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A huszonegyedik évad

Az Egyetemi Színpad múltja és jelene

Nemrégiben ünnepelte az Egyetemi
Színpad fennállásának 20. évfordulóját. A
jelentős eseményről több sajtóorgánum
tudósított, és sokan láthatták a tele-vízió
megemlékezését a Fiatalok órájában.

Az Egyetemi Színpad, bár viszonylag
rövid ideje működik, nagy múltra vissza-
tekintő intézmény. Körülbelül egy évti-
zeden át, az ötvenes évek végétől a hat-
vanas évek végéig a színházi érdeklődést
folyvást ébren, sőt mondhatnánk:
izgalomban tartó „kulturális sejt" volt,
meglehetős autonomitással, önállóan ki-
nevelt közönséggel, eredeti műsorpoli-
tikával. A hetvenes évekre azonban a
Színpad kulturális lendülete megtört,
élenjáró szerepét elvesztette, de ami a

S

„zsolozsmázik" a nézőhallgatóság Lju-
bicával.

Mi a titka a kétségkívül magával ra-
gadó előadásnak? Ljubica belső perle-
kedései között megcsillan a valóság:
amikor szeretettel beszél az őt elhagyó
férjéről, kiül arcára a káröröm, hogy
férjét is elhagyta a másik nő. Itt a
sematizmus ünnepi kendőjének eresze
alól szentenciákat osztogató proletár-
asszony igazán hús-vér figura. Érzékel-
tetni tudja, hogy a szocializmus „makro-
mozgásának" nagy lendületében el-
felejtkeztek a „mikróról". Most sem a
boldog és felelőtlen munkabírását sírja
vissza, valójában már tudja: „az ember
életének addig van értelme, amíg a másik
embernek szüksége van rá!" Nem kapni
szeretne, csak azt hallani: „Maradj,
Ljubica, szükségünk van rád!" Ő is tudja,
hogy ez lehetetlen, de ha mondanák,
egész másképp tudná kezdeni nyugdíjas
életét. Ljubica megijed a „katatón
magánytól", a közösségben élő ember
hátországát veszíti el. Kár, hogy az
elidegenedésnek ez a halvány sejtetése
nem fogalmazódik meg erőteljesebben.

Ljubica az idők végezetéig mesélhet-
ne: oly jó visszahallani, elmerengni, el-

andalodni, nosztalgiázni „ledolgozott"
életünkön. Szerencsére az ökonomikusra
fogott rendezés - Karinthy Márton
munkája - csak hatvan percig engedi el-
kalandozni gondolatainkat. Apró, de
jelentős rendezői ötlettel az előadás vé-
gén meghajló Sütő Irén mintegy szét-
lebbenti a hátsó takaró függönyt és a
búcsúvacsora „maradékainak" elfogyasz-
tására invitálja a publikumot. Ekkor ért-
jük meg: mit jelent 1978-ban, a Kőfaragó
utcában monodrámát játszani. Elkezdő-
dik a beszélgetés a nézőkkel - minden
este más formában és tartalommal.

Sütő Irén Ljubica alakját a szerepnél is
erősebb lobogással kelti életre. Em-
berformálásának ereje mögött fegyelem
és művészi tudatosság húzódik. Sikere a
tartózkodás fátylán szűrődik át: nem
olcsó könnyhullatással kacérkodik, ha-
nem az emberi-asszonyi végső magány
érzékletesen szép kifejezését hiteti el.
Ritka szép pillanatai vannak, amelyek
elsöprik az epikus részek monotonságát.

Milenko Vučetić: Búcsúvacsora (Reflektor Szín-
pad)
Fordította: Sütő Irén. Zenei összeállítás:

Prokópius Imre. Díszlet: Götz Béla. Jelmez:
Vágó Nelly. Rendezte: Karinthy Márton.
Szereplő: Sütő Irén.

legfontosabb: bázisa, a színház körül
szorgoskodók hada megkisebbedett, kö-
zönsége alkalmivá vált.

Hogyan volt a hőskorban, amelyet ma
már aranykornak látunk ? Mi volta titka ?
És legfőképpen: mik a jövő feladatai?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ
az Egyetemi Színpad régi és jelenlegi
irányítóival, Petur István volt igazgatóval,
Surányi Ibolya volt irodalmi szer-
kesztővel, Bánhegyi Sándorral, az ELTE
Közművelődési Titkárság vezetőjével és
Horváth Árpáddal, a Közművelődési
Titkárság Egyetemi Színpadának vezető-
jével beszélgetve.

Első kérdésünk Petur Istvánnak, a
Magyar Rádió Ifjúsági Főosztálya he-
lyettes vezetőjének szól, aki 1958-tól
1966-ig volt az Egyetemi Színpad igaz-
gatója.

- Hogyan alakult meg a Színpad, ki vagy kik
hívták életre, és milyen cél lebegett irányítói
előtt?

- Az Egyetemi Színpad megalakításának
gondolata még az ellenforradalom előtti
időkből származik. Az egyetem akkori
vezetői, nagyon helyesen, úgy ítélték
meg, hogy egy olyan nagy egyetemnek,
mint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, feltétlenül szüksége van
kulturális központra, amely szervezője
lehet az egyetem kulturális életének. Az
új létesítmény számára a kihasználatlan
piarista kápolnát alakították át.

ütő Irén a Búcsúvacsora című monodrámában (Reflektor Színpad) (MTI fotó - Horvát Éva)



A Színpadot tehát az Eötvös Loránd
Tudományegyetem állami vezetése hívta
életre, pontos és világos irányelvekkel. A
cél olyan művelődési centrum létre-hozása
volt, amely hathatósan szolgálja az
egyetemi alkotómunkát, s olyan ki-
egészítő ismereteket ad, amelyek az
oktatásban nyújtottakat meghaladják,
melyeket a hallgatók a későbbiekben,
további munkájukban is fel tudnak
használni.

Ha általánosabban fogalmazunk, azt
mondhatjuk: az egyetemi vezetés azt tűzte
célul maga elé, hogy hallgatói, szakmájuk
gyakorlásán túl, váljanak alkalmassá a
tágabb értelemben vett értelmiségi
szerepükre is, azaz tevékeny közéleti-
népművelő tevékenységet fejtsenek ki,
vegyenek részt a közművelés for-
málásában is.
 Volt-e az E{petenzi .Színpadnak

úgynevezett „műsorpolitikája", és ha igen, mi
volt ez?- címezzük továbbra is a kérdést
Petur Istvánhoz.
 Nyilván nem véletlenül fogalmazott

úgy, hogy úgynevezett, és nem véletlenül
tette idézőjelbe a műsorpolitika kifejezést!
Mint minden valamirevaló intézménynél,
az Egyetemi Színpadnál is először
öntörvényű fejlődés indult meg. Ha
létrejön egy kulturális intézmény, adott
esetben az Egyetemi Színpad, elkezdődik
bizonyos mozgás, kialakulnak
elképzelések, műfajok születnek. Amikor
pedig ezek találkoznak a közönség, nálunk
az egyetemi hallgatóság igényeivel, akkor
kölcsönhatás lép fel közöttük, és az
állandó információ-visszajelzés nyomán
kialakul a műsorpolitika. Erről azonban a
Színpadnál azért különösen nehéz
beszélni, mert az nem színház, noha kicsit
az is, hanem összetett művelődési
intézmény. Neve is - kifelé sokáig, talán
még ma is jól hangzó név -
gyűjtőfogalom, amely mögött a valóság-
ban adminisztratív szerv rejtőzik. Ezt
annak idején úgy hívták: az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Kulturális
Titkársága, majd később úgy, hogy az
ELTE Kulturális Osztálya, és égisze alatt
az egyetemi művészegyüttesek működtek.
E társulatok sok területen dolgoztak, így a
Színpad műsorában benne lehetett a
színház, a szavalás, a zene (ami kórust,
zenekart, szimfonikus zenekart, tánckart
jelentett), a film, időnként a
képzőművészet, de beépült programja-
inkba a zenei, képzőművészeti ismeret-
terjesztő előadások egész hálózata is. Sőt,
azt kell mondanunk, az Egyetemi Színpad
munkája többszörösen össze-

fonódott a KISZ kulturális életével is,
hiszen az alkalmi együttműködéseken
kívül a Színpad rendszeresen helyet
biztosított a különböző évfolyamok,
alapszervek előadásainak is. Ez a sokol-
dalúság biztosította azt, hogy a Színpad
betöltötte funkcióját, azaz átfogta az
egyetem egész kulturális életét.

Az oktatómunka kiegészítését szolgáló
műsorpolitika meghatározó jegyeit vi-
szont elsősorban a közeg adta, amiben dol-
goztunk. Az Egyetemi Színpad nyilván-
valóan jellegzetes értelmiségi intézmény
volt, jellegzetes értelmiségi műsorpoliti

kával. Ez a tény magyarázta, hogy kul-
turális csemegéket kellett keresnünk ah-
hoz, hogy lekössük közönségünket. Az
pedig szinte természetesen következik
mindebből, hogy amikor ezekre rátalál-
tunk - nem egyszer magyar ősbemutatók
formájában-, amikor olyan előadóesteket
kezdeményeztünk, mint például Mensáros
Lászlóé, amely azóta is, 17 éve óriási
sikerrel van műsoron, amikor kialakí-
tottunk olyan, azóta jól bevált „szolgál-
tatásokat", mint a premier előtti magyar
filmek rendszeres vetítése, és sorolhatnám
még a példákat, akkor az intézmény

Jelenet az Universitas együttes Arisztophanész madarai című játékából
(Kádas T ibo r f e l vé t e l e )



egyszerre csak belekerült a főváros kultu-
rális életének vérkeringésébe is, meg-
szűnt kizárólagos egyetemi érdekeltsége,
anélkül azonban - és ezt hangsúlyozom -,
hogy megfeledkeztünk volna eredeti
célkitűzéseinkről. Vagyis : az egyetemi
jellegből adódó különleges feladat ta-
lálkozott a fővárosi értelmiség speciális
érdeklődésével.

Milyen terv vagy elv szerint válogatta Ön
meg a Színpad irodalmi estjeinek anya-gát? -
kérdezzük Surányi Ibolyától, aki a
Színpadon jelenleg a Szavalókör mű-
sorait vezeti.

- Elsősorban a közönség igénye szerint.
A nézőtéren középiskolás diákok,
egyetemisták, jövendő tanárok ültek. Azt
szerettem volna, hogy azok a költők,
akiket az egyetem második, harmadik,
negyedik emeletén irodalomtörténeti
személyekként tárgyaltak, élmény-
szerűen is megmaradjanak a számukra.
Éppen ezért egy-egy költői életutat mu-
tattam be, a magyar és a világirodalom
klasszikus alakjainak pályáját, de úgy,
hogy az irodalmi est egyúttal dráma is
legyen. Nem egyszerűen csak verseket
válogattam egymás mellé, hanem min-

den alkalommal kikerestem azokat a do-
kumentumokat, leveleket, amelyekből, a
versek mellett, össze lehetett állítani a
költő életútját. De a klasszikus szerzők
műsorra tűzésén' túl szerettem volna, ha a
diákok figyelmét fel tudjuk kelteni a
kortárs költészet alkotásai iránt is.
Semmiképpen nem akartam tehát kon-
zervatív irodalmi sorozatot tartani.
 Volt-e ennek a kísérlet jellegű irodalmi

est sorozatnak valami egyedi profilja? - fag-
gatjuk tovább Surányi Ibolyát.
 Nézze, az avantgarde jelenségei ak-

kor még nem rendeződtek olyan világo-
san, mint ma. Akkor csak felfigyelni
lehetett bizonyos költőkre, irányzatokra.
De felfigyelni ugyanúgy lehetett a fél-
múlt kevésbé homloktérbe állított nagy
alkotóira is. Mi rendeztünk például
elsőnek Kassák-estet a felszabadulás után
Budapesten. Ezek a műsorok módot
adtak a diákoknak arra, hogy olyan
költőkkel is találkozzanak, akikkel a tan-
könyvekben nem. Sokat meghívtunk
azok közül, akiktől szavaltunk. A legidő-
sebbektől, Áprily Lajostól, Illyés Gyulá-
tól kezdve egészen az akkor fiatal Nagy
Lászlóig, Orbán Ottóig, Juhász Ferencig,

eljöttek hozzánk a költők és válaszoltak a
közönség kérdéseire. De az már külön az
én versmondás iránti mániámból eredt - és
talán azért is, mert ebben a világon a
legelsők között járunk, mert a magyar
versmondók olyan jelentős életműveket
produkáltak -, hogy bemutattam az idős,
nagy előadóművészeket, hogy
megrendeztem Ascher Oszkár, Gáti
József, Horváth Ferenc, a közép-
generációból: Bánki Zsuzsa, Jancsó
Adrienne, Berek Kati, Mensáros László,
Latinovits Zoltán előadóestjeit - hogy csak
egy pár nevet említsek.

- Mit kell ön szerint tennie egy rátermett
kulturális vezetőnek, ha olyan sajátos feladata
van, mint az Egyetemi Színpad irányítása?
Egyáltalában, milyennek ítéli a Színpad
helyzetét a .,hivatásos színházak"-éhoz
hasonlítva?

- Anélkül, hogy visszaemlékezve fel-
nagyítanám azokat a problémákat, ame-
lyeket akkor le kellett küzdenünk, és ezzel
mintegy saját érdemeinket nagyobbítanám
- indítja válaszát Petur István -, meg kell
mondanom, hogy ilyen intézmény
irányítása meglehetősen összetett, sajátos
feladat. Mozgatóinak sokfajta
érzékenységgel kell rendelkezniük. Olya-
nokkal is, amelyekkel hivatásos intéz-
mények igazgatóinak nem. Ennek oka
elsősorban az, hogy javarészt társadalmi
munkásokkal kell együtt dolgozniuk.
Olyan társadalmi munkásokkal, akik
buzgalmukért fizetséget értelemszerűen
nem kapnak, és akik, éppen ezért, ha a
vezetéssel nem értenek egyet, azonnal
hátat fordítanak az egésznek. Olyan lég-
kört kell tehát teremteni, amely nélkül
hivatásos színház ideig-óráig elboldo-
gulhat, de olyan típusú intézmény, mint az
Egyetemi Színpad, egyetlen pillanatra
sem. Sokfajta érzékenységre van szükség
a sokműfajúság, a tevékenységek
szerteágazó mivolta miatt is. Meglehet, jó
dolog, ha a vezető a különböző művészeti
ágak közül személyesen is jól ért
valamihez, valójában azonban az egyéni
ambíciókat alá kell rendelni az egésznek.
Meg kell próbálni olyan szerepet vállal-ni,
amit én legszívesebben menedzser-szerepnek
neveznék. Véleményem szerint olyan
menedzselésre van szükség, amely képes
arra, hogy egyidejűleg mozgósítsa azokat
a hivatásos művészi erőket, melyekre egy
ilyen létesítménynek is szüksége van,
illetve azokat az amatőr energiákat,
amelyek révén a művészi együttesek
talpra állnak és arculatot nyernek. Az
Egyetemi Színpadot így „vizsgálati célból"

szembeállítva a hi-

Berek Kati a Nagy László-műsorban



vatásos színházakkal, hangsúlyozni kell
tehát, hogy ha légköre megromlik, azonnal
halottá válik, de akkor is megszűnik
hatékonysága, ha nem reagál közvetlenül a
változásokra. A szembeállítás ideiglenes
voltát azért emelem ki, mert ma is azt
vallom, hogy nem érdemes méricskélni két
produkció minőségét aszerint, hogy amatőr
vagy hivatásos elő-adásról van-e szó;
egyszerűen úgy kell elfogadni, ahogy van.
Az Egyetemi Színpad esetében úgy, hogy
egy amatőr intézmény különböző tényezők
szerencsés összejátszása folytán (tehetség,
kedvező körülmények, jó rendezés stb.)
olyan teljesítményt is létrehozott, amit
művészi mércével lehetett mérni.

- Miben áll az irodalmi szerkesztő dolga,
milyen speciális feladatokat kell megoldania az
Egyetemi Színpadon?

- Kezdjük a gyakorlati feladatokkal --
veszi át a szót ismét Surányi Ibolya. -
Mivel a Színpad nem rendelkezett a hi-
vatásos színházaknál megszokott appa-
rátussal, nem volt dramaturg, rendező és
még sorolhatnám, hányan dolgoznak egy
produkció előkészítésében hivatásos
színháznál, kénytelen voltam egyedül
szerkeszteni, egyedül felkérni a mű-
vészeket, egyedül felkészíteni saját vers-
mondóinkat, és így félig-meddig rende-
zésnek kell nevezni azt, amit egy-egy est
igényelt.

Ez tehát a gyakorlati része, amelynek
előnye és hátránya egyaránt van. Előnye,
hogy egy kézben összpontosul minden, és
ha például bárki lemondja az előadást,
beteget jelent, azonnal tudom, hogy hova
ki kell. Ezért nem fordult elő soha az
akkori Egyetemi Színpad életében, hogy
egyetlen estet is elhalasztottunk volna ...
Hátránya viszont, hogy több fej nyilván
többet süt ki. Így abban a pillanatban,
amikor erre már lehetőségem volt, a
Szavalókör későbbi műsoraihoz rendezőt
kértem fel és közösen dolgoztunk.

Gyakran alapoztam műsoraimat a do-
kumentumokra. Ebben a szellemben ké-
szültek a költői életutakat bemutató
műsoraink. Úgy gondolom, sokkal jobban
meg lehet szerettetni egy költőt akkor, ha
kronologikusan haladva, először - ahogyan
a maga korában tették - szidjuk.
Bizonyította ezt az 1969-es Ady-est. A
műsort úgy építettük fel, hogy
bevezetésként elmondtuk a sok szidalmazó
kritikát, amivel Adyt korában illették, és
csak ezután szavalta Latino

élő folyóiratunk: a Horizont. Ez valóságos
magazin volt, zenei, képzőművészeti,
publicisztikai és egyéb rovatokkal, volt
benne filmvetítés, a színpad kínálta lehe-
tőségeket is igyekeztünk maximálisan
kihasználni, A forma, úgy érzem, napja-
inkig is izgató, élő, eleven lehetőség. Az
élő újság szerkesztése talán nem volt
mindig kifogástalan, de mindig aktuális
volt, a legfrissebb eseményekre reagált.
Bármit csináltunk, mondanivalónk tár-
sadalmi jellege átsütött még gyengébb
produkcióinkon is. Mondok néhány pél-
dát. Megjelent valami vitacikk a Nagy-
világban - mi azonnal foglalkoztunk
vele; elkészült egy jelentősebb kisfilm a
Balázs Béla stúdióban - azonnal, első-
ként vetítettük. Érdeklődést kiváltó kül-
földi művészek érkeztek - sietve fellép-
tettük őket. Azzal, hogy életközelbe hoz-
tunk személyeket, eseményeket, hatni
tudtunk, tömegeket vonzottunk.

- Ön, aki 17, évig állt az Egyetemi Szín-
pad irodalmi estjeinek az élén, az elmúlt húsz
évből melyik periódust érzi a legsikeresebb-
nek és miért?

- Egyértelműen az 1968 -69-ben tartott
irodalmi esteket. Arra, hogy ez így van,
természetesen én is csak később,
mérleget vonva jöttem rá - mondja
Surányi Ibolya. - lllyés Gyula, Nagy
László estje 1968-ban volt, az utóbbi a
költő részvételével; 69-ben volt az a
bizonyos Ady-est, márciusban tartotta
Mezei Mária közreműködésével Lati-

Kozák András és a Kaláka együttes rendhagyó Hamlet-előadása

nek. Egészen más akusztikája volt így a
versnek.
- Mi volt Ön szerint az. Egyetemi Színpad
sikereinek a titka, miért tudott a Szín-pad
tömegeket vonzani maga köré, mi volt az a
többlet, amit nyújtani tudott? -- szól a
következő kérdés újból a volt igazgató-
hoz.
- A sikerek egyik titka az volt, hogy mást
adtunk, mint amit máshol meg lehetett
kapni. A Színpad, értelmiségi jellegéből
adódóan, mindig egy lépéssel előbbre járt,
mint más hasonló intézmények. Ezt
azonban nem tekintettük az Egyetemi
Színpad speciális érdemének, ez csak
annak a törvényszerűségnek a felismerése
volt, hogy ha élni akarunk, az elsők között
kell beszámolnunk, beszélnünk a
legfrissebb kulturális, ideológiai,
művészeti és egyéb jelenségekről. A
színház vonatkozásában ez azt jelen-tette
- mint ahogy erre már utaltam
hogy telis-tele voltunk magyarországi
ősbemutatókkal. Olyan ősbemutatókkal,
amelyekről ma már senki sem érzi, hogy
miért kellene velük hivalkodni, hiszen
annyira magától értetődő, hogy
bemutattuk őket. Akkor azonban igenis
nagyon nagy eseménynek számított, hogy
olyan darabokat mint Lorca Yermája,
Majakovszkij Gőz fürdője vagy Borchert
Ajtón kívülje színpadra állítottunk. Ebből a
követelményből fejlesz-tettük ki
különböző műsortípusainkat is. Volt
például egy hangos újságunk,



novits Zoltán nagy sikerű előadóestjét;
olasz irodalmi estet, kubai estet tartot-
tunk, és ezeknek az esteknek olyan forró
volt a hangulata, hogy újabb és újabb
összeállításokra ösztönöztek.

És azt hiszem, hogy, mint ahogy sem-
mi sem választható el a társadalom moz-
gásától, itt is az történt, hogy a 68-as
külföldi diákmozgalmak és ezeknek
magyar hatása olyan légkört teremtett,
amely külön ünneppé tette egy-egy iro-
dalmi estünket.

- Bár Petur István már tizenkét éve a Ma-
gyar Rádió dolgozója, mint kívülálló érdeklődő
talán nyomon követi az Egyetemi Színpad te-
vékenységét. Nyilván nem kerülte el a
figyelmét, hogy a színpad aktivitása a hetvenes
években csökkenni kezdett, az iránta való ér-
deklődés lanyhult. Miben lá ja ennek az okát ?

- Nem tagadom, hogy tizenkét év táv-
latából is nosztalgiával tekintek vissza ar-
ra a nyolc évre, amit az Egyetemi Szín-
padon eltöltöttem, és úgy érzem, jelenlegi
munkám megsértése nélkül is állíthatom,
hogy a lelkemhez legközelebb álló tevé-
kenység az volt, amit ott végeztem. De
kívülállóként nyomon követtem az Egye-
temi Színpad elmúlt tizenkét évét, szomo-
rúan tapasztaltam, hogy a színpad valami-
lyen okból csak ritkán kelt olyan érdeklő-
dést, mint régen. Igaz, egészen más fel-
adatok állhatnak ma az Egyetemi Színpad
előtt, mint álltak akkoriban, azokat a hé-
zagpótló funkciókat, amiket az Egyetemi
Színpad akkor ellátott, ma már nyilván
nem kell ellátni. Következésképpen, ha a
vezetőség igényt tart arra, hogy a színpad
jelenleg is olyan közérdeklődésre tartson
számot, mint régen, meg kellene keresnie -
a ma egyeteméből, a ma kulturális életéből
kiindulva - azokat a tevékenységi
formákat, amelyek között ugyanolyan
érdekes lehet a munkája, mint régen.

- Hogyan lehetne az Egyetemi Színpadot
újból élenjáró színházzá tenni és volna-e igény
erre? - tettük fel az utolsó kérdést Surányi
Ibolyának.

- Az Egyetemi Színpad egyszer már
megpróbált élenjáró, avantgarde szerepet
betölteni. Aztán ez sajnos megszűnt.
Annyi minden megváltozott, olyan sok
költői irányzat született! Ha újra kezde-
ném, egy-egy est szerkesztését az egye-
tem diákjaira bíznám, magam csak segíte-
ném őket, és arra törekednék, hogy ezen a
színpadon minden diáknak módja legyen
próbát tenni, áteshessen azon a tűz-
keresztségen, amit a röplap készítése, a
nyomdával való kínlódás, a közönség-
szervezés, a művészekkel vagy a saját
egyetemi társakkal való beszélgetés, a

versmondás előkészítése jelent. Tehát
nyugodtan és szabadon engednék kísér-
letezni. Azt hiszem, éppen ez hiányzik
most a Színpadnál. Túlságosan bürokra-
tikus, túlságosan hivatalos, és nem ad
teret a kezdeményezésnek.

Bánhegyi Sándortól, a Közművelődési
Titkárság vezetőjétől először azt kérjük, be-
széljen a Színpad legutóbbi öt évéről.

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
állami és pártvezetése 1975. december
19-i együttes ülésén állást foglalt az
egyetem közművelődési tevékenységét
illetően. Ebben az anyagban többek között
meghatározta, hogy melyek a köz-
művelődési feladatok az egyetemi okta-
tásban, mik a közművelődési szemlélet
gyakorlati megoldásának lehetőségei fel-
sőoktatási szinten. Külön fejezetben tár-
gyalta a hallgatók öntevékeny jellegű,
egyéni vagy csoportos jellegű közmű-
velődési tevékenységeit, mint a művésze-
ti együttesek munkájának részét, és itt
került szó az Egyetemi Színpadról is. Az
ülés pozitívan értékelte az Egyetemi
Színpad munkáját - mint most is, amikor
két és fél éves periódust vizsgált meg a
három kar és az egyetem tanácsának
együttes ülése - mind az oktatás hatékony
segítésében, mind pedig az oktatáson
kívüli területeken. A résztvevők
kimondták, hogy külön gondot kell for-
dítani arra, hogy a különböző csoportok
összetételükben híven reprezentálják az
egyetem egészét, illetve tevékenységük
színvonala méltó legyen az intézményhez.
Mint leszögezték, arra kell töreked-ni,
hogy a sikerek ne maradjanak el a
jövőben sem, hogy az együttesek még
fokozottabban szolgálják az egyetem
közművelődési célkitűzéseit. Nemzeti
múltunk, a népek haladó hagyományai
szerves részét képezzék a műsortervnek,
hiszen mai, szocialista kultúránk elkép-
zelhetetlen volna ezek nélkül.

Legutóbb, visegrádi koordinatív ér-
tekezletünkön a Színpad munkáját magam
is úgy értékeltem, hogy eredményes,
hiszen sikeresen zártuk az elmúlt évadot
is. Minden korábbinál több jogos tan-
széki igényt elégítettünk ki, megértéssel
fogadtuk a kísérletezőket, a Színpad
közönségbázisát középiskolásokkal és
dolgozó fiatalokkal szélesítettük ki.

Az Egyetemi Színpadon 1976-tól álta-
lában élénkülés és útkeresés tapasztalható,
ami elsősorban a szorosabban vett köz-
művelődési jelleg hangsúlyozásában érez-
hető. Ennek az élénkülésnek a tartósítá-
sára művészeti tanácsot hoztunk létre.
Minthogy azonban ezzel a szervvel nem

tudtunk szorosabb kapcsolatot teremte-ni,
létrehoztunk egy fiatal oktatókból és
hallgatókból álló szerkesztőbizottságot,
amely az Egyetemi Színpad műsorra ke-
rülő programjainak véleményezésében,
színre hozásában egyre aktívabban részt
vállal. Segítségével jó pár figyelemre méltó
kezdeményezést megvalósítottunk, mint
például a „szomszédolást", amely
szomszéd népeink kultúrájának bemuta-
tását jelenti, a folklór eseteket, a jazz-
pódiumot. Jelenleg legsikeresebb műso-
raink, a közvetlen tanszéki és mozgalmi
kapcsolódású programokon túl, film- és
zenetörténeti, népzenei tárgyú előadá-
saink.

- Horváth Árpádot, a Közművelődési
Titkárság Egyetemi Színpadának vezetőjét
konkrétabban faggatjuk a jelenről, a Színpad
közvetlen jövőjéről. Mennyiben kíván tovább-
haladni a hagyományok úján, mi lesz az új, a
friss az Egyetemi Színpad műsoraiban?

- Az Egyetemi Színpad megítélése azért
nagyon körülményes, mert olyan
mozaikképet kell összerakni, amiben
időszakosan más-más színek és formák
dominálnak. Az egész képet kell tehát
látnia a vele foglalkozónak, ha jelentő-
ségét helyesen akarja felmérni. Hiszen ha
csak felsorolnánk is azokat a műfajokat,
amelyeknek otthont adunk, már az is
hosszúra nyúlna. Foglalkozunk irodalmi
színpaddal, színházi formával, zenével,
politikai és ismeretterjesztő elő-adással,
filmmel és még sok egyébbel, amit még
meghatározni is nehéz. De az egyes
„címszavak" további tarka részletekre
esnek szét. Csak a film: előzetest,
klubszerűen vetített régi filmeket, animá-
ciós bemutatókat, vizsgafilmeket jelent.
Az irodalmi estek fogalma alá is külön-
böző típusok tartoznak. Beszélnünk kell
az önálló estekről, a megemlékezésekről,
a tematikus műsorokról, bizonyos fiatal
írók, költők bemutatásáról, vagy például
azokról a műsorainkról, amelyekben a
határainkon túl élő magyar irodalmárokat
szólaltattunk meg. Ezek a programok
megvalósításuk jellegét tekintve lehetnek
öntevékenyek, hivatásosak vagy pedig
ezek sajátos keveredéséből létre-jöttek,
amelyek csak az Egyetemi Szín-padra
jellemzők. Programjainkat színesíti, hogy
nem elégszünk meg csak budapesti
produkciókkal, hanem a vidéket is
meghívjuk, ahol már szintén divatba jött
az önálló irodalmi est formája. A Köz-
művelődési Titkárság szervezésében kü-
lönböző vidéki, zalai, győri, nyírségi
napokat tartottunk. Ezekben a program-
füzérekben bemutattuk a kiválasztott



megyét, együttműködve a klubbal és a
kollégiummal; meghívtuk színházi tár-
sulatát, mint például Debrecen hivatásos
színházát, de felléptettünk amatőr szín-
társulatokat is. Így az adott megye összes
műfajában bemutatkozhatott, ezzel olyan
lehetőséget adtunk, amelyet más esetben,
csak egy fél város vagy egy kerület tudott
volna biztosítani.

A zenében sok egyéb feladatunk mellett
azt a célkitűzésünket tartottuk a leg-
fontosabbnak, melyet három évvel ez-előtt
fogalmaztunk meg: ez pedig a ka-
maramuzsikálás megszerettetése volt.
Külön örömünkre szolgál, hogy a Zene-
művészeti Főiskola vezetői úgy érezték,
munkánk eredményes és köszönetüket
fejezték ki érte.

Ezek elért eredményeink. A jövőt úgy
építjük, hogy működő szerkesztőbi-
zottságunkat kiegészítjük. Méghozzá
olyan céllal, hogy a szakmai kötődést
erősítsük. Úgy gondoljuk, hogy azok a
partnereink, akik különböző szerkesz-
tőségekben, színházaknál, egyetemi al-
kotóközösségek vezetőiként dolgoznak, az
Egyetemi Színpad szerkesztőbizottságában
is hasznos munkát végeznének. Bizonyos
például, hogy egy olyan munkatársunktól,
aki irodalmi szerkesztőségben dolgozik, a
legfrissebb irodalmi anyagot fogjuk kapni,
és ugyanez áll a más területeken
dolgozókra is.

Az Egyetemi Színpad jövőjére gon-
dolva törekszünk a feladatok minél pon-
tosabb meghatározására is, hogy ebből ne
csak az egyetem vezetői, hanem a tanácsi
és pártvonalon dolgozó kulturális vezetők
számára is világos legyen, hogy az
Egyetemi Színpad nagyobb támogatást
érdemel - és itt elsősorban pénzügyi
támogatásra gondolunk -, mert olyan
feladatokat ismertünk fel a magunk szá-
mára, amelyek megvalósításához csak az
anyagi támogatás hiányzik.

- Mennyiben változott az Egyetemi Szín-pad
pénzügyi helyzete az évek során ?

- Pénzügyi helyzetünk úgy romlott,
hogy a támogatás összegét az egyetemnek
nem volt módjában emelni, ugyan-akkor a
költségeink, főleg a nyomdai és
propagandaköltségek, nagyon magasra
nőttek. Ennek következtében nem be-
szélhetünk a közönségnek nyújtott pro-
pagandáról, csak tájékoztatásról. Sokszor
mi magunk csodálkozunk azon, hogy ha
egy 500 férőhelyes helyiséget 1000
röplappal propagálunk, arra bejön az 50o
ember. Pénzügyi helyzetünkből
következik az is, hogy költségvetésünk 75
százalékát magunknak kell a bevétel

ből előteremteni. Ezenkívül - túl azon,
hogy túlnyomórészt önerőből tartjuk fenn
magunkat - a tanszékeknek különböző
szolgáltatásokat is nyújtunk, melyek
többletkiadásait más műsorok bevételéből
természetesen mi álljuk.

- A z Egyetemi Színpad kerete, szervezete
elöregedett, felújításra vár. Ezt a tényt
felismerve kezdett az ELTE állami vezetése
általános, távlati fejlesztésbe. Bánhegyi
Sándort arra kérjük, hogy körvonalazza az
Egyetemi Színpad új profilját, lehetőségeit.

- A mi véleményünk az, hogy a jövő-
ben feltétlenül fokozni kell az egyetemi
kötődésű műsorokat. Erre az igény is
megvolna, csak a kontaktust kellene ja-
vítani a tanszékekkel és a KISZ-szerve-
zettel. Emellett arra kell különösen
ügyelni, hogy folyamatosan biztosítani
lehessen a magas színvonalú, a politikai-
lag és világnézetileg is hatékony műsoro-
kat. Mindeme munkában a Közművelő-
dési Titkárság az egyetem kulturális in-
tézményeit irányító szervként vesz részt, a
Közművelődési Bizottság elvi irányítá-
sával. Mint még Kulturális Titkárság
1975 előtt ilyen néven működtünk - el-
készítettünk egy ideiglenes szervezeti és
működési szabályzatot, amivel párhuza-
mosan elkészült a kulturális intézmé-
nyeknél is egy új, ideiglenes szabályzat.
Nos, ez a szabályzat már elavult. Most
kerül sor egy újabb megszövegezésére.
Mindenesetre kötve vagyunk az egye-
temhez annyiban, hogy ott is most módo-

sulnak a szervezeti alapszabályok, ame-
lyekhez természetesen a miénket is iga-
zítani kell. Úgy érzem, ha a működési
szabályzat ot, magát a szervezeti struktú-
rát tisztázzuk, zökkenésmentesen folyhat
az adminisztratív tevékenység is.

Készen vagyunk a rekonstrukciós és a
további működési tervekkel is. Az Egye-
temi Színpad az átépítési időszak alatt is
dolgozni fog. (Hiszen most is, az átszer-
vezési és renoválási problémák ellenére
állandó telt házzal játszik, látogatottsága
emelkedik.) Ezt úgy képzeljük, hogy a
Radnóti Miklós Gimnázium dísztermé-
be, esetleg a V. kerületi Ifjúsági és Út-
törőházba vinnénk ki a műsorainkat.
Most már csak a munkák kezdetét várjuk.
Meggyőződésünk, hogy ez az átalakítás
igen fontos. Az új termet több cél-ra is fel
akarjuk használni. Szeretnénk, ha nem
fordulhatna elő, ami a mostani teremnél
előfordult, hogy az Universitas azért tette
át a székhelyét a klubba, mert nem volt
elég kicsi tere, az énekkar és a tánckar
pedig azért került nehéz helyzetbe, mert
nincsen elég nagy helye.

Végül azért is nagyon fontosnak ta-
lálnánk egy ilyen terem megépítését, mert
azt az egyetemisták napközben is hasz-
nálhatnák oktatók vezetésével rendhagyó
órákra, előadásokra, és ily módon sokkal
inkább a magukénak, otthonuknak
érezhetnék az egyetem egyik kulturális
központját.

- Köszönöm a beszélgetéseket.
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