
A magyar színművészet fejlődésének lehetőségei

A Színházművészeti Szövetség közgyűlése

Az 1969. március 31-én a Fészek Klubban
tartott III. közgyűlés munkájában a
Szövetség 382 tagja közül 228-an vettek
részt. Vendégként jelen volt az MSZMP
Központi Bizottsága, a Művelődésügyi Mi-
nisztérium, a Szakszervezet képviselője,
valamint számos színikritikus.

Kazimir Károly főtitkári beszámolója
először azokkal a kérdésekkel foglalkozott,
amelyek a Szövetség második közgyűlésén,
1966-ban az érdeklődés előterében álltak (a
színházi válság, az új szerződtetési rendszer,
a nemzetközi kapcsolatok stb.) és
amelyekről lapunk márciusi számában szá-
mos színházvezető kifejtette véleményét.

Az alábbiakban néhány részletet közlünk
Kazimir Károly beszámolójából színházi
életünk mai problémáiról.

„Szövetségünkben kimondva, nem ki-
mondva, a körülöttünk levő hatásokra fi-
gyelve, más és más vitatémákkal megütköz-
ve, lényegében a színházi profil kérdését
feszegetjük, amely mögött azonban rész-ben
szervezési, részben gazdasági, de leg-
nagyobb részt eszmei kérdések ütköznek
meg, vagy kerülgetik egymást .. .

Meg lehet-e alapvetően változtatni
színházi szervezeti felépítésünket? Sokat
beszéltünk erről a Szövetségben. A végső
szót ebben a kérdésben természetesen nem
tudjuk kimondani. Egy azonban biztos. A
jelenlegi struktúra helyére gyökerében mást
állítani nem látjuk célravezetőnek. Ami
önként adódik a beszélgetésekben, hogy
különböző, egymást értő társulások jöjjenek
létre, ahhoz egész egyszerűen már a számok
törvénye alapján sincsenek meg a szükséges
feltételek. Szocialista színház-kultúránk
eddigi tapasztalatai kizárttá tesz-

nek mindenfajta magánvállalkozásra való
törekvést. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet
azokra a meglevő lehetőségekre, amelyeket
például a szerződtetési rendszer be-vezetése
biztosított, és amelyekkel megítélésünk
szerint még mindig nem élünk eléggé. Egy
szabadjára engedett szelekció tömegében
tragikus sorsokat eredményezne és feltétlen
visszaesést színikultúránk egészében .. .

Elismeréssel kell szólni arról a reális lá-
tásmódról, amellyel a Művelődésügyi Mi-
nisztérium meg akarja oldani a vidéki szín-
ház-szervezet korszerűsítését. Fontos fel-
ismerés, hogy »az élő színház más élményt
nyújt;, mint a képernyő, de csak abban az
esetben, ha a színházszerűség, a magas mű-
vészi színvonal az élő színházi produkció
sajátja«. Logikusan következik ebből, hogy a
színházak művészi színvonalát az elkövet-
kező években hatékonyan emelni kell. Döntő
mértékben ez úgy érhető el, ha csökken-tik a
feladatok mennyiségét még abban az esetben
is, ha ez valamelyest a nézőszám csökkenését
is maga után vonja .. .

Valamennyi színház székhelyi előadásait,
előadásszómat jelentősen csökkenteni kell
16o-24o előadásra. Ezzel csökken a be-
mutatók száma, és növekszik az egy-egy
produkcióra fordítható időtartam. Ki kell
fejleszteni a vidéki színházak úgynevezett
több állomáshelyes működési rendszerét: a
színház székhelyét repertoárja lejátszása után
elhagyja és azt még 2-4 helységben is
lejátssza. (Pl. Kaposvár 160 székhelyi elő-
adás mellett Nagykanizsán, Zalaegerszegen,
Dombóvárott esetleg egyhuzamban játssza el
teljes műsorát.) .. .

Természetesen ezek a javaslatok figye-



lembe veszik társadalmunk anyagi helyzetét,
és nem számolnak az állami támogatás
szintjének jelentős emelésével. Ugyanakkor
számít az állandó színházzal nem rendelkező
megyéknek anyagi segítségére."

Kazimir Károly örömmel nyugtázta, hogy
a megyei vezetők felelős nyilatkozata szerint
1972-re állni fog az új győri szín-ház.

Részletesen foglalkozott a főtitkári be-
számoló a tervezett új Nemzeti Színház
kérdésével.

„Színházművészetünk pillanatnyi kedvező
periódusa veszélyben forog azonban, ha nem
sikerül az elkövetkező években minden
ismert, valóságos problémával együtt, az új,
jelentős színpadtechnikai kor-szerűségi
követelményeknek is eleget tevő Nemzeti
Színház felépítése. Az egyéni s színházi
törekvések, amelyekről fentebb beszéltem, a
tehetségek feszítő ereje, az újabb tehetségek
jelentkezése - hiszen köz-tudott, hazánk
milyen gazdag tehetséges művészekben -
mondatja velünk: előre vetíti árnyékát a
művészi szárnyalás, az ön-kifejezési
lehetőség hiányából eredő, ön-és társulati
szellemet pusztító rossz hangulat...

A Nemzeti Színház funkciója ... módosult.
Ma már nemcsak a Nemzeti Szín-házra
hárulnak azok a nyelvnemesítő fel-adatok,
küzdelem az önálló nemzeti drámáért, a
nemzeti játékstílus megteremtéséért, amelyek
akkor nehezedtek rá, mikor egyedül
képviselte hazai színházkultúránk ügyét. De
hagyományait tekintve, mégis a
legjelentősebb színházunk, és önálló épüle-
tének tető alá jutása nemzeti ügy ma is, mint
volt a múltban. Illő tisztelettel és fe-
lelősséggel kérdezzük és javasoljuk: miért
nem lehet országos üggyé válnia az új
Nemzeti Színház felépítésének, hiszen ha-
sonló törekvéseket, társadalmi hozzájáru-
lásokat tapasztalunk sportpályák építésénél
is. Milyen virágzása következnék be a
színművészetünknek, a tehetségek kibon-
takozásának, ha az új épület megnyitása után
felszabadulna a jelenlegi Nemzeti Színház, a
Katona József és a Petőfi Színház is. Amint
látjuk, társadalmi valóságunk

tól elválaszthatatlan színművészetünk fej-
lődése. Bízzunk abban, hogy kérésünk
meghallgatásra talál. Hiszen egyet akarunk!
Bármilyen döntés születik is azonban,
ígérhetjük, hogy erőfeszítésekben a jövőben
sem lesz hiány. A magyar szín-művészet
legkiemelkedőbb alakjai mindig tudták
társadalmi kötelezettségüket."

Kazimir Károly megfelelő teret szentelt a
440 fővárosi és 38o vidéki színész anyagi és
szociális problémáinak, és kitért a 150

szerződés nélküli művész helyzetére is.
Beszámolója befejező részében érintette a

kommercializálódás kérdését, és megálla-
pította, hogy noha ez a tendencia távolról
sem vált uralkodóvá, veszélye létezik, reális.

A főtitkári beszámoló vitájában először a
vidéki színházakról esett szó. Az első fel-
szólaló a Déryné Színház jövőjéről beszélt.
Szalai Vilmos, a társulat igazgatója vitatko-
zott a színház megszüntetését javasoló kri-
tikusokkal, és hangsúlyozta, hogy a tele-vízió
nem helyettesíti vagy pótolja az élő
színházzal való közvetlen kapcsolatot. A
beszámolóban szó volt a vidéki színházak
tájelőadásainak csökkentéséről. Ehhez kap-
csolódva kijelentette, hogy át tudnának
vállalni tájhelyeket azoktól a vidéki szín-
házaktól, amelyek a több állomáshelyes
működési rendszerre térnek át.

A vidéki színházi élet egy sajátos vonat-
kozásával, a vidéki operatársulatok jövőjével
foglalkozott Taar Ferenc hozzászólása. A
több állomáshelyes működési rendszer a
vidéki operatársulatoknak is jelentős segít-
séget ad, mert kiterjeszti hatósugarukat.

A magyar dráma ügye két hozzászólásnak
volt témája. Dersi Tamás megállapította,
hogy színházainkban jelentősen meg-nőtt a
magyar drámák részaránya. Tíz év alatt hat-
hétszeresére emelkedett az évadonként
bemutatott magyar drámák száma.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet drá-
mairodalmunk korábbi évszázadaira és a még
mindig rejtőzködő kincsekre. Véleménye
szerint a legtöbb színház dramaturgiáján nem
elég szakértelemmel folyik a kutatómunka,
és a választásban sok az esetlegesség.

Benedek András az új honoráriumrend-



szert bírálta. A 4-12 százalékig terjedő tisz-
teletdíj lehetősége a gyakorlatban azt jelen-ti,
hogy a színházak igyekeznek takarékoskodni
és a lehető legkevesebbet fizetni. Javasolta,
hogy tegyék lehetetlenné a „virmanolást",
tehát a magyar drámák bemutatására szánt
összegeknek egy más rovatban való
felhasználását.

A színészutánpótlás kérdésével foglalkozó
„rögtönzésével" nagy tetszést aratott Szirtes
Ádám. Véleménye szerint a Főiskolára több
munkás- és parasztszármazású fiatalt kellene
felvenni. Megjegyezte, hogy a divatba jött
szavaló- és előadóesteknek főleg az az oka,
hogy a színész a színházában nem jut hozzá a
művészi beteljesüléshez.

Az állástalan színészek helyzetéről Kéry
Edit szólt. Jelenleg 130 nő és 20 férfi sze-
retne szerződést kapni. Figyelmeztetett arra,
hogy évtizedek óta rossz a nemek aránya a
főiskolai felvételeknél, ugyanis a statisztika
azt bizonyítja, hogy a színházaknak kétszer
annyi férfire van szükségük, mint nőre, és a
főiskola mégis nagyjából azonos számú lányt
és fiút vesz fel.

Az Egyetemi Színpad helyzetéről Surányi
Ibolya beszélt. Sokan kritizálják a színpadot,
hogy miért nem marad meg az egyetem falai
és az öntevékenység határai között.
Elmondotta, hogy a társulat nem akar
versengeni a színházakkal, és népszerű ren-
dezvényeik, melyeken vidéki és fővárosi
művészek lépnek fel, olyan igényt elégítenek
ki, amellyel más társulatok nem foglal-
koznak. Kár lenne, ha ezeket a nyilvánosság
kizárásával rendezhetnék csak meg. Fontos
missziót teljesítenek előadóestjeik-kel,
melyeken már számos fiatal vidéki mű-vész
is bemutatkozhatott a fővárosi közönségnek.

Kevéssé ismert témáról, a munkásszál-
lások lakói előtt játszó színészek pódium-
játékairól számolt be Horváth Árpád. Főleg
szerződés nélküli művészek közremű-
ködésével 55 ezer néző előtt eddig már 500
előadást tartottak. Dramatizálásaik fő cél-ja,
hogy felkeltsék ennek a vidékről elszár-
mazott új munkásrétegnek az érdeklődését a
könyvtár és a színház iránt.

Az MSZMP Központi Bizottságának üd-

vözletét dr. Óvári Miklós tolmácsolta. Fel-
hívta a közgyűlés figyelmét arra, hogy az
igazi művészetet a közönséggel való állandó
kapcsolat jellemzi. A művész csak akkor tud
együtt élni a közönséggel, ha ismeri a
társadalmi problémákat. A párt politikájában
már hosszú évek óta megvalósul a szavak és
a tettek egysége. Ennek eredménye, hogy
szellemi életünk nyugodt is és élénk is. A
párt és a művészek kapcsolatát a kölcsönös
bizalom és megértés jellemzi. A szellemi
élet élénkségét az egymást követő alkotó
viták és az újiránti fogékonyság bizonyítja.

A Művelődésügyi Minisztérium veze-
tőinek jókívánságait dr. Orbán László mi-
niszterhelyettes adta át a közgyűlésnek, és
elismeréssel szólt az elmúlt három esztendő
művészi eredményeiről, különösen a magyar
dráma fellendüléséről. Ez mindenekelőtt
annak következménye, hogy, a jelenlegi
kedvező légkörben megnőtt az alkotókedv.
A Szövetség éljen az új gazda-sági
mechanizmus adta lehetőségekkel. Ami a
demokrácia továbbfejlesztését illeti, a
Minisztérium igényli és méltányolja ezt a
tevékenységet.

A Szövetség új, huszonöt tagú elnöksége:
Ádám Ottó, Berényi Gábor, Barlay Gusztáv,
Benedek András, Both Béla, Feleki Sári,
Kazimir Károly, Komlós Juci, Lenkei Lajos,
Major Tamás, Marton Endre, Miklós Klára,
Rádai Imre, Rátonyi Róbert, Ruttkai Ottó,
Solti Bertalan, Sulyok Mária, Szinetár
Miklós, Valentin Ágnes, Vámos László,
Várkonyi Zoltán.

Elnök: Sulyok Mária, főtitkár: Kazimir
Károly, ügyvezető titkár: Valentin Ágnes.




