GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)
Aktuális a múltból
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Ki lehet
színigazgató
Magyarországon? Zsidó tévé lett
- Ma is aktuális a Dunából is?
lapszemle '37-bõl
Gyõri Nemzeti Hírlap, 1937. október 14.
Ezt a kérdést talán még senki sem vetette föl
ilyen nyersen, mint a véletlen eseménye, annak
a hírlapi közleménynek a nyomán, amely a Virradat hétfõi számában jelent meg. A szegedi
színtársulat igazgatóságáról, a vezetõ táborkarról szól a cikk. Kitûnik belõle, hogy egyetlen
egy ember sincsen közöttük a mi fajtánkból.
Az igazgatótól kezdve, titkáron, helyettes igazgatón, ügyelõn, rendezõn keresztül a pénztárosig
valamennyi egész más világnézetet vall, mint
amelyen Magyarországnak a népkultúrája nyugszik. Mégis azt látjuk, hogy õk foglalnak el több
nagy kihatású magyar színpadot, õk kapnak meg
nagy múltú vidéki színházakat. Ám õ kezükben
vannak színházi kultúrintézményeink, amelyek
igen fontos és életbevágó közügyet – a magyar
népmûvelést képviselik.
Ne beszéljünk most a szegedi, gyõri, szolnoki,
hódmezõvásárhelyi színpadokról, amelyeket a
szegedi zsidó igazgatás tart a kezében. Beszéljünk
általánosan azoknak a színházaknak vezetõ szellemérõl, amelyekben a magyar színjátszás ügye
nincsen biztosítva.
Klebelsberg Kunó gróf mondotta, hogy „minden színigazgatónak elsõrendû kötelességévé teszem, hogy a rájuk bízott mûvészi és nemzeti kultúrhivatást a mai történelmi idõk szellemének
megfelelve, komolyan és céltudatosan töltse be s
ezért a vidéki színészet szintjét, a mûsor gondos
megválasztása által tõle telhetõleg emelje.”
Ha a gyõri nyári színjátszás több évi mûsorát
nézegetjük, szomorúan konstatáljuk, hogy színpadunk a festett papiros-kultúrának síppal-dobbal
való terjesztése, revük, énekes-táncos-akrobata
mutatványos tartalommal. Ez a lelkiség valóban
nem a magyar népmûvelés színpadi kultúrája.
Nem lehet elég kvalifikáció egy jól szabott kabát
arra, hogy valaki színházi igazgató lehessen. Nem
csupán anyagi, hanem szellemi, nemzeti és egyéb
biztosítékok is szükségesek ahhoz, hogy valaki
színtársulatot vezessen. Nem lehet a néprétegek
kultúrszomjúságát csupán üzleti szempontból, vásári zenebonával táplálni.
Ha a színházigazgatók csupán üzleti vállalkozása volna, akkor minden pénzes üzletember színházboltot nyitna. Meg kellene vizsgálni, hogy
minden színházi igazgatónak megvan-e az abszolút kulturáltsága, van-e irodalmi mûveltsége a
színpadi mûvek elbírálásához. Minden irodalmi,
mûvészeti, erkölcsi, kritikai képesség nélküli igazgatók süllyesztik le a színpad régi tekintélyét; a
szexuális elemek elõtérbe engedésével rontják a
nemzeti ízlést, s a nemzetközi fércmûvek színrehozatalával megszakad a magyarsággal való közösség.
Ezek az idegen mentalitású igazgatók okozzák
a népkultúra hanyatlását a színpadi ízlés terén,
mert könnyelmûen fecsérlik el irodalmi és mûvészeti értékeinket. Ebben a tekintetben nincs bennük felelõsségérzet. Az ilyen kevéskultúrájú üzletigazgatóknak köszönhetjük azt a romlott, szégyenteljes fülledtséget, amelyet a mai mûsorok –
kevés kivétellel – képviselnek. Az ilyen igazgatókkal bevonult a dilettantizmus a színpadjainkra.
A mûvészet mesterséggé süllyedt.
Elérkezett az ideje annak, hogy megkérdezzük,
vajon ki lehet Magyarországon színházi igazgató?
– s annak az ideje is itt van, hogy a színházigazgatást magyar nemzeti, erkölcsi és hazafias szempontokból ítéljük meg.
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