a Filhar-
mónia bérletezése, amikor a színházi bérletezés gyakorlatilag már befejeződött.

Ezen bérletek elhelyezésére még inkább áll az a megállapítás, hogy az intézmé-
nyek által vásárolt bérletek nem érik el a kívánt célt. Köztudomású, hogy a hang-
versenyeken a közönség száma lényegesen kevesebb, mint ahány bérlet eladásra
került.

Itt is inkább az egyéni bérlethez való anyagi hozzájárulás látszik hatékonynak.

Kórusok, táncegyüttesek, zenei oktatók

A színház és filharmonikus zenekar mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni
a kórusok, táncegyüttesek és mindenekelőtt a zenei oktatás helyzetét.

A zenei oktatás körülményei nem a legjobbak. A lakásokból átalakított kilenc
tanteremben 25 zenei pedagógus hatszázon felüli növendék-létszámmal dolgozik. Ezek
a számok önmagukban meghatározzák zeneiskolánk lehetőségeit. A helyzeten sokat
javítana, ha az úttörőkorban levő növendékek oktatását az Űttörőházban lehetne meg-
oldani. Erre egyébként számos külföldi példa utal (pl. a leningrádi úttörőpalotában
is folyik zenei oktatás).

A zeneiskolában csak 15 szolnoki tanerő működik. Ez azért hátrányos, mert a má-
sik 10 tanerő a város zenei és kulturális élete szempontjából nem jöhet számításba
(többnyire Budapestről járnak le). Helyes lenne, ha a jövő tanévre a zenei pedagógu-
sok szerződtetése és színházunk zenekarának összeállítása között bizonyos összhangot
lehetne teremteni. A színház zenekarában olyan képesítésű tagokat kellene szerződ-
tetni, akik másodállásban a zeneiskolában taníthatnának, vagy fordítva, a zeneiskola
tanárai dolgozhatnának másodállásban a színházi zenekarban.
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Ha a színház zenei vezetőjének funkciói a fentebb vázolt hatáskörrel párosulnak,
ai előbb említett téma önmagától megoldást nyerne. Ha a színház zenei vezetője látná
cl zeneiskolánk folyamatos szakfelügyeletét elképzelhető, hogy a zeneiskola szervesen
illeszkednék bele a város kulturális életébe. Gondolok itt nemcsak a tanerők aktív
részvételére a filharmonikus zenekarban, hanem arra is, hogy a zeneoktatás az egy
szólamoknál jelentkező hiányok kiküszöbölésében is részt vállalna.

A zeneiskola és a színház zenei vezetőjének szoros kapcsolata azért is kívánatos,
mert a zenei vezető csak így tud eleget tenni a tehetségkutatás feladatának, mely a
muzsikus utánpótlás szempontjából bir döntő jelenségekkel. Ki lehet itt emelni az
énektanszak tehetséges növendékeit, akik reményt ébresztenek arra, hogy néhány év
múlva az operaelőadásokhoz necsak zenekarral rendelkezzék városunk, hanem néhány
vendégművész felléptével színházunk szolnoki énekesekkel önálló operaelőadásra is
képes legyen. A békéscsabai színház az idén már egy kisoperát is bemutatott önállóan.

Kapcsolódik a témához a kórus és a tánckar kérdése is, mely nélkül opera-
előadásra nem lehet komolyan gondolni.

Városunkban több kórus is működik, ezek közül a kórusok közül a Ságvári-kórus
komoly eredményekkel dicsekedhet. Kitűnő karigazgatónk Kóbor Antal vezényletével
a Filharmónia bérleti hangversenyeibe aktívan bekapcsolódva Haydn oratóriumokat
énekeltek. Ennek megvolt az a különös varázsa, hogy ezen előadások telt házakat
vonzottak.

A fenti eredmények ellenére a meglevő kórusaink ebben a formában nem tudják
betölteni azt a szerepet, melyet a korábban elmondottak alapján úgy fogalmazhatnánk
meg, hogy egy minden igényt kielégítő, operaelőadásokban való aktív részvételre alkal-
mas együttesnek kell lennie.

Kórusaink lehetőségeit korlátozza az a körülmény, hogy a kóruson belül az egyes
tagok zenei tudása igen különböző. A kórustagok jelentékeny része kottaolvasási nehéz-
ségekkel küzködik, mely vontatottá teszi az együttes munkáját. Ezzel párhuzamosan
a zeneileg képzettebbeknnek kedvét szegi, akik gyorsabb előrehaladást igényelnének
és sok esetben éppen ezen képzettebb énekesek maradnak távol a próbákról. Gyakor-
latilag tehát az a helyzet, hogy a városunkban működő 3-4 közepesnél jobb kórus
közül egyik sem képes betölteni azt a szerepet, mely a fenti kívánalmaknak megfelelne.
A megoldást csak egy új kórus felállítása jelentené, melybe a felvételt a hangerőn és
halláson kívül bizonyos zenei előképzettséghez kellene kötni. Új kórus létrehozata-
lával, mert a szelekció zökkenőmentesen volna végrehajtható.

Végezetül a tánckar szerepéről és helyzetéről néhány szót.
A Tisza Táncegyüttes népi táncegyüttes. Ahhoz azonban hogy bármilyen távlat-

ban operaelőadásról beszélhetnénk, túlnyomórészt szolnoki erőkkel, balettkar létesí-
tése nélkülözhetetlen.

A balettegyüttes létrehívásában ismét csak a Szigligeti Színház támogatása a
döntő. A színház koreográfusának megválasztásánál figyelembe kellene venni, hogy
alkalmas-e, zömmel amatőrökből álló, balettkar vezetésére. Szolnokon közel 15 év óta
folyik balettoktatás (jelenleg a Ságvári Művelődési Házban szakképzett balett-tanár
irányításával). Elképzelhető tehát, hogy megfelelő erők álljanak rendelkezésre a balett-
együttes részére, egyre bővülő létszámmal.

írásomban arra törekedtem, hogy bizonyítsam az egyes kulturális tényezők egy-
másra utaltságát. Ha ez sikerült, és a felismerés tettekben nyilvánulna meg művelő-
dési szerveink részéről, úgy érzem, az kedvező viszhangra találna városunk kulturális
felemelkedéséért tettekre is hajlandó dolgozóiban.

Dr. KÜRTHY LASZLÖ
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