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ÁLLAMOSÍTÁS: A SZÍNE ÉS A VISSZÁJA
A színházak államosításának szükségsze-
rűségét a színésztársadalom nemcsak
hogy belátta, hanem évek óta várta. Ettől a
lépéstől remélte, hogy évtizedek óta tartó
létbizonytalansága végre megszűnik,
hogy emberséges viszonyok között teheti
dolgát, azt, amit a legjobban szeret a
világon: játszani. Szinte korlátlan lehe-
tőségeket vártak tőle, valahogy úgy, mint a
régi sláger két sora ígérte: ,,...teheti, mert
vasúti/magyar állam fizeti. . ."

De ennek az „állami" jellegnek sokunk
számára nem csak gazdasági vonzereje
volt. A régi állami színházak - a Nemzeti
Színház vagy az Opera - a művészek
számára a végleges révbejutást, az abszo-
lút művészi elismerést is jelentették. Ha
tehát minden színház az államé, akkor az
egyben a „nemzeti színházi" jelleg és
színvonal lehetőségét is kínálta. Hát
hogyne szerették volna mielőbb megva-
lósulva látni, és részt venni ebben a min-
dent megoldó, megváltást ígérő fordulat-
ban! Még fokozottabb volt ez a várakozás
azokban, akik a vidéki színészet kenyerét
ették, hiszen a létbizonytalanság legin-
kább őket sújtotta. így hát általános volt a
várakozás: mikor lehet belépni az új éden-
kertbe?

Egyébként 1945-től már volt vidéken
állami színház: a szegedi. A Miniszterta-
nács 1945. augusztus 29-én a szegedi
Városi Színház „Szegedi Nemzeti Szín-
házként való állami kezelésbe vétele
mellett határozott". Ebben a döntésben az
is közrejátszott, hogy a Kolozsvári
Nemzeti Színház átmenekült tagjainak
egy része Szegeden talált biztonságos
elhelyezkedést.

Egy másik lehetőség volt az úgyneve-
zett „községesítés". Ez azt jelentette, hogy
egy adott város vállalta a színházüzem
finanszírozását vagy egy magánigazgató-
val kötött szerződés révén, vagy igazgató-
ként alkalmazott vezető közreműködésé-
vel. Ilyen „városi" színház volt például
1943-45 között a Pécsi Nemzeti Színház;
ilyen volt a budapesti Városi Színház,
amelynek mozibevételeibő l a főváros még
a Belvárosi Színházat és a Magyar
Színházat is üzemeltette 1945 és 1949
között.

Az „államosítás" azonban az egész

Székely György 1951-ben

rendszer egységesítését tűzte ki céljául.
Előkészítése már 1945 januárjában meg-
kezdődött, és többlépcsős folyamat ered-
ménye lett. A színháztörténet mindene-
setre úgy tartja nyilván az 1949-es évet,
mint amikorra az egész - történelmileg
másfél száz évre visszanyúló magyar szín-
házi „struktúra" - alapjaiban változott
meg. Ennek a többlépcsős folyamatnak
még nem ismerjük minden fokát, mert -
mint a közelmúlt annyi más területén - itt
is hiányoznak akták, vagy még nem kerül-
tek elő. A kor sajtóját vagy Bános Tibor
adatokban gazdag könyvét olvasgatva,
amelyet Újabb regény a pesti színházak-
ról címen adott ki még 1983-ban, a re-
ményteli várakozás hangulatában feltűnik
egy új motívum is: az tudniillik, hogy ez az
államosítás nemcsak egy művészeti ága-
zatot ment meg, hanem egyben politikai
tett is lesz, egy egyidejű kultúrpolitikai
harc eredménye, vagyis a polgári színját-
szás maradványainak felszámolása.

Ez a törekvés 1947-től kezdve erősödött
meg, és kapott egyre erélyesebb támoga-
tást, elsősorban a terveket kidolgozó Ma-
gyar Kommunista Párt Művészeti Bizott-
sága részéről. így például 1948. február
első napjaiban Hont Ferenc az MKP Szín-
házi Szakbizottsága nevében kért „írásos
jelentést", felszólítva a „felelős elvtársa-

kat, hogy saját területükön (vezetésük
alatt működő színház vagy színházi intéz-
mény, szakszervezet, színházi
pártszervezet, minisztérium, főváros)
végezzék el a helyzetjelentést..." És hogy
az ilyesmi mennyire „harci kérdés" volt,
bizonyítja a Magyar Színház 1948. évi
„sorsa". Ezt 1947 őszén a főváros
hatáskörébe tartozó Városi Színház vette
kezelésbe Gáspár Margit vezetésével, és
több nagy sikerű produkciót hozott létre
(a Bajor Gizivel, a Tavaszi hangok és
végül a Hart-Kaufman-vígjáték, az így
élni.., ó! ). A Gazdasági Főtanács még
1948. április 29-én határozottan
leszögezte, hogy „Állami színháznak csak
az Operaház, a Nemzeti Színház és a
Szegedi Nemzeti Színház tekinthető. Sem
a Magyar Színház, sem pedig a Madách
Színház nem állami szín-ház-amint azt a
Madách Színházra vonatkozólag a
Gazdasági Főtanács 1947. szeptember 12-
én kelt 6020/1947. számú határozata már
megállapította." Bános Tibor írja le, hogy
1948. június végén (amikor tehát a
Magyar Színház még javában aratta
sikereit) Hont Ferenc felhívta a fő-város
illetékes hivatalát, és ellentmondást nem
tűrő hangon kérdezte: „Még mindig játszik
az a színház?" És hogy ez nem csak költői
kérdés volt, bizonyítja a Gazdasági
Főtanács július 15-i ülésének fent idézett
jegyzőkönyve, amelynek 23. pontja már
így fogalmazott: „A G. T. színházpolitikai
és pénzügyi okokból szükségesnek tartja,
hogy 1948/49 évadban a Magyar Színház,
minta Nemzeti Színház Kamara Színháza
működjék..." A véleményváltoztatáshoz
aligha kell kommentár. (Meg kell jegyez-
nünk, hogy az épület tulajdonosa még
mindig a Wertheimer-Bródy csoporthoz
tartozó Színházi Ingatlan Rt. volt. Külön
tanulmányt érdemelne a fővárosi színház-
épületek tulajdonjogának alakulása a te-
lekkönyvi bejegyzések szerint, mert még
az ún. „államosító" rendelet indoklásában
is csak arról van szó, hogy „A bérépü-
letben elhelyezett színházak belső felsze-
relését állami tulajdonba kell venni".)

*
Igaz, hogy a magánszínházak ezekben

az években sorra megbuktak, vagy csak a
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legnehezebb körülmények között tudták
megélhetésüket biztosítani. De nemhogy
segítséget nem kaptak, hanem a
legkülönbözőbb rendeletek nyilvánvaló
céltudatossággal egyre szigorúbb
feltételeket szabtak számukra. Nyilván
ezért kért ,,beszélgetési időpontot" 1948
októberében Várkonyi Zoltán, a Művész
Színház igazgatója Vas Zoltán gazdasági
minisztertől, ahol a következő
tárgykörökben kért felvilágosítást:
felemelték a magánszínházak
villanydíjszabását; lakbérpótlék fizetését
írták elő; az OTI és a MABI letiltásokkal élt;
támogatást nem kaptak; a közönségszer-
vezés nekik nem dolgozott; a más terüle-
teken végrehajtott államosítások követ-
keztében visszaesett a látogatottságuk; és
általában felvetette a gazdasági helyzet és
a színházak (értsd: magánszínházak) kap-
csolatát, illetve az ezzel összefüggő kul-
túrpolitikai és gazdasági problémák egész
sorát.

A válasz nem lehetett túl kedvező, mert
mint azt az új esztendő, az 1949-es év első
számában a Színház és Mozi című lap
megírta: ,,...a színigazgatók nyilatkozata
elmaradt... esztendős programot senki sem
tud adni." Március 2-án Major Tamás és
Hont Ferenc azzal indokolta a „három
állami színházi intézmény", vagyis a
Nemzeti Színház, a Főiskola és a „kis"
Madách egyesítését, hogy ,, ...a művésze-
tek területén lappangó reakció elleni kí-
méletlen harc tették halaszthatatlanul
szükségessé ezt az erőkoncentrációt".

1949. április 4-én A magánszínház a
vádlottak padján címmel „érdekes vitaes-
tet" tartottak a Fészek Klubban. A beve-
zető előadás címe is utalt a helyzetre, és
így hangzott: 'A magánszínházak a politi-
kai rivaldafényben ". Pár nap múlva újabb
félhivatalos gyűlés volt a Kis Kamaraszín-
házban, amelyen a budapesti és vidéki
színházak újonnan megválasztott üzemi
bizottsági tagjai és az MDP (Magyar Dol-
gozók Pártja) alapszervezeti titkárai vehet-
tek részt, hogy „megvitassák a múlt hibáit
és a jövő feladatait".

A feladatok között szerepelt egy
váratlan és újfajta „igazolási eljárás". Azt
az örömteljes várakozást, amely azelőtt -
mint említettük - valóban átjárta a színé-
szek világát, a félelem érzése kezdte fel-
váltani. A szakszervezet óriási apparátus-
sal tagfelülvizsgálatot indított el. Június 20-
án minden szerződésben lévő vagy
szerződésen kívüli színésznek huszonkét
pontból álló kérdőívet küldtek szét, amelyet
július 4-ig vissza kellett küldeni. Ennek
alapján tíz, egyenként három-három

Kelemen Éva (Gertrudis) Székely György Bank
bán-rendezésében (Kecskemét, 1950)

tagú bizottság hajtotta végre az elsőfokú
válogatást az egyes színházakban. Az álta-
luk készített jelentéseket héttagú „ellen-
őrző bizottság" nézte át. A sajtó tehát
július végén joggal adta egy cikknek ezt a
címet: „Kik maradnak és kik nem marad-
nak a színésztársadalom tagjai a
felülvizsgálat után?" Elvileg megadták a
fellebbezés Lehetőségét is: első fokon a
Szakszer-vezet Elnöki Tanácsához,
másodfokon a Szakszervezetek Országos
Választmányához lehetett fordulni. Aligha
járta végig valaki is ezt az utat.

A fővárosi színházak státusában vár-
ható változást Ortutay Gyula
kultuszminiszter május 22-én jelentette
be, azzal, hogy a budapesti színházak az
új évadtó kezdve „állami felügyelet és
irányítás alatt" fognak működni. A Színház.
és Mozi- ban június elsején megjelent
cikk pedig végső indokként így
fogalmazott: a színé

szek „tudják: amit a Magyar Dolgozók
Pártja jónak taIáI, az helyes".

KüIön, második lépésként intézkedtek a
vidéki színházi élet átalakításáról. A hiva-
talos javaslat 1949. július 20-án készült el,
a Népgazdasági Tanács pedig augusztus
11-én adta ki határozatát az „állami keze-
lésbe" vételről Az aláíró a tanács akkori
elnöke, Gerő Ernő államminiszter volt. A
költségvetés csak az üzemeltetésről
gondoskodott. A színházépületek tulaj-
donjoga tiszté atlan maradt, illetve vidé-
ken a városok kötelesek voltak „termé-
szetbeni juttatást (színházterem, fűtés, vi-
lágítás) ...nyújtani", és nekik kellett előte-
remteni a más városba való „mozdulás"
költségeit is.

*

A nagy átalakításnak más következmé-
nye volt a fővárosban és más vidéken. A
fővárosban „felnőttek számára" repre-
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Bánk bán (Székely György 1950-es rendezése)
(Fenyves-fotó)

zentatív színházként a Nemzeti maradt,
szinte monopolhelyzetben; a „kis" Ma-
dách és a Belvárosi igyekezett lépést tar-
tani, az előbbi főleg az új magyar dráma
következetes képviseletével. Mellettük
azonban sajátos, új profilú színházak
jöttek létre, „célzott" közönség
kijelölésével: az Úttörő, az Ifjúsági, a
Bányász és a Bábszínház. Eredeti
feladatát csak a Fővárosi Operett
Színház tarthatta meg.

Vidéken a régi „dzsungel" helyébe hat
társulatot szerveztek, meghatározott mű-
ködési-területi körrel. Ennek a lépésnek
az anyagi fedezetét szinte teljes egészé-
ben a „nemzeti" jellegétől ezúttal meg-
fosztott szegedi színház költségvetéséből
teremtették elő. Mind a hat együttes
azonos létszámmal alakulhatott meg; a
„visszaminősítés" Szeged számára azt je-
lentette, hogy 64 zenészéből kilenc ma-
radt, 110 tagú műszakija helyett pedig 17
embernek kellett a hatalmas színpad teen-
dőit ellátnia.

A társulatok megszervezése a szó leg-
szorosabb értelmében felülről, központi-
lag, a színészek megkérdezése nélkül, jó

néhány esetben a „szűrést" követő na-
pokban, büntető jelleggel történt („fel-
nőtt" színészeket tettek a Bábszínházba;
jó néhány vezető prózai színész az Ope-
rettbe vagy vidékre került). Mivel azonban
megélhetése biztosítva volt, az adott hely-
zetben, emlékezetem szerint, senki sem
tiltakozott a személyét ért döntés ellen.
Két év múlva, 1951-ben a struktúra bő-
vült: a fővárosban kialakult a „nagy" Ma-
dách Színház (a Magyar Színház épületé-
ben, és hallgatólagosan a Nemzeti
monopóliumának mégtörésére); az
újjáépített Vígszínházban a Magyar
Néphadsereg Színházának együttese
(volt Bányász, illetve Honvéd Színház)
foglalt helyet; megnyílt a szórakoztató
műfajok kínálatát bővítő Fővárosi
Vígszínház; vidéken új együttes alakult
Szolnokon; útjára indult az Állami
Faluszínház. Mindez az 1949-es
szervezeti elvek alapján történő
kiegészítés volt, nem szemléleti
változás következménye.

Kétségtelen, hogy az újonnan megte-
remtett körülmények jelentős pozitívu-
mokat eredményeztek. A bemutatók szá-

mának megtervezésével megfelelő pró-
baidőt lehetett biztosítani az egyes pro-
dukciók előkészítésére, nemcsak a fővá-
rosban, hanem - ami addig valóban szinte
elképzelhetetlen v o l t - a vidéki szín-
házakban is. Éppen ezért elsősorban a
vidéki színjátszás színvonala emelkedett
addig nem ismert mértékben. A kiegyen-
súlyozott működési feltételek társadalmi
hátterét s így a közönség jelenlétét való-
ban nagyszabású közönségszervező
hálózat biztosította. Az államosított
működés első évtizedében a közönség
negyven százalékát a szervezett látogatók
tették ki. S mivel ez a fajta színház akkor
valóságos újdonság volt, még nem kellett
„fantom-nézőkről" panaszkodni.

Személyes élményeimből is igazolha-
tom: a tájszínházi munka minden nehéz-
ség ellenére rengeteg sikerélményt is ho-
zott, jó ideig még romantikus kalandnak
számított, a magyar színjátszás hőskorára
emlékeztetett. A fővárosban az egyre
emelkedő nézőszámot az addig színházba
nem járók bevonása, köztük igen nagy
számban a gyermek- és ifjúsági látogatók
tömeges jelentkezése alakította ki. És tíz-
ezrével lehetnek olyanok, akiknek ezek-
ben az években a színházbajárás életre
szóló élményt jelentett.

A negatív vonások tulajdonképpen csak
később váltak érezhetővé. Egyre szigoro-
dott a sematikus műsorszerkezet, amely
egy időben már bizonyos szocialista bel-
terjesség benyomását kelthette, és
amelyben az igazi értékeket a nagy
klasszikusok reprezentatív előadásai
jelenthették. Az is csak később vált
érezhetővé, hogyan merevedik meg a
„struktúra", az intézményrendszer, hogyan
tűnik el a mű-vészi érdekeltség, válik
nyomasztóan üzemszerűvé az együttesek
élete. Az izgalmas vállalkozások helyét
egyre inkább a biztonságos középszer
foglalta el, hiszen fölösleges
energiapazarlásnak tűnt reménytelen
harcokba bonyolódni. A szakma azonban
(és köztudomásúan nemcsak a színházi
szakma, hanem más területek
szakembergárdája is) a hatvanas évek
közepén tette föl az első nyugtalanító
kérdéseket, mindenekelőtt a szín-
házaknál is érvényesítendő „új gazdasági
mechanizmus" igényét jelezve. De ez már
egy másik fejezet.

Miután Sivó Emil hozzánk beküldött cikkét megkaptuk, felkértük
Székely Györgyöt, hogy e fontos témáról annak alapos
ismerőjeként ő is fejtse ki véleményét. Székely György cikke
tehát Sivó Emil írásának ismeretében s azzal természetesen
vitázva íródott. - A szerk.


