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Miért nincs közönség
és miért vannak üres székek a szegedi színházban
Beszéljünk
( A Déltnagyanorsiág munkatár,sáltól) Mostanában megint sokat bcs/ iuek a színházról. Sót nemcsak beszelnek, de cikkeznek is. Legutóbb a s z i o
iigyi bizottság bizalmat szavazva a
színigazgatónak a szinház fokozottabb
támogatására tiivla lel a város lakosságának figyelmet. Igy tehát minden egyéb jelentőségtől függetlenül ts
kitinünk kell- a hivatalos nyilatkozat,
nak, hogy a a szegedi Városi Szinhi:*•
haj vaa. Hiányzik a közönség megértő támogatása é> érdeklődése, egyre gyakoribb
•
eset, hogy üres a né/ólér.
Alig in ás fel hónapja, hogy megnyílt a szinház, megkezdődött az ü j
szezon, amely elé annyi várakozással
tekintettünk és tekintettek mindazok,
»kik azt hitték, hogy K a r d o s Gáza
igazgató a
tavalyi
tapasztalatokon
okulva ezidéu figyelembe veszi a közönség magasabb igényeit is. Léptennyomon halljuk a. megjegyzéseket s
társulatra is az előadásokra, ,olykor
még az úgynevezett
/díszelőadások*
is a közöny sivárságába fulladnak,
Sáízel szembea a város három mozija
igen sokszor zsúfolásig megtelik töztföséggel. Jelenleg például három magyar film fut Szegeden és mindegyiket
szinte példátlan közönségsiker kiséri.
•Hí lehet mindennek az oka —• lesszüü
Te! a kérdést
ífíegszólaJ tatjuk az újságírót, * •»?•
•oszt, valakit a jelenlegi bérlők közül,
egy alkalmi látogatót és valakit, aki
a tavalyi tapasztalatokim okulva idén
wu» -váltott bérletei.
Ahogy

az

újságíró

látja
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'ftinifenékéiotf valljuk be, hogy
»*wi vagyunk megelégedettek a
•aegedi szánhass működésével,
Hást vártunk ttz idei szezontól. Vártánk művészetet, kultúrát, nagyvonalúságot s ehelyett kevés kivétellel szintt'1e». szürke előadásokai kapttank.
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Kek a körülmények, háborús időket
éiflnk, nagy a drágaság. Mindenesetre
kézenfekvő ez a kifogás. Nézzük meg
í z érem másik oldalát is. A háborús
idők fokozottabb mértékben
vonzzák
* közönséget a szórakozások felé. Hivatkozunk a mozikra, amelvek a háborús idők ellenére megtalálják közönségüket, különösen, ha jó az. amit
nyújtanak. Mi inkább ilt látjuk a kérkulcsát. Igen,
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szezonról

• És most megint visszatérhetünk a , volna ráosztani a szerepet, netioav a
szegedi társulatra, annak összetételé- | közönségnek eszébe jusson a művészre. Az első plakátokon
lniszoiiégyne.
nő hasonló alakítására gondol ni. A
hány nevel találtunk, köztük olyan ne- /Kék mazurc-bau ismét hasonló stíveket is, amelyeket ez. a város soha- lusú szerepet volt kényleien jobb megsem ismeri. Ez még természeteseit nem
oldás hiányában vállalni. Hol vau iií
lelt volna haj, mert nz ismeretlen ne- a uiüt-orcsinálási gondosság, figyelem
vűk is lehelnek lütíinö művészek, A. és előrelátás. Csak egy esel a sok köhiba oíi volt, hogy esak huszonegynézül ós mennyi mindent elárul.
hányan voltak a régi nagy társulat
helyett. Mégha mindannyian is jó szíKopott szinpadkerefneszek volnának, vájjon kaphaluánk e
kitiinö előadásokat? Nem
yalószinii,
mini szembeöltő látványosság
hiszen mindenkinek úgyszólván mindennap színpadon kell lennie és tehetÉs beszéljünk végül a színpadról
ségük feltétlenül uniformizálódik. Az- is. Kopott, stilostalan, a legjobb ecetután azok az ismeretlen nevek is csak
ben át mázolt -- vigyázzunk, nem fesa kívülállóknak voltak ismeretlenek
tett, csak átmázott — diszlelek hívják
Már a megnyitó ünnepi hangulatában
fel a figyelmet. S ezek is legtöbb esetis látszott: a nagy szegedi színpadon
ben düledeznek a színpadokon. Egyik
lézeng a kis társulat. Az űröket már
diszletrész rövidebb, a másik ho-.za kezdet kezdetén sem tudták bcíöt- szabb. egyik egyenesen áll, a másik
tctli,
ferdén és amikor rákerül a plafon,
bizony kisebb-nagyobb nyílások bizonyítják u gondosságot. Azután a belNincs p r i m a d o n n a
—
ső szinpadkerel szintén felemelő érnincs k a r m e s t e r
zéssel tölti el a nézőt
Több helyen
lég a roUgy és ahol csetteg javitóttík
l i a pedig a minőséget nézzük, aki
i-t időközben, nft is eny-két
szöggé]
kor méginkább láthatjuk, hogy
a
vau esak nagyjából megerősítve, ahehúszegynéhány tag bizony csak" a felyett. hogv gondosan
összevarrták
lére redukálódik. Feleslegesnek tartvolna. Kérdezzük, vájjon olyan sokba
juk, hogy neveket is mondjunk, úgyis
kerülne mondjuk ötven méter miisemindenki tudja, kikiöl van sző.
lvetu? Filléres kiadások ezek a szinCsak néhány dolgot emiitünk. T A .
házi költségvetéshez viszonyítva
cs
dául
mégis mennyit emelne egy-egy előadáson.
színháznak niucs énekes
Végül még egy konkrét esetet emprimadonnája.
lítünk meg. A /Négy asszonyt szereBarabás
Sári vendég-primadonna, tek* első -és harmadik felvonása egy
díszletben játszódik
és a
rendesnél
aki csak bizonyos estékre szerződött
különlegesebb díszletet igényéi. ViSzegedre. A másik meg iiem cáfolhaszont ez »
különlegesség
szorosan
tó tény, bogy
.'hozzátartozik a darab'meséjéhez, mint
. gomb a kabáthoz. Arról van szó
» színháznak nittcA kaJ'mestere,
ugyanis, hogy egy fiatal mérnök találmányait saját lakásában valósítja
Tisztelet-becsület a Yendégkarmcs',0meg és a találmányok kőzött szerepel
reknek. de j ó szinház esetébeu elkcpzelhetetlennek tartjuk az állandó kar- egy falbasüilyesztett ágy is. Kos hát
ezt az ágyat ugy tessék elképzelni,
mester h i á n y á t Soha nem történt nieg
Szegeden, ami most m á t szinte ú/.i<- hogy a dai.dj meséje szerint nagyszerű tiilálmáuy. Kiválósága döntő befosá válik, hogy filléres esti és délutályássá i van a fiatal mérnök
további
ni előadásokon karmester helyett a
sorsára.
Ezt
az
ágyat
lehat
ugv
kei!
zenekar egyik egyébként érdemes tagmegszerkeszteni, liogv azt a színpaja álljon a karmesteri pulpitusra. A
filléres előadások közönségének
le- don valamilyen szerkezettel le és fel
lehessen álülaul. Mit látunk e lielvelt
becsülése ez.
A színpad egyik részét
Másik esek amely élénken bizonyít- Szegeden?
függöny
takarta
el, mögötte pedig egv
ja, hogy rendes, nagyvonalú
műsorterv helyeit ötletszerűm alakul u nni- felállított sezlon Volt, amelyet adansnr ügye. K o m l ó s Juci, a kitűnő, dó és szükséges alkalommal ketten
szubrettprimadouun a megnyitó elő- emelgettek fel és le. Jogosan kérdezadáson a /Gvergyói báD-Euu egy hó- hette ezek után a néző, hogy ml ebben
a találmány Mert ezt bárki megcsibortos. idegen akcentussal
beszélő
nálhatja a saját lakásában is. de perszeszélyes kis lengyel grófnőt játszott
sze neip nevezheti valami ötletes taigen jól, sőt. kitűnőén, pontosan kilálmánynak, sőt.
dolgozva a szerep legkisebb részét is

® á r amikor bktóber elején kira-'
iésztotiák fi szegedi u t c á i r a a. bérleti felhívásokat, rajta a társulati név.
sorral, láttuk, hogy az idei szezon sem
éti meg ezt a szinvonalat, amelyet
•Szegednek, az ország második városának képviselnie kell a színművészet
terén. J ó l tudjuk, Kolozsvárral, az
.írszag második Nemzeti Színházával
••ram tudunk versenyre kelni, m á r csak
azért sem, mert a« anyagi lehetőségeket nem lehet összemérni l)e láttunk
már a szegedi színpadon egy-egy s/.ez<jní..ft ojyau előadásokat, olyan nagyvonalú kiállítást, hegy bármelyik íulegpompásabb
'árcsi színházzal felvehettp a ver- és az előadás egyik
senyt Emlékszünk elyan időkre, leni- szereplőjének bizonyult. N'éhánv beire rá, amikor még mindig műsoron
kor budapesti színigazgatók és szinház! emberek az ővenkínt szokásos Tá-- volt a zGyergTÓi hál,* de egyebkénl is
még jól emlékezett n közönség az elő
logatásokou lul ía le-lerándultak Szegedre egyik-másik előadás megteklu- adásra, a művésznő egy majdnem halésére. Volt idö. amikor Szeged sziu- I souló zsánerű szerepet volt kénytelen
1
eljátszani a /Három a
kisláiw-ban
l.ázi téren versenyre tudott kelni BuEltekintve állói, hogv G r i s i szerepe
dapesttel és tudott kulturális központ
egyébként setn K o m l ó s Jucinak valenni.
ló. m á r csak azért sem szabad lett
Mondják, hogy ma sókkal nehezéb-
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Beszél a színész és a

közönség

Ezekulán pedig szólaljon meg a
-zinész é- a közönség, lássuk mit mondanak ok. vájjon
niegelégcclettek-e.
vaijon nem itélt-e tulszigurtián az újságíró?
Megjegyzés nélkül egymásután ad
Ink a nvilatkozatokat.
SZÍNIGAZGATÓ: ü t meg sem kérdeztük, hiszen
biztos, hogyha senki,
de ö megelégedett. Ha nem Igy volna,
bizonváia másképpen intézné az ügyeket.
SZIKES Z: (a társulat egyik . kitűnő vezető tagjaj: Mit mondjak éti, a
társulat egyik tagja. .Nehéz nyilatkozni, mert érdekelt fél vagyok. De ha
mégis függetlenítem magamat a színháziéi ró belehelyezkedem a nézők •
zönség lelkivilágába, meg keli állapítanom, hogy valauií baj van. Külth:bfMl
«?ö|nn annyi ravoa

^»mwbt»iii>iibi iinia
mégis mi a hiba, arról nem beszéiht
tek. Én is és velem együtt mások is
tudjak, de nem tartom ildomosnak ei
röl beszélni. Erre vonatkozólag leg
illetékesebb a közönség. Tessék a k<.
zönséget niegkerdezni.
B É R L ö : Jelenleg is bérlője vagyo
a színháznak. Már tavaly se voltai
sok mindennel megelégedve, de azidi
szezon bizony még nagyobb csaloda
okozott. Nemcsak a társulat gyengi
de szegényes a kiállítás is. Az emkmindig jobbat vár és mindig rosszal)
jön. Azt is fUroeának tahllon), hf.g
sem az operaelőadásokat, sem a k<
inolyabb vendégeket nr.m kapjuk b ,
leiben. Ez is helytelen rendszer. \
bérlöket azzal büntetik, .hogy csak
gyengébb előadásokat kapják. Ha í *
ha-nélia valami esemény is akad, acsak külön váltott és indokolatlané
felemelt árn jeggyel nézhetjük ne
Szóval én fizessem meg külön,
bog
az igazgató gyenge társulatot szerve
zett Mire való akkor a vaiosi szül;
venció? Ncin is csodálom, ha nvr
tnegy a szinház.
ALKALMI
LÁTOGATÓ:
lédet.
mindössze kétszer voltam szinházb <
Eddig úgynevezett /filléres látogató
voltam, de ha a filléres előadások »
még karmestert sem állítanak, akk'n
én is feleslegesnek tartom szinházb'

járni.

VOLT B É R L ö : A tavalyi tapasz,
lalatok azt mutatták, hogv nem érd*1
mes fenntartani továbbra is az é v
óta fennálló bérleteméi. Kiváncsisá.
hói egy ízben már voltam szinházb:*A /Bec.skereki menyecskéi*
láttán
Kern bántaiu meg. hogy neui r«!«..{
tam ki a bcilelempt
V

A nyilatkozatokhoz nincs s- k hoz,
zátenni valónk.
Eföször i<) darabokkal jó
házat kell csinálni, akkor ti»ni
lesz baj.
fia a közönség látja majd. bosx
igazgató áldoz és meglesz mlnrfc uf •
.zinvoiialrmeléK éidekéhun. fm l lj
lörc kviést akkor esléi öl-estére iáe£.
tölti maid a nézőteret. Mind«n üzlet
nénit befekteWst és áldoz,tt*iV/-é * •»
igérrvel és a művészeten túl vAeercd
ménvhen a szinház is üzlet.
A mai válság megoldása tehát nem
a közönségen, sem a hivatalos térve
zök ke/deményezett akcíoiáíiak sikeíéíől, hanezn a szinia«yg»lö belátá-é-.
lói és áldozalk'6s/sé.eelöl függ.
]>r. Dókor

íslváti

BESSZARÁBIAI 2+8-ai
MAGv
38^10i.es méreti! gyöiiyőihT

szőnyegek
meghizábbóí
qo.qí'.rí

jutanvotsaD eiatlok
Km*- fi: i.

rí

