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--- Jegyzetek a varsói konferenciáról >>> 

Jegyzetek a varsói konferenciáról* 

1955. március 10-én először került rá sor, hogy öt baráti állam /Lengyel, Bolgár, Magyar, 

Román és Kelet-Német/  artista területének vezetői egymás kölcsönös tájékoztatására és a 

jövő perspektíváinak megbeszélésére Varsóban konferenciára jöttek össze. 

Még mielőtt a konferenciáról beszélnék, nem lehet szó nélkül hagyni azt az arányaiban 

hatalmas méretű, lendületes munkát, melyet a hős lengyel nép a Párt és a Kormány 

vezetésével Varsó ujjáépítésében végeztek. Olyan kétemeletes épületet is láttunk, melyet 19 

nap alatt építettek fel. A hitleri fasiszta hordák, tervszerűen 80 %-ban lerombolták a szép 

lengyel fővárost, a megmaradt 20 % is erősen megrongálódott. Varsó mai képére jellemző, 

hogy erre a mérhetetlen pusztításra a romokból csak részben, inkább a rengeteg új épületből 

lehet következtetni. .Bátran elmondhatjuk: ilyen óriási méretű építő munkát csak olyan nép 

tud elvégezni, amely tudatában van annak, hogy magának építi az országot. 

A tárgyalások a legelvtársiasabb, a legbarátibb hangulatban folytak le. Az egyes delegációk 

beszámoltak saját területük fejlődéséről, vállalati felépítésükről, problémáikról. A 

beszámolókból egyértelműen csendült ki, hogy azonos cipő szorít mindannyiunkat; az 

artistacsere szélesebb alapokra helyezése és pedig teljes cirkuszok kicserélése. A jövőre 

vonatkozóan mi is ebben látjuk a követendő irányt. Miért? Mert számaink már nagyon 

közismertek, a közönség ezen túlmenően új arcokat kíván látni, artista művészeink fejlődését 

előbbre viszi, és ami a legfontosabb; népeink közötti kulturális kapcsolatinkat és 

barátságunkat még jobban elmélyíti. Ezt bizonyítja az 1954. évi lengyel-magyar cirkusz-csere, 

továbbá az Aeros és a Busch cirkusz budapesti vendégszereplése. 

Lengyel barátainkkal 1956-ra 1-1 cirkusz és egyes számok cseréjében állapodtunk meg. A 

németek 1955-56 telén újra Budapesten vendégszerepelnek, ugyanabban az időben tőlünk 

kérnek 20-25 számot. A román elvtársak április elején Budapestre jönnek, itt fogunk velük 

véglegesen megállapodni. 

A konferencia egyik legpozitívebb eredménye; minden évben artista fesztivál rendezése. Az 

első 1956-ban Vroclavban lesz. A főbb alapelvekben a konferencia megállapodott, részleteit 

az első rendező fél dolgozza ki. Az egyes országok 14 műfajt képviselnek, a nyertesek 

kitüntetésekben és oklevelekben részesülnek. A fesztivál célja a cirkuszművészet fejlődésének 

elősegítése. 

A jövő év elején előreláthatóan a konferenciát Budapesten fogjuk megtartani, melyre a 

Szovjetuniót is szeretnénk meghívni. 

A konferencia azzal zárult, hogy a delegációk aláírták a jegyzőkönyveket és egyben üdvözlő 

táviratot küldtek a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság, a Csehszlovák Népköztársaság 

artistáinak. 

Úgy érezzük, hogy a nemzetközi konferencián megtartott megállapodásokkal kulturális 

kapcsolataink bővítésével még szorosabbá fűzzük a népi demokráciákkal baráti viszonyunkat. 

Ezzel is a békés építőmunkát kívánjuk előbbrevinni. 
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