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* ÁLLAMOSÍTÁS *

ontú versek, kisprózák a legalkalmasab-
ak (István öcsémhez, A négyökrös sze-
ér, Mama). A hallgatók többségénél a
adarás, a pöszeség, az affektálás, az arit-
ia a legjellemzőbb beszédhiba, ezeket a

ogopédusokkal közösen, minden egyes
övendékre külön-külön kidolgozott fel-
datrendszerrel kell kijavítanunk. Ebben a
zakaszban nincs még hangerőltetés, kia-
álás, nem produkciókat dolgozunk ki.
A második szakaszban differenciálódik
z anyag. Nő a hangerő, keményebb a
zövegmondás, teljesítményre készülés,
echnikai és hangsúlybeli tisztaság, szö-
egbeli és gondolati precizitás a követel-
ény. Egyre inkább olyan szövegeket kell
yakorolni, amelyek közel állnak a mes-

erség tanításában használatosakhoz.
A harmadik szakaszban -amely megfelel

főiskola második-harmadik évfolya-
ának - együtt kell haladnia a művészi

eszédoktatásnak a mesterségtanítással.
indkét tanár egyik legfontosabb feladata,

ogy megfelelő alkotó állapotba hozza a
zínészt; ezt a két tanár más-más eszkö-
ökkel teheti, mégis egymással karöltve
ell dolgozniuk.
A főiskolán ez a harmónia nem mindig

ön létre, gyakran éles konfliktusok adód-
ak, különösen, ha a mesterségoktató
evésbé hatékony, mint a művészibeszéd-
anár. A helyzet odáig fajult, hogy már-már

művészibeszéd-oktatás létjogosultsága
s megkérdőjeleződik, s a tanárok közül
öbben egyoldalúan csak a technikai
épzést tartják fontosnak.
A stúdiósok - akik az órák hallgatása
ellett próbálnak és játszanak, tehát na-

yon be vannak fogva - hallatlanul ambi-
iózusak és lelkesek. Szorgalmuk és em-
erségük meghaladja a főiskolásokét.

gyekszem a gyerekek ízlését, magatartá-
át, viselkedését is befolyásolni, megpró-
álom formálni színészi személyiségüket.
Gosztonyi János dicsérte a stúdió
gészséges légkörét, amelynek kialakítása
indenekelőtt Keleti István érdeme; ő

emcsak színészmesterségre okítja ta-
ítványait, hanem a színészet ürügyén
zabadegyetemet tart. Tanít és nevel.
Ma még ez a stúdió is keresi helyét a
űvészetoktatásban. Keleti István azt ter-

ezi, hogy az etűdözés helyett - amelyet
ddig is csak módjával alkalmazott - egy-
gy darab hosszú próbafolyamatába
gyazva sajátíttatja el növendékeivel az
ppen aktuális mesterségbeli tudnivalókat;
zó lehet arról is, hogy a társulattal
olgozó s jó színészpedagógusnak ismert
endezők is foglalkozhatnának - mester-
urzusszerűen - a stúdiósokkal.

A közelmúltban magántermészetű dol-
gom akadt a Nemzeti Színházban. Amikor
több mint négy évtized múltán újból
beléptem a színészbejárón, a
portásfülkében ülő két hölgy közül az
egyik kijött hozzám, s örömmel üdvözölt,
miközben elmesélte társnőjének,, hogy
1948-ban én államosítottam ezt az
épületet. Az ismeretlen portásnő, nem
leplezve véleményét lakonikusan csak
annyit mondott: „Kár volt. Ez az őszinte
tőmondat szöget ütött a fejem-be.
Hazatérve elkezdtem gondolkodni,
emlékezni, és feltettem magamban a kér-
dést: valóban káros cselekedet volt-e a
színházak államosítása? A téma most, a
reprivatizáció idején igazán aktuális.

A színházakat 1949 nyarán
államosították, ám az akkori Magyar
Színházat, tehát a mai Nemzetit már 1948-
ban állami keze-lésbe vették mint
kamaraszínházat. Major Tamás igazgató
engem mint titkárt bízott meg az épület
birtokba vételével. Nekem kellett tehát
gondoskodnom pénzről és minden
másról, ami szükséges volt ah-hoz, hogy
a színház újból megnyithassa kapuit. Ez
nem volt kellemes feladat, hiszen
egyrészt még ott ült székében a két
igazgató-tulajdonos, Wertheimer Elemér

A Vígszínház igazgató-triója: Somló István,
Tolnay Klári és Benkő Gyula

és Bródy Pál, másrészt ahhoz, hogy szín-
házhoz valamelyest is méltó
körülményeket lehessen teremteni, az
akkori viszonyokhoz képest rengeteg
pénzt, három-százezer forintot kellett
előteremtenem.

A két tulajdonossal nem volt különö-
sebb probléma, értelmes emberek lévén,
az államosítás ténye nem érte őket várat-
lanul. Örülni persze nem örültek, de ezt
soha nem éreztették velem, míg hivatalos
és később Bródyval nem hivatalos kap-
csolatunk tartott.

Sokkal nagyobb nehézségekbe ütközött
a felújításhoz szükséges pénz megszerzé-
se, bár Major természetesen ellátott némi
útmutatással. Az akkori Magyar Színház
épülete - bár egyike volta legjobbaknak-
rendkívül elhanyagolt állapotban volt.
Erre csak egy példa: egyetlen öltözőben
volt mosdó folyóvízzel, ott, ahol a háború
előtt a Magyar Színház vezető művésze,
Törzs Jenő öltözött, a többiben csak
lavórban mosakodhattak le a színészek
előadás után.

Major azt tanácsolta nekem, kezdő szín-
házi embernek, keressem fel Vas Zoltánt,
a Gazdasági Főtanács vezetőjét, és tőle
kérjek segítséget. Amint épp hivatalában
keresgéltem a szobáját, előttem termett a
folyosón, és megkérdezte, mi járatban

S I V Ó E M I L
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vagyok. Elmondtam: pénz kellene a
Magyar Színház rendbehozatalához.
„Mennyire lenne szüksége?" - kérdezte.
Félve ejtettem ki a számomra felmérhetet-
len összeget, neki azonban a szeme sem
rebbent, rohanvást benyitott titkársága
ajtaján, és beszólt titkárának: „Kelemen
elvtárs, ez itt Sivó Emil a Nemzeti Színház-
tól, háromszázezer forint nélkül ne enged-
jék ki az épületből!" Az ügy percek alatt el
volt intézve. így dolgozott Vas Zoltán,
későbbi kedves Zoltán barátom, akit akko-
riban csak távolról csodáltam 1945 utáni,
szinte egész Budapestet megmentő élel-
mezési és egyéb akciói miatt.

Ez volt tehát az első lépés a színházak
államosítása felé. A többi színház államo-
sítására csak egy évvel később, 1949
nyarán került sor. Ma is az a
véleményem, hogy ez szükségszerű
lépés volt, mert akkor az államosítás
valóságos megváltást jelentett a
színházak minden rendű és rangú
dolgozója számára. Mindezt azért
hangsúlyozom, mert ma sikk elítélni min-
den államosítást, lehet, hogy sok esetben
jogosan, nem értek hozzá, de öt évtized-
nél is hosszabb színházi tapasztalatom
szerint ezen a területen ez a lépés akkor
elkerülhetetlen volt.

Az előkészítő bizottság csupán pár sze-
mélyből állt. Tudtommal ennek a testület-
nek én vagyok az egyetlen élő tagja, ennyi
év távlatából sok mindenre nem emlék-
szem, de sok minden világosan él ben-
nem. Ez a bizottság 1947-ben kezdett mű-
ködni Színházi Szakbizottság néven, tagja
volt Major Tamás (elnök), Hont Ferenc,
Antal Helén (a kultuszminisztérium részé-
ről), Berczeller Antal (Major jó barátja, az
Országos Szövetkezeti Hitelintézet - az
OTP elődje lehetett - egyik vezetője) és
én, aki a bizottság titkáraként működtem.
Rendszerint a Nemzeti Színház igazgatói
irodájában üléseztünk előadások után. A
kapcsolatot a felső vezetéssel természe-
tesen Major tartotta.

Hát most nézzük, valóban hiba volt-e
államosítani a színházakat? Mi volta
helyzet a pesti színházak táján közvetlenül
az államosítás előtt? Az 1948-49-es
évadban szinte valamennyi színház
anyagi gondokkal küszködött, az
igazgatók művészi munkájuk mellett,
sokszor helyett, pénzt voltak kénytelenek
felhajtani vagy kunyerálni, hogy
folytathassák művészi tevékenységüket,
és folyósítani tudják társulatuk tagjainak
fizetését.

Sartre: Temetetlen holtak (Művész Színház,
1947). Sennyei Vera, Darvas Iván, Dékány
László

A Várkonyi-Apáthi-Magyarics (gazda-
sági igazgató) által vezetett remek Mű-
vész Színház is folyton anyagi gondokkal
küzdött és segélyekért volt kénytelen fo-
lyamodni. Várkonyi naivan azt hitte, hogy
ha két színháza lesz, jobban bírja majd a
versenyfutást az anyagiakért, ezért ami-
kor 1948-ban az Andrássy úton megürült
a Nemzeti Kamaraszínháza (a mai Báb-
színház), megpályázta a helyiséget. Meg
is kapta, Kis Kamara lett a neve, de ez sem
oldotta meg az akkoriban megoldhatatlan
anyagi problémákat, noha a három kiváló
szakember mindkét helyen igen jó
színházat csinált.

A nagy és nemes hagyományokkal
rendelkező Belvárosi Színház (a mai Ka-
tona József Színház) igazgatója, a kitűnő
Bárdos Artúr, felismervén, hogy színháza
számára nem terem babér, évad közben
lemondott, és külföldi meghívások birto-
kában elhagyta az országot. Utóda Simon
Zsuzsa lett, aki a háború előtt Bárdosnál
volt színésznő, és a háború után, nagyvá-
radi igazgatóságából hazatérve, ugyan-
csak nála lett rendező.

A Fővárosi Operett Színház Fényes Sza-
bolcs igazgatása alatt szintén bukdácsolt;
nem mintha Fényes Szabolcs rossz szín-
házat csinált volna, de a hivatalos helyek
és ennek megfelelően a kritika is ellensé-
ges hangulatot keltettek az operettel mint
műfajjal szemben. Ebben a légkörben le-
hetetlen volt sikert aratni. Ez volt az az
időszak, amikor a mindig is nagyszerű,
híres magyar operettet halálra ítélték. Az
operett azonban - szerencsére - ezt is
túlélte.
A Vígszínház a Nagymező utca túlolda-

lán (ma: Thália Színház) Jób Dániel
vezetése alatt nem tudta átvenni a kor
szellemét. Ez nem is csoda, még akkor
sem, ha tudjuk, hogy a háború előtt
ugyanő európai színvonalú, nagyszerű
színházat hozott létre a Lipót körúton. De
mást kívánt a korízlés 1945 előtt és
merőben mást utána. Jób
visszavonulása után a színház
vezetését kényszerűségből egy lelkes
„trojka", Benkő Gyula, Somló István és
Tolnay Klári vette át. Mindenki tudta, ők
maguk is, hogy lehetetlenre vállalkoznak,
de tisztességgel megkísérelték megmen-
teni számos művész és műszaki kollégá-
juk munkahelyét, megélhetését, ám ez
nekik sem sikerülhetett.
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A Pesti Színházat (ma: Vidám Színpad)
az utolsó maszek évadban a nem éppen
hízelgő jobboldali szociáldemokrata jel-
zővel illetett Egri István vezette. Talán ő
volt az egyetlen magánszínházi igazgató,
aki Dobó Béla gazdasági igazgató segítsé-
gével anyagi sikerrel zárta működését.
Szemtanúja voltam, lévén Egri barátja, a
Pesti Színház nézőterének hátsó sorából
annak az 1949-ben páratlannak számító
évad végi jutalomosztásnak, amelynek
során a színház valamennyi dolgozója
jelentős összeget kapott a nyereségből.
De akkor mára Pesti Színház irodájában is
ott ült egy hivatalos „közeg", az úgyneve-
zett zárgondnok, aki az állam nevében ott
is mindenre rátette a kezét. Egri, tekintet-
tel az anyagi sikerre, külön engedélyt ka-
pott erre a jutalmazásra, valamint arra,
hogy saját pénzéből egy használt Adler
autót és egy nyaralót vehessen Tahiban.

Említést kell még tennem a Medgyaszay
Színházból lett Modern Színházról is,
amelyet Greguss Zoltán vezetett. Termé-
szetesen ez is a sikertelen vállalkozások
közé tartozott, csakúgy, mint az Ascher
Oszkár igazgatása alatt a mai Radnóti
Miklós Színház helyén működő Pódium
Kabaré, mely hiába színesítette a palettát,
ugyancsak nem volt életképes. Akkor ja-
vult valamelyest a kis színház anyagi hely-
zete, amikor zenés vígjátékot vittek színre,
ekkor viszont a kor felfogásának szellemé-
ben fogant kritikák szedték ízekre a sze-
rencsétlen színházvezetést.

Sajátos helyzete volta Madách Színház-
nak (ma: Madách Kamara). Ezt a színházat
harmadik vagy negyedik megbízatásként
Hont Ferenc igazgatta, majd kis idő múl-
tán mindmáig teljesen újnak számító szín-
házi konstrukció alakult: a Nemzeti és a
Madách Major és Hont vezetése alatt
„munkaközösséggé" lett, ami mindenki
számára érthetetlen és meglepő volt.

Mindebből világos, hogy a helyzet
tökéletesen megérett a színházak
államosítására. Nem csoda, hogy amikor
Ortutay Gyula kultuszminiszter 1949. május
22-én hivatalosan is bejelentette az
államosítás tényét, az egész szakma
kitörő örömmel fogadta a hírt. Más kérdés,
hogy- mint az ilyen hatalmas horderejű
változások esetében történni szokott -
személyi kérdésekben súlyos hibák,
igazságtalanságok fordultak elő, s a
színészek „központi el-osztása" során
kitűnő, nagy múltú művészek kerültek
rangjukhoz méltatlan helyzetbe.
Dicséretükre mondom, hogy ennek
ellenére akkor is mindnyájan megállták a
helyüket.

Az államosított színházak vezetése a
következőképpen alakult: a Nemzeti és a
Magyar Színház továbbra is együtt maradt
Major vezetése alatt. A Madách önállósult:
itt óriási meglepetésre egy addig teljesen
ismeretlen rendezőnő, Barta Zsuzsa lett
az igazgató. Fábri Zoltán, a kiváló rendező
(a későbbi nagyszerű film-rendező) kapta
az Úttörő Színház (a Paulay Ede utcában
volt) igen fontos, de nem túl hálás vezetői
posztját, míg Egri István irányítása alatt az
Ifjúsági Színház (ma: Thália) nyílt meg.
Ennek az épületnek a birtokbavételről
tudok a legtöbbet, mert ide helyeztek a
Nemzetiből titkárnak.

Amikor Egrivel bementünk megnézni a
színpadot, csak úgy tudtak valami kis vilá-
gosságot biztosítani, hogy a színpad hátsó
nagy vasajtaját kitárták, a villanyt ugyanis
a tartozások miatt kikapcsolták. A
színpadon egy ócska, molinóbél készült
horizontfüggönyt találtunk, a színpad kö-
zepén pedig az öreg takaritónő, Rózsi néni
Totó névre hallgató foxi kutyájának immár
összeszáradt, de jól kivehető névjegye
pompázott. Ez a jelenet az államosítás
szükségességének jelképeként is felfog-
ható. Simon Zsuzsa maradt a helyén, a
Belvárosi Színházban. Megalakult a Bá-
nyász Színház, amelynek élén Horváth
Ferenc, a Nemzeti Színház művésze tevé-
kenykedett. Központja - ez ugyanis tájoló
színház volt -, legjobb emlékezetem sze-
rint, a Dohány utcában, a régi Kamara
mozi helyiségében kapott otthont. A műfaj
nagy szerencséjére Gáspár Margit ke-

Cocteau: Rettenetes szülők (Művész Színház,

1945). Sulyok Mária és Gábor Miklós

rült a Fővárosi Operett Színház, Békés
István pedig a Révay utcában megalakuló
Vidám Színház igazgatói székébe.

Az államosítás huszonötödik évfordulóján
kis emlékünnepséget rendeztek. A
Népművelési Minisztérium illetékese Hont
Ferenchez fordult felvilágosításért, ő
azonban hozzám irányította az illetőt,
mondván, én bizonyára jobban emlék-
szem a történtekre. Megneveztem azt a
néhány - e cikkben is említett - személyt,
akinek köze volt a korszakos változáshoz,
nem hagyván ki természetesen az államo-
sított színházak első igazgatóit sem.

Egy nyári délutánon össze is hívtak
bennünket a minisztérium egyik alagsori
termébe, ahol egyre fokozódó gyanakvás-
sal láttam, hogy lassan hatvan-nyolcvan
személy jön össze. Hamarosan felfedez-
tem régi barátomat és igazgatómat, Egri
Pistát, és a gyanúsan nagy sokadalomban
elkezdtem vele beszélgetni. Kisvártatva
megpillantottam a csodálkozó tanácsta-
lansággal körültekintő Majort és Hontot;
illendőnek tartottam őket is köszönteni.
Háttal álltak nekem, és amikor megszólal-
tam - „szervusz, Tamás, jó napot, Hont
elvtárs" -, megfordultak, és Hont kissé
fojtott hangon, de diadalmasan kiáltotta:
„Na, látod, Tamás, ő ott volt!" Vagyis az
államosítás kidolgozóinak és végrehajtói-
nak fogalmuk sem volt arról, honnan került
a szerény ünnepségre annyi ember,
hiszen velem együtt ők is tudták, hogy a
legtöbbjüknek semmi közük sem volt e
maga idején jelentős eseményhez.

A kínossá vált ünnepség végeztével
mindannyian egy emlékplakettel és egy
oklevéllel gazdagabban térhettünk haza,
ezeket a gondos rendezők minden meghí-
vott helyére odakészítették, azok számára
is, akik az államosítás idején talán azt sem
tudták, mi a színház.

Mindezt szükségesnek tartottam emlé-
keztetőül leírni, mert mostanában hajla-
mosak vagyunk mindent, amit negyvenöt
év alatt csináltunk, rossznak minősíteni,
pedig ez így sommásan nem igaz. A leír-
tak meggyőzhetik a tárgyilagos olvasót
arról, hogy a Nemzeti kedves portásnőjé-
nek nem volt igaza - nem volt kár annak
idején a színházakat állami kezelésbe ven-
ni. Természetesen azóta sok minden meg-
változott, a színházi struktúra is megújítá-
sért kiált. Remélem, mint életünk minden
más területén, itt is belátható időn belül
megtörténik a kedvező irányú változás.


