
JEGYZŐKÖNYV ANNO 1952
EGY REFERÁTUM VITÁJA

Színház- és Filmművészeti Szövet-
ség konferenciáit az ötvenes évek
elején rendszeresen megelőzte a
referátum vitája. Az itt közölt
dokumentum részlet abból a

terjedelmes jegyzőkönyvből, amely „a
Színházi Konferencia referátuma elvi
bizottságának" 1952. december 7-én tartott
üléséről készült. A résztvevők: Szilágyi
Bea, a szövetség ügyvezető főtitkára,
Gábor Miklós, Gellért Endre, Horvai István,
Kende István, a Nép-művelési Minisztérium
Színházi Főosztályának vezetője, Ladányi
Ferenc, Major Tamás és Rohonyi Katalin,
a pártközpont Kulturális Osztályának
színházi előadója. Az ülés témája: vita
Gábor Miklós referátumáról.

SZILÁGYI BEA elnök: Gábor elvtárs re-
ferátuma felett a vitát megnyitom. Kérem
az elvtársakat, hogy ha kérdésük van,
mondják el. Előbb azonban Gábor elvtárs
kíván szólni.

GÁBOR MIKLÓS: Mindenekelőtt azt
szeretném megmondani, hogy 6 órakor el
kell mennem, mert előadásom van. A
referátumon részben az előzetes beszél-
getések alapján, részben önkritika alapján
már javítottam. (...)

MAJOR TAMÁS: Azt hiszem, az anyagot
négy részre kellene bontanunk. Meg
kellene néznünk, hogy valóban és lénye-
gesen, elég harcosan veti-e fel a beszá-
moló a szóban lévő kérdéseket. (...)

Feltétlenül a drámánál kell kezdenünk.
Vajon elég helyesen fejezi-e ki állapotun-
kat a drámai rész? Azt hiszem, ez a rész
bővítésre, helyesebben elmélyítésre szo-
rulna. Gondolok arra, hogy a tématerv-nek,
amelyet a beszámoló szinte csak említ, mi
a világnézeti alapja, s hogyan fér ez össze
a színház világnézeti alapjával abban a
fogalmazásban, ahogyan Révai elvtárs
kifejezte, hogy Görbe ne csak szerepének
végső céljára gondoljon játék közben,
hanem arra is, hogy mit használ vele a
szocializmus építésének. Azt hiszem, ez a
lényeg, és ez ide tartozik. Hogy Gerő
elvtárs most mondta el beszédét, ez arra
mutat, hogy egy sereg olyan probléma
van, ahol a művészetnek, a színház-nak is
azonnal érzékenyen reagálnia, segítenie
kell, és ez az alapja a tématervnek. Ezt én
bővebben fejteném ki. A beszámolóban
benne van, de nem a megfelelő súllyal.
Egyszerűen szolgálni akarjuk az
osztályharcot, amely olyan éles, mint
amilyen éles. (...1

Szeretnék elmondani néhány olyan dol-
got, amire az utolsó héten jöttem rá, ami

Szovjet vendég a Színház- és Filmművészeti
Szövetségben (Gábor Miklós, Szilágyi Bea,
Gellért Endre, Simon Zsuzsa és Grigorij Bjelov)

engem bánt, és amit fő problémának tar-
tok.

Sokkal nagyobb az ellenállás a pár-
tosságal szemben, mint ahogyan ez a
beszámolóból kitűnik. Hat órán át beszél-
tem például Rajczyval, aki azt mondta,
hogy itt már meg lehet őrülni, mert a
tehetséget elnyomják, a próba nem más,
mint ideológiai fejtegetések tömege, il-
letve ideológiai és Sztanyiszlavszkij-fejte-
getések tömege, ami lényegileg egy. Ez is
benne van a referátumban, de szerintem
szétfolyik. Ezt is tömörebbé és mélyebbé
kellene tenni. (...)

Mélyebben kellene elemezni Szendrő
dolgát. A beszámoló megemlíti, Szendrő
azzal vádolja Ilosvayt, hogy naturalista
helyenként, mi pedig azzal vádoljuk
Szendrőt, hogy naturalista végig. De talán
mélyebben kellene kifejteni ennek a világ-
nézeti alapját is. Szerintem Szendrő ellen
élesebben lehetne fellépni. Persze nem
szavakban kell az élességnek jelentkeznie,
hanem élesen kellene neki megmutatni,
hogy ez honnan ered.

LADÁNYI FERENC: Pedig ez a legéle-
sebb példák egyike.

MAJOR: De nincs eléggé kifejtve, hogy
honnan jön ez a felületesség. Ez a Szendrő
gyanakvó ember, vigyáz arra, hogy itt
elhanyagolják a pártosságot, vannak
amolyan jobboldali színházak - például a
Nemzeti Színház meg a Madách Színház

-, és majd ő megmutatja! Mi ennek a
lényege? Ilyesmi volta Szovjetunióban is.
Ennek nagyon mély eszmei tartalma van.

Az etika kérdésénél helyesnek tartom a
kiegészítést. Egészen biztos, hogy színé-
szeinkre tipikus az önteltség, de én ezzel
többet foglalkoznék.

Itt a Kossuth-díj-várók tömege sértő-

Demeter Hédi, Rajczy Lajos és Rátkai Márton a
Civilizátor című Madách-darabban (1945)
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dötten szaladgál. Ajándékokat, jelvénye-
ket, meg ilyeneket adnak nekünk, és azt
hiszik, hogy eljutottak nem tudom hova.
Révai elvtárs azt mondta nekünk a meg-
beszélésen, hogy erről bővebben beszél-
jünk. Én ezt belevenném, mert ez olyan
kérdés, amire vita is jön. Különben is attól
félek, hogy az egész előadásban kevés
vitaalkalom van. A hiúság, önteltség kér-
désénél is vita lesz, s annál is, hogy a
színészet különleges dolog, nem éli át a
társadalom nehéz harcait. Gobbi Hilda pél-
dául bőségesen kifejtette, hogy nekem
nincs szívem azért, mert december 24-én
játszunk.

ROHONYI KATALIN: Agitál 24-e ellen?
MAJOR: Most már nem, de kezdett. Én

azt mondtam, hogy neki nincs szíve, mert
nem akar ajándékot adni azoknak, akik
színházba akarnak menni, s akik számára
az előadás a mi karácsonyi ajándékunk...
Ami a kitüntetéseket illeti, ezt úgy veszik,
mintha a legtermészetesebb dolog volna.

SZILÁGYI: Eiben István például a Nép-
köztársaság Érdemrendet plecsninek ne-
vezi.

MAJOR: Révai elvtárs beszélt a művé-
szek vívódásáról, álproblémákkal való
foglalkozásáról. Erről is beszélni kell a
referátumban, vagyis arról, hogy a régi
harca az újjal magában színészben milyen
nagy konfliktusok árán zajlik le. Sokan
unják az eszmei tartalmat és Sztanyisz-
lavszkijt. A helyzet nem annyira rózsás,
mint ahogy a referátum feltünteti, minden
fejlődés ellenére sem.

Persze nagyon nehéz dolog mindenről
beszélni, ha Gábor elvtárs csak 6-ig ér rá.

GÁBOR: Ti maradjatok itt, s én majd
megkapom a jegyzőkönyvet.

MAJOR: Tudniillik túl gyors váltások
vannak a referátumban és rengeteg
visszatérés. Ezt szerkezetileg konkrét
tanácsokkal kellene kijavítani. Elsősorban
kissé gyorsabb a váltás a dráma kérdésé-
nél. Én azt hiszem, hogy például a „köte-
lező irodalom" nem jó kifejezés. Mi ezt
használjuk egymás között, s meg is értjük,
de - mint Ladányi elvtárs mondta - a
közönség nagy része nem érti meg.

GÁBOR: Ezt nem értik meg? Hiszen
kötelező irodalom a középiskolában is van.

MAJOR: Azt hiszem, az ösztönösség
fogalmát is helyesebben kell megmagya-
rázni. Itt azt mondod, hogy színészeink
nagy része már nem ösztönös. Utána meg
arról beszélsz, hogy hogyan kell a Szta-
nyiszlavszkij-rendszert alkalmazni, s ezt ki
is fejted. Először az ösztönösség fogalmát

Ferrari Violetta és Gábor Miklós az Ármány és
szerelemben (1950)

felveted egy mondatban, ez azután elke-
nődik, s aztán azt mondod, hogy színésze-
ink egy része már nem ösztönös. A végén
pedig helyesen mondod, hogy már
fejlődnek. Innen húzni lehetne.

Bővebben lehetne elemezni viszont Ju-
hász hibájának az ideológiai vonatkozá-
sát. Ez ott találkozik, amibe belekezdtél,
ahol Révai elvtárs beszél az elvont huma-
nizmusról és az osztályharcról.

Azt hiszem, igazad van akkor, amikor
azt mondod, hogy nem az a rendezés
lényege, hogy a rendező megmondja a
dolgot, s utána ráereszti a színészt a szín-
padra: gyerünk játszani!

HORVAI ISTVÁN: Arról van szó, hogy a
rendező szemináriumot tart, de nem ő
mondja, hogy gyerünk játszani, hanem mi
csináljuk meg a színész helyett.

GÁBOR: Sőt én azt mondom, hogy a
rendező elmondja a magáét, s a színész
felmegy és játszik, amit akar.

MAJOR: En azt szeretném elérni, hogy
átbeszéljünk valamit, s azt mondjuk a
színésznek: most tessék játszani. Ez az
előttünk álló legkomolyabb feladat, de

ennél a fogalmazásnál ezt félreértik. (...)
KENDE ISTVÁN A referátumot nagy-

ban-egészében jónak tartom, de azt hi-
szem, van azért még jó néhány változtatni
való rajta, de mégse legyen hosszabb,
hanem inkább rövidebb. 1 . . .)

Hiba, hogy a drámával foglalkozó rész
külön bevezető, amelynek aztán semmi
köze a többihöz. Jön utána egy csomó
probléma, a rendezői, színészi stb. kérdé-
sek, de úgy, mintha dráma nem is lenne a
világon. Vissza sem tér arra sehol, hogy az
alakítás, az átélés, a hős alakítása stb.
nemcsak kapcsolatban van azzal, hanem
azon áll vagy bukik, hogy milyen a dráma.
Ez tehát egy előre tett függelék, amely
nem kapcsolódik szervesen az egészhez, s
részben ez az oka annak, hogy a drámával
kapcsolatos rész rendkívül gyenge. így a
színjátszás és a rendezés kérdése - s ez az
alapvető hiányosság - elszakad a drámá-
tól, és általánossá válik az, amit Gábor
elvtárs arról mond, hogy az eszmei mon-
danivalót kell tolmácsolni. Példáiban sem
a dráma eszmei mondanivalójára hivat-
kozik, nem ahhoz kapcsolódik, hogy mit
mondott az író, miért kell a színésznek ezt
vagy azt így vagy úgy mutatnia. Emellett-
s ez kissé talán előnye, de szerintem főleg
hátránya - kicsit túlzottan a színész sze-



Urbán Ernő Tűzkeresztség (1951) (Olthy
Magda, Bessenyei Ferenc és Mészáros Ági)

mével nézi ez a rész a dráma kérdését.
Pedig Gábor elvtársnak az a feladata,
hogy a magyar népi demokrácia szemé-
vel nézzen, és bizonyos fokig általános
értékelést adjon a magyar drámáról, a
drámáról általában és a műsorpolitikáról.

Ezzel kapcsolatos az is, amit- most már
közelebb megyek a referátum főtémájá-
hoz - Gábor elvtárs mond például a ren-
dező és az író vagy a színész és az író
viszonyáról. Itt sem eléggé a mondani-
való szempontjából nézi a kérdést. A
rendező és író, a színész és író jó
együttműködése valóban hallatlanul fon-
tos, és helyes is, hogy Gábor elvtárs ilyen
fontosságot tulajdonít ennek a kérdésnek.
De kissé öncélúan kezeli a problémát.
Úgy, hogy helyes, hogy jóban vannak,
helyes, hogy lllyés megtanulja Sztanyisz-
lavszkijt és-a konkrétpéldáknál maradva -
Gellért megtanulja 1848-at. A cél azon-
ban nem ez, hanem az - és ebből a
szempontból kell megvizsgálni ezt a ba-
rátságot, amikor nem Gellért és lllyés,
hanem az író és a rendező barátságára

gondolok --, hogy a magyar művészet
pártos mondanivalója szempontjából elő-
reviszi-e ügyünket vagy sem. Zárójelben
megjegyezve, azt hiszem, ha így nézzük a
kérdést, akkor már sokkal rosszabb képet
kapunk, mert nem tudom például, hogy
Gellért elvtárs- akinek Illyéssel való barát-
ságát nagyon sokra becsülöm - tett-e
valamit azért, hogy lllyés Gyulát mai téma
felé vigye, pedig ez lenne a helyes ba-
rátság.

MAJOR: Tett.
KENDE: Ha tett, akkor beszéljünk erről,

mert ez sokkal pozitívabb valami, mint az,
hogy lllyés Gyula Sztanyiszlavszkij-köny-
vet lopott el, mert nem ebben látom a
barátság fő célját. (...)

A következő probléma a Párt segítsége.
Gábor elvtárs elmondja, hogy Dajka
Margit kapott egy kosár narancsot.
Ahogyan Rohonyi elvtársnő felvetette, a
múltkor még csak egy narancsról volt
szó. Lényegileg mindegy, hogy egy darab
vagy egy kosár narancsot kapott-e, a
lényeg az, hogy ez egy színes, kedves
dolog, s ezt megint nem azért vetem fel,
hogy ezt a részt hagyjuk ki. Hagyjuk
benne, de nem úgy, mintha ez lenne a
Párt segítsége. A múltkor ez stilárisan így
jött ki, most már stilárisan nem így jön ki.
A Párt segítsége

azonban a színház területén minden-
esetre utolsósorban az a kosár narancs,
amit Dajka Margit kapott. Helyes, hogy ez
benne van, hiszen mutatja a szeretetet a
Párt vezetői részéről a színház területe
felé. Én azonban azt hiszem, hogy a Párt
és a színházi terület kapcsolata szempont-
jából bővebben kellene erről a kérdésről
beszélnünk.(...)

Révai elvtárs például a Tűzkeresztség-
ben sokat adott a kritikájával. Rákosi elv-
társ A harag napjában ugyancsak sokat
adott azzal a néhány megjegyzésével. A
Révalj-beszédből megtudjuk, hogy Rá-kosi
elvtárs, akár Révai elvtárson keresztül,
akár máshol, a színészeink alakításához is
rengeteg segítséget ad. Az a segítség is,
amelyet az Erkel dramaturgiájának vagy a
Dalolva szép az élet esetében adott, az
egész területre adott segítség, és sokkal
több, mint az a narancs, amelyet -
hangsúlyozom - hagyjunk benne, de ez ne
szűküljön oda, hogy ez a párt közvetlen,
konkrét segítsége.

Mellesleg jegyzem meg, nem azért,
mintha a Népművelési Minisztérium sze-
repét is ki kellene hozni, de a Népművelési
Minisztérium megalakítása szintén a párt
segítsége, mert a Népművelési Miniszté-
rium azért jött létre, hogy a párt politikáját
alkalmazza a színházakban. (...1

HORVAI ISTVÁN: Két igen fontos kér-
déssel szeretném bővíteni a referátumot. A
referátum nem tesz említést a vidéki
színjátszásról, mintha ilyen nem is lenne.
Nem azt mondom, hogy elemeznünk kell a
vidéki színjátszást, de nem tüntethetjük fel
a helyzetet úgy, mintha csak négy színház
volna, s azok közül kettő jó, kettő rossz. Az
egyik oldalon a Nemzeti Színház és a
Madách Színház, a másik oldalon a
Néphadsereg Színháza és az Ifjúsági Szín-
ház.

A másik az ifjúságnak, annak a nemze-
déknek a kérdése, amelyet fel kell nevel-
nünk, hogy jó színész legyen, olyan, aki a
Sztanyiszlavszkij-módszerrel dolgozik. Ez
az etika és a módszer kérdésével kapcso-
latos. De el kellene mondani azt is, hogy
mi az ifjúság állásfoglalása, hogyan he-
lyezkedett el a színházakban, hogyan von-
zódik a Sztanyiszlavszkij-módszerhez, mi-
lyen a helyzete és hogyan fejlődik. Rop-
pant fontos kérdésnek tartom ezt, mert ha
kell is figyelemmel kísérnünk az öregeket,
a nagyokat, a rehabilitáltakat - gondolok itt
Urayra, Ajtayra, a jövő mégiscsak az
ifjúságé. Ha már Urayt és Ajtayt nem is
fogjuk teljes egészében átnevelni arra,
hogy úgy alkossanak, ahogyan kell, ők a



maguk módján fognak mindig közeledni,
de kövessük Sztanyiszlavszkij példáját, aki
a középkorú és fiatal színészekből gyűjtött
maga köré egy művészi magot, és
stúdiójában következetesen vitte végig
őket a fejlődés céljához. Természetesen
vigyázni kell arra, nehogy a beszámoló
szembeállítsa egymással az ifjúságot és a
beért színészeket. (...)

GELLÉRT ENDRE: Nekem tetszett a re-
ferátum, különösen az első részleteiben.
Bizonyos aránytalanságot azonban én is
érzek. Vannak olyan részletek, amelyeket
egyszeri hallásra nem érthetnek meg azok,
akik most ismerkednek meg az elméleti
problémákkal, viszont azok számára, akik
már megismerkedtek vele, nem mondanak
újat. Azt hiszem, hogy amit az átélésről
mond a referátum, az háromszor-négyszer
is visszatér.

GÁBOR: Ez nem véletlen.
GELLÉRT: Egy helyen kellene lényegileg

tárgyalni, a többi helyen pedig csak utalni
rá. így szerkezetileg is egységesebb lenne.
A referátumban az a jó, amit példákon
keresztül mutat be. A színészek számára
így érthető közvetlenül. Az általános elvi
jelentőségű dolgokat okvetlenül tárgyalni
kell, de egy helyen, magként, ahonnan
kisugárzik mindazokra a dolgokra,
amelyeket Gábor elvtárs felparcellázva
újból és újból előhoz. Van olyan veszélye
is a többszöri visszatérésnek, hogy olyan
kérdés, mint a színészi képzelőerő, fantá-
zia, a referátumból majdnem teljesen ki-
maradt. Azt mondhatnám, hogy a tehet-
ség, a művészi alap az a mag, amelyről

Titkos Ilona és Bessenyei Ferenc Háy Gyula Erő
című darabjában (1952)

Visnyevszkij: Feledhetetlen 1919. Lenin szere-
pében: Pásztor János (1952)

beszélni kell. Ha azt hangsúlyozod, hogy
az alkotó tehetség szabad kivirágzásának,
kiterebélyesedésének mik a módjai, mód-
szerben, világnézetben, hozzáállásban,
etikában stb., akkor ennek a nevelő hatása
sokkal nagyobb lesz. Nagyon jól tudjuk,
hogy a színészi közvéleményben ezt szok-
ták helytelenül szembeállítani: jó, jó, el-
mondjátok a mesterségbeli részt, de hol
marad a művészi rész? A Főiskoláról tu-
dom ezt.

Okvetlenül hiánynak érzem, hogy a be-
számoló nem országos viszonylatban tár-
gyal kérdéseket. Hozzáteszem, hogy csak
két vagy három mondatot javaslok, de
annak okvetlenül benne kell lennie. Bele
kell venni, hogy a múlttal összehasonlítva
országos viszonylatban milyen hatalmas
színvonal-emelkedés következett be. A
felszabadulás után csak a Nemzeti Szín-
ház létezett, az államosítás után aztán
felzárkózott hozzá a többi fővárosi szín-
ház, és a vidéki színházak is. Ma már
nemcsak egy helyen vannak jó előadások,
hanem jó előadások vannak Debrecenben

is, Miskolcon is. Ez pedig fontos egy olyan
beszámolóban, amely nemcsak a pesti
színházakra, hanem az egész országra
példamutató, hiszen bizonyára el fogják
olvasni a vidéken azok is, akik nem lehet-
nek jelen.

Ha mi a színháznál rá akarjuk nevelni a
művészeket a feladatokra, akkor meg kell
mondanunk, hogy a filmnél is rá kell
nevelni a színészeket a nagy művészi fel-
adatokra. Ez a rendszer tehát, hogy a film
fél- és egymondatos szerepekre vezető
színészeket foglalkoztat, két szempontból
is hátrányos. Egyrészt akadályozza a szín-
házak munkáját, s hogy milyen óriási mér-
tékben, arról minden színház beszélhetne
- majdnem a lehetetlenné tevésig, hiszen
hetekkel kell a bemutatókat elhalasztani,
másrészt pedig megakadályozza a káder-
nevelést.

Szerkezetileg tehát a helyzet az, hogy
van most egy egészséges fa, amelynek
van törzse, vannak ágai - és van rajta
szerintem néhány vadhajtás, amit le lehet
nyírni. A következő lépés tehát az lenne,
hogy megkeressük a korcs ágakat,
megállapítsuk, hol vannak az erősíteni, és
hol a vágnivalók.


