
Negyedszázada kezdődött

Igen, kezdődött, mert ha a tudat alakulása, a művészet képtelen is azonnal követni a
társadalom változásait, 1945. április 4. nem annak teremtette meg a puszta lehetőségét,
hogy a színház ott folytassa, ahol a háború, a német megszállás beléfojtotta a szót.
Ellenkezőleg, a felszabadulás éppen arra adott lehetőséget, hogy valami más, jóllehet
legjobb hagyományaink továbbvitelével, valami új kezdődjön cl: a szocialista színház
alapjainak lerakása. Igaz, előbb még a szocialista államot kellett létre-hozni, azután
állami irányítás alá vonni a színházakat, s ezekre később került sor. 1

945. április 4. a
történelmi lehetőséget adta meg mindehhez.

Es a színház élt a lehetőséggel. Először azzal, hogy játszhat. Az ország nyugati részén
még dörögtek az ágyúk, amikor - 1945. március elején - Újpest en A revizort adta elő
egy újonnan alakult alkalmi színtársulat, amely József Attila nevét viselte. Nemsokára
újjáalakultak a „hivatásos" színházak is. Az olvasó ezeken az oldalakon egy csokorba
gyűjtve megtalálhatja a nyitódarabok címeit. Moliére-t, Shakespeare-t, Csehovot
láthatott a közönség. És Shaw-t és Brechtet és Madáchot. És a Csárdás-királynőt.
Klasszikus drámát és operettet. A néző gyönyörködni akart és - végre újra - nevetni.
Újrakezdeni az életet. Színházba járni.

A korabeli nyilatkozatok - az alábbiakban néhány szemelvényt idézünk
színházvezetők, írók, miniszterek írásaiból, interjúiból - ma már dokumentáris
érvénnyel őrzik a „hőskor" légkörét. A lelkesedést, a programot, a gondokat. Az
utóbbiak közül sok már régen a múlté, mások máig aktuálisak. Az operett vagy zenés
vígjáték „dilemmája", a szórakoztassunk vagy neveljünk nagy kérdése, a művészileg
értékes drámát „eltartó" súlytalan művecske műsortervbe illesztése úgy látszik már
huszonöt éve is terítéken volt. Az erről szóló írás akár ma is helyet kaphatna valamelyik
la-punkban.

Ha a gondok némelyike meg is maradt, maga a színház nagyot változott. Még nem
olyan, mint mindannyian szeretnénk, de ki tagadhatná eredményeit. Ezekben az ered-
ményekben nagy része van azoknak, akik ott voltak a felszabaduláskor újjáéledő
magy a r színház bölcsőjénél, és ma is színházművészetünk vezető egyéniségei.
Mellettük felnőtt egy új nemzedék. Új színházbajárók és új színházcsinálók. ők a
letéteményesei színházkultúránk eljövendő eredményeinek. A szocialista színháznak.
Amelynek megteremtése negyedszázada kezdődött.

Az 1945-ös csonka évad bemutatói

NEMZETI SZÍNHÁZ (a Magyar Szín-ház
épületében)

Katona József: Bánk bán. (Rendező:
Major Tamás - 1945. április

25.)

Háy Gyula: Tiszazug. (Rendező: Major
Tamás - 1945. május 18.)

NEMZETI SZÍNHÁZ KAMARA-
SZÍNHÁZA (Andrássy út 69.)

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy
Karnyóné s a két szeleburdiak.
(Rendező: Major Tamás - [945.

március 1.)
Moliére: Tartuffe. (Rendező: Major

Tamás - I945. március 9.)

Csehov: A medve, A dohányzás ár-
talmasságáról. (Rendező: Apáthi
Imre - I945. május 5.)

Madách Imre: A civilizátor. (Rendező:
Apáthi Imre - I945. május

5
.)

Rahmanov: Viharos alkonyat. (Ren-
dező: Gellért Endre - 1945. junius
28.)

VÍGSZÍNHÁZ (A volt Radius mozi
helyén, Nagymező utca 22-24.)

Gorkij: Éjjeli menedékhely. (Rendező:
Somló István - I945. május
30.)

Molnár Ferenc: A hattyú. (Rendező:
Marton Endre - I945. július 2I.)

MADÁCH SZÍNHÁZ (Madách tér 6.)
Szelényi István: Pionír.
Jefim Sosulja: Ak és az emberek.

(Rendező: Palasovszky Ödön - 1945.

június 9.)

Shakespeare: Tévedések vígjátéka.
(Rendező: Földes Péter - 1

945. július
28.)

BELVÁROSI SZÍNHÁZ (Petőfi Sándor
utca 6.)

Török Sándor: Különös éjszaka.
(Rendező: Bárdos Artúr - I945. május
5.)

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban.
(Rendező: Góth Sándor - I945 július
6.)



MŰVÉSZ SZÍNHÁZ (Paulay Ede ut-
ca 35.)

Steinbeck: Lement a hold. (Rendező:
Várkonyi Zoltán - 1945. április 1.)

Molnár Ferenc: Színház. (Rendező:
Várkonyi Zoltán - 1945 április
27.)

Cronin: A nagy út. (Rendező: Ká-
rolyi István - 1945. május 25.)

Hudson: Családi szálloda. (Rendező:
Tímár József - 1945. július 13.)

FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZ
(Nagymező utca 17.)

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő.
(Rendező: Lóránth Vilmos - 1945.

április 5.)

Fényes Szabolcs: Maya. (Rendező:
Lóránth Vilmos - 1945. május 25.)

MEDGYASZAY SZÍNPAD (Jókai
tér 10 . )

Heller és Engler: Megsértették a
minisztériumot. (Rendező: Lénárd
Béla - 1945. május 29. )

Deval: Francia szobalány. (Rendező:
Lénárd Béla - 1945. május 2.)

Gellért Lajos-Weinreb Ignác: Timosa.
(Rendező: Lénárd Béla - 1945. július
4.)

SZABAD SZÍNHÁZ (Aréna, majd Dózsa
György út 31.)

Toller: Géprombolók. (Rendező:
Both Béla - 1945. május 31.)

Goldoni: A furfangos özvegy. (Ren-
dező: Both Béla - 1945. május 31.)

Brecht: Koldusopera. (Rendező:
Rácz György - 1945. július 5.)

Shaw: Blanco Posnet elárultatása.
(Rendező: Gellért Lajos - 1945. július
16.)

ÚJ SZÍNHÁZ (Rózsa utca 50.) Lóránth
Vilmos: Pitypalatty. (1945. május 18.)

Nádasy László: Mákostészta. (Rendező:
Dénes György - 1945. júl ius I2.)

BUDAI SZÍNHÁZ (Villányi út 27.)

Molnár Ferenc: Marsall. (Rendező:
Ányos Ferenc - 1945. április 15.)

Heyermans: Remény. (Rendező:
Abonyi Tivadar - 1945. május 4.)

Szigeti József : Rang és mód. (Rendező:
Abonyi Tivadar - 1945. május 24.)

PÓDIUM KABARÉ (Nagymező utca
11 . )

Szájkosár nélkül (Mussolini és Hitler a
kabarészínpadon. 1945. március 24.)

Balra át. (Rendező: Komjáti Károly -
1945. május 28.)

JÓKAI SZÍNHÁZ (A Feszty körkép
épületében, a Városligetben.)

Moliére: Duda Gyuri. (Rendező:
Szendrő Ferenc - I945. május 11.)

MAGYAR SZÍNHÁZ - az Izabella téren -
nem játszott, csak az 1945/46

-
o1 évadban,

mert helyén a Nemzeti Szín-ház volt.

PESTI SZÍNHÁZ - a Vígszínház ka-
maraszínháza (Révai utca 18.) - nem
játszott.

*

Színház, I. évf. 1. sz. 1945.

augusztus 15-én Staud Géza

főszerkesztő:

„Az elmúlt korszak elposványosította
színházi életünket. A művészek nagy
részét lekergette a színpadról vagy
megölette. A gyűlöletet támasztó propa-
ganda szolgálatába állította a színházat, s
így lefokozta művészi rangját. Műsor-
politikával, sztárkultusszal és hálószo-
batitkokban vájkáló színházi sajtóval a
kispolgári ízlés alantas ösztöneit szolgálta
ki ... De elmúlt. Az egész rend-szert elfújta
a történelem. Az öntelt képzeletből
született eszmetákolmányok
összeomlottak és maguk alá temették
törpe óriásaikat. Nem nehéz búcsúzni
tőlük. Ha visszanézünk rájuk, csak undort,
megvetést és gyűlöletet érzünk.

Köszöntjük a jövőt! Köszöntjük azt,
ami még nincs, de aminek meg kell lennie:
a mély humánummal telített színházat, a
kifejező eszközeit tökéletesen ismerő,
közösségi érzéstől megihletett színészt és a
művészi alkotásra éhes, tiszta tekintetű
művelt közönséget. Köszöntjük, és
akarjuk."

Darvas József nyilatkozata
a Színháznak, 1945. augusztus 22-én

„A színház közönsége eddig a polgári
elemekből, a középosztályból adódott.
Most ennél a rétegnél, az élet minden
területén, egy bizonyos vissza-húzódást lát
az ember, egy makacs el-különülést... A
munkásság, melyre

mint a városok új kultúrahordozó ré-
rétegére hivatkozunk mindig - s valóban ez
is a szerepe - egyik napról a másikra nem
tud fejlődni, azért, mert az újjáépítésben ez
a munkásság vállalta az igazi nagy szerepet.
A bér kevés, és szórakozásra már nemigen
fut. Különben, valljuk be, színházaink
sokkal kevesebbet adtak, mint amennyit
vártunk. A darabok megválogatásában,
előadásmodorában csak a színházi szezon
kezdetén volt néhány becsületes
kezdeményezés ... A produkciók később
tüneményes gyorsasággal vissza-tértek a
régi műsorpolitikához, a könnyű
sikerekhez. Így jutottak színházaink abba a
tragikus dilemmába, hogy a közönség,
melyet szórakoztatni akarnak, nem akar
szórakozni! A másik tragikum az, hogy
azok, akiknek komoly irodalmat kellene
adnunk, még nem szín-Giraudoux-ra."

Pesti Műsor, 1945. augusztus 9.
Várkonyi Zoltán, a Művész Színház
igazgatója:

„Miért játszom operettet? Elsősorban a
kérdés érdemi részét kell tisztázni : nem
operettet játszom, hanem zenés vígjátékot.
Mindez azonban nem jelen-ti azt, hogy
nem játszanék szívesen akár operettet is . .
. A közönség egyelőre úgy látszik lemond
arról a megtiszteltetés-ről, hogy a színház
nevelje őt, és meg-elégszik a szórakozással
... Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
színház, akár az enyém, akár a többi prózai
színházak feladnák azt az elvüket, hogy a
magyar, a klasszikus és a külföldi irodalom
remekeit bemutassák a pesti közönségnek.
En anyagi megoldásként kitűnőnek tartom
azt, hogy amit egy színház egy zenés
vígjátékon megkeres, ráfizeti egy
Giraudoux-ra.

Beszélgetés Keresztury Dezső
kultuszminiszterrel Színház,
1945. november 21.

.. Mi a véleménye az új színészgár-
dáról?
 Nagyon sok a tehetség, de súlyos

hiányokat tapasztalok. Nincs például fiatal
heroinánk, s más szerepkörök-ben is alig
van utánpótlás ... a színész-képzésre nagy
feladatok várnak. Színészeink túlnyomó
része nem tud értelmesen beszélni.
Általában a technikai képzés terén érzek
súlyos hiányokat.

És külfölddel való kapcsolataink?

 A prózai színjátszást illetően nem



RAHMANOV: VIHAROS ALKONYAT (BEMUTATÓ:

1945. JÚNIUS 28., NEMZETI KAMARASZíNHÁZ)

MAJOR TAMÁS (POLEZSAJEV PROFESSZOR) ÉS

PETI SÁNDOR (KUGOVALOV)

MOLNÁR FERENC: A HATTYÚ

(BEMUTATÓ: 1945. JÚLIUS 21., VÍGSZÍNHÁZ)

VÍZVÁRI MARISKA (BEATRIX) ÉS

LEHOTAY ÁRPÁD (JÁCINT ATYA)

GORKIJ: JELT MENEDÉKHELY (BEMUTATÓ:

1945. MÁJUS 30., VíGSZÍNHÁZ) RÓZSAHEGYI

KÁLMÁN (LUKA)



látok sok lehetőséget. A leküzdhetetlen
nyelvi akadályok lehetetlenné te-szik a
reális eredményeket. A zenével és a tánccal
sokkal többet lehet elérni. Nem szabad
engedni, hogy a külföld Gyöngyösbokrétán
keresztül ismerje meg Magyarországot. Az
opera és a táncjáték hivatott arra, hogy
Magyar-ország külföldi propagálója legyen
szín-házi vonalon. Bartók és Kodály kül-
földi megismertetése legnagyobb kulturális
feladataink közé tartozik. A minisztérium
elősegítheti a darabok sikerét is, de
természetesen ne várjunk mindent a
minisztériumtól. A miniszter nem nőhet a
növények helyett, csak a kertész szerepét
vállalhatja, öntözhet és nyesegethet."

Kérdések Ortutay Gyula
kultuszminiszterhez
Színház, 1947. június 23.

„Miniszter úr szereti a színházat?

 Természetesen.
Mi a színház kötelessége a demokrá-

ciában?
 A haladó, a népért dolgozó szín-

vonalas, tiszta művészet bemutatása.
Miniszter úr szerint is válságban van-

nak a pesti magánszínházak és a vidéki
színházak?

 Igen.
Miben látja a válság okát?
 A válság alapoka elsősorban gaz-

dasági természetű, mert az újjáépítés során
minden erőfeszítés egyelőre az élet-
feltételek elemi biztosítására irányul, s az
életszínvonal fokról fokra való lassú
emelésében mutatkozik meg. Könnyen
érthető, hogy a közületeknek éppúgy, mint
a magánosoknak anyagi erőforrásai nem
elsősorban a színházak felé irányulnak.
Másodsorban, úgy látom, hogy a
magánszínházaink nem vették tudomásul
kellőképpen azt a nagy társadalmi
változást, amely a dolgozó rétegeket végre
méltó helyükre emelte a magyar
közéletben, és irányukat változatlanul a
polgárság, a felsőbb középosztály egy
szűkebb rétegére vették.

Mi a véleménye a színházak államo-
sításáról?
 Elvben helyeselhető. Gyakorlatban

viszont fokozatosan lehet államosítani a
színházakat. A közönség egy államosított
intézménnyel szemben mindenkor
igényesebb, tehát az államosítás során
művészeti és anyagi tekintetben egyaránt
nagyobb terhek hárulnak az államra, erre
pedig napjainkban nem nyílik korlátlan
anyagi lehetőség."

Hont Ferenc cikke a Színházban
1947. augusztus

„Az országos hároméves államgazda-
sági tervbe szervesen beleilleszkedő há-
roméves színházi tervet a Magyar Kom-
munista Párt központi Művészeti Bi-
zottsága dolgozta ki, párton kívüli szín-
házi emberek bevonásával az egyetemes
magyar színházkultúra számára. A terv-
bizottság első feladata az volt, hogy ki-
tűzze a célt, amely felé a terv megvalósítása
folyamán haladnunk kell. Azért kellett ezt
a célt külön kitűzni, mert a színházi
tervnek az államgazdaságihoz viszonyítva
sajátos feladatai is vannak. Az
államgazdasági terv megvalósítása nem
vonja mechanikusan maga után színházi
kultúránk továbbfejlesztését. A hároméves
államgazdasági terv arra törekszik, hogy
elérjük és túlszárnyaljuk a 38-as
állapotokat. A hároméves szín-házi tervvel
a békeállapotok helyreállításán túl másfajta
színházi életet, más típusú színházakat
akarunk kialakítani. Az elvi célkitűzéseket a
következőképpen fogalmazzuk meg:

I . Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy
a magyar népben szunnyadó vagy
elrekesztett erők felszabadításával a magyar
színházi kultúrát a legmagasabb minőségre
emeljük.

2. A színházi művészetet az eddigi szűk
közönségtáboron túl a legszélesebb
néprétegek számára élvezhetővé tenni.

3. A színház és a művészet ne legyen
kiszakítva a társadalmi fejlődés
mozgásából, hanem szervesen illeszkedjék
bele a magyar nép saját sorsát javító te-
vékenységébe.

A hároméves színházi terv jelmondata:
legmagasabb minőséget a legszélesebb
néprétegeknek, a legszélesebb nép-
rétegekért. A Színész Szakszervezetnek
3700 tagja van, ebből 1600 szerződés
nélkül. Azok, akik nincsenek szerződésben,
és azok is, akik szerződésben vannak, a
legsúlyosabb anyagi gondokkal küzdenek.
A létminimum - abban az esetben, ha
játszanak - 520 forint, amelyből
ruházkodniuk is kell, sőt vidéken a
színésznőknek ebből a nyomorult
fizetésből kell megvásárolniuk a színpadi
jelmezeket is, noha a kollektív szerződés
szerint erre nem lennének kötelezhetők.

Színházaink nagy része roskadozik az
anyagi terhek alatt. A munkahelyek
csökkentek. Budapesten a Magyar Szín-ház
bezárt, az Erzsébetvárosi és a Józsefvárosi
Színház bezárt, és tudjuk jól,

hogy a legnagyobb múltú magánszínhá-
zunk, a Vígszínház milyen súlyos anyagi
gondokkal küzd."

Darvas József: Új szellemi frontot!

Szabad Nép 1945. május 13.

„Tudom és látom ennek a ,népi' ér-
telmiségnek minden bűnét, hibáját, mu-
lasztását, eszmei tisztázatlanságát - mégis
azt mondom, hogy az új magyar
demokrácia ennek a soraiban találhat
elsősorban jó, becsületes értelmiségi
munkásokat, mert ez legalább nem cinikus,
nem öntudatos reakciós, hanem őszintén
hisz a népben. Jó elemei számára - pedig
sokan vannak ilyenek - feltétlenül
lehetőséget kell adni a ,meg-térésre'; ha van
értelmiség, amelynek - Révai szavai szerint
- elébe kell mennünk, hát ez az.

A gyakorlati módot is megmondom.
Demokratikus szellemű írókból, tudó-
sokból, publicistákból, művészekből,
egyszóval az alkotó értelmiség legjavából
meg kell alakítani egy új szellemi
frontot . . . Én hiszem, hogy ez az új
szellemi front fogalmakat tisztázó vita-
előadásokkal, ankétokkal, szellemi ak-
ciókkal, esetleg egy szabad-fórum-szerű
folyóirat kiadásával s természetesen a
szellemi élet fasiszta maradványainak
kíméletlen bírálatával végre meg tudja
teremteni azt, ami az ellenforradalom
huszonöt esztendeje alatt egyszer sem
sikerült: összehozni és a munkásság és
parasztság mellé szövetségesként odaál-
lítani egy valóban népi értelmiségi tábort.

Sok mindenkit terhel itt mulasztás,
olyanokat is, akik most mint makulátlan
demokraták ágálnak a pódiumon: kell az
önbírálat - nem a meaculpázás, hanem a
komoly önkritika, hogy tanuljanak belőle a
követők, és tanuljunk belőle mi magunk is,
s most legalább helyesen fogjunk hozzá
rendet teremteni a romokban. Jöjjön egy új
szellemi front, amely a devalválódott,
hitelüket vesztett fogalmak, a fétisekké vált
jel-szavak után végre meghozza a szabad,
demokratikus szellem teremtő rendjét
ebben a lelkileg is rommá lett országban,
mindenekelőtt pedig az útját vesz-tett, de
utat kereső értelmiségben."




