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Márciusi helyzetkép

Közgyűlés előtti beszélgetés a Színházművészeti Szövetségben

Szerkesztőségünk munkatársai a Színházművészeti Szövetség közgyűlése előtt beszélgettek
Ádám Ottóval, a Madách Színház főrendezőjével, Bizó Gyulával, a Művelődésügyi
Minisztérium Színházi Főosztálya vezetőjével, Kazimir Károllyal, a Thália Színház főren-
dezőjével, a Szövetség főtitkárával és Lenkei Lajossal, a Vígszínház igazgatójával azokról a
kérdésekről, melyekkel az 1966. márciusi közgyűlésen a beszámoló és a legtöbb hozzászólás
foglalkozott. Az alábbiakban közöljük a beszélgetés szövegét, amely alkalmat ad a nézetek és
gondolatok szembesítésére.
A színházi világválság

A legutóbbi közgyűlés utalt egy korábban
divatos témára: a színházi világválság-ra.
Megítélésük szerint az élet levette ezt a
kérdést a napirendről?

Kazimir: A színházi világválság kérdését az élet
soha nem fogja levenni a napirendről. A
színháznak mindig meg kellett küzdenie létéért,
és ez így van most is. Ez a technikai fejlődésnek
és a közönség igényeinek egyenes következmé-
nye. Amikor a televízió új volt hazánkban, a
színházi szakemberek körében pánikhangulat
keletkezett. És ez a pánik az első időkben érthető
volt, mert a televízió valóban nagy elszívó hatást
gyakorolt. De ezen a szakaszon a magyar
színházkultúra már szerencsésen túljutott. A
technikai újdonság varázsa már nem hat a szín-
ház ellen, és így az élő művészet vissza tudta
hódítani az elvesztett közönség nagy részét. A
televíziós „pánik" szerencsés hatása volt, hogy
nagyobb teljesítményre késztette a színházakat.
Élesebben vetődött fel mind tartalmi, mind for

mai téren a korszerűség kérdése. Ma, amikor a
televízió révén a legeldugottabb falvak népe is
hozzájut a rangos színházi produkciókhoz, más-
ként merül fel a vidéki és tájelőadások minősé-
gének kérdése is.

A színházi világválság másként jelentkezik
nyugaton, például az Egyesült Államokban, ahol
a színház elsősorban üzlet. Más a helyzet Nyugat-
Európában és más a szocialista országokban, ahol
a színházi élet állami támogatásban része-sül. Mi
nem vagyunk kiszolgáltatva egy-egy üzleti
csoportnak vagy anyagi érdekeltségnek. Ennek
azonban nemcsak előnyei, hanem hátrányai is
vannak. Például az egyéni érdekeltség nem
fejeződik ki eléggé a produkció sikerében vagy
bukásában. Sajnos a rosszat sok esetben épp-úgy
támogatják, mint a jót. Tehát ha válságról lehet
beszélni, akkor az ilyen jelenségekre gon-
dolhatunk. Emellett tagadhatatlan a közönség
érdeklődésének bizonyos fokú csökkenése is. Ez
azonban nem olyan mértékű, hogy válságról
beszélhetnénk, különösen, ha a sportbarátok és a
mozinézők távolmaradásával vetjük össze a



mi adatainkat. Hogy nálunk nincsen színházi
válság, azt eléggé bizonyítja az évi hatmillió
színházlátogató. Ez a szám néhány ezres elté-
réssel már évek óta stabilnak mondható.

Lenkei: Azt hiszem, hogy legalább tízévenként
a mi színházi életünkben valamilyen válságról
illik beszélni. Vagy a színház van válságban,
vagy a dráma van válságban, vagy a közönség
van válságban. Vagy mindegyik válságban van. A
néhány évvel ezelőtti válsághangulatot - amely
1962-ben kezdődött, s a legutóbbi köz-gyűlésen
csak visszatért rá a beszámoló - az okozta, hogy
néhány színház elvesztette a közönségét. Ilyenkor
félreverik a harangot és híreszteljük, hogy válság
van. Aztán másfél év alatt helyreáll az egész.

Amióta én emlékszem - és gyerekkorom óta
foglalkozom a színházzal - mindig volt valami-
lyen válság. A múltban többek között azért is,
mert az embereknek nem volt pénzük színházba
menni, csak egy szűk réteg járhatott színházba.
Most ilyen probléma nincs, olyan olcsó a szín-
házjegy, mint sehol a világon. Nézetem szerint túl
olcsó. Már lassanként ott tartunk, hogy a színházi
árak degradálják a színház értékét. Az új
gazdasági mechanizmus más szellemet, gon-
dolkodást hozott, egy kicsit fellazultak a régi
kötöttségek, és ez a színházra is érvényes. Szá-
molni kell vele. Az az ember, aki választékot,
minőséget keres az áruházakban, az a színházi
jegyirodában is választékot akar. Nem féltem a
színházakat az elkommercializálódástól sem. A
szórakozás, a kikapcsolódás biológiai szükséglet.
Az én szememben nem nagyobb bűn, ha valaki
mondjuk egy kriminél „kapcsolódik ki", mintha
egy ultipartinál. Tartom a krimi hatását olyan
„szelleminek", mint egy ultipartiét. Es
folytathatnám az összehasonlítást. Egyszóval tény
az, hogy színházaink - úgyszólván minden
színház ma már - megpróbálják az embereket úgy
szórakoztatni, hogy bevallva vagy bevallatlanul
ezzel az előadással más feladatot nem is akarnak
teljesíteni.

Ádám: Hogy objektíve volna ilyen válság, ab-
ban nem hiszek. A 2o. század kezdete óta állan-
dóan szó van színházi válságról, mégis ezrek és
tízezrek mennek minden nagyvárosban estén-ként
színházba. Budapesten is. Akkor van szín-házi
válság, ha csinálják. Nyugat-Európában az elmúlt
években mindenfajta üzleti manipuláció
mesterségesen hozott létre válságokat. A válság
mindig kétoldalú: egy valami válságba kerül,
hogy egy másik dolog eladható legyen. Ennek
érdekében nagyon bonyolultan szervezik a kö-
zönséget: folyóiratok, újságok, mindenfajta

művészi és publicisztikai megnyilvánulások -
több, kevesebb sikerrel. Ez ma már áttekinthe-
tetlen szövevény. Pontosabban: számunkra átte-
kinthetetlen, mert mindazok számára, akik ennek a
szervezésével foglalkoznak, nagyon is átte-
kinthető. Ebből valami eljutott hozzánk is, de
mivel nálunk mások a társadalmi viszonyok, ez
nem priméren üzleti kérdés - bár néha az is.

Mi az értékes és mi az értéktelen? Nagyon sok
olyan úgynevezett „intellektuális" színdarab van,
amit én értéktelennek tartok és nagyon sok olyan
egyszerű darab, amit hasznosnak, értékesnek,
mert emberséget sugároz, jóérzést és lelkierőt ad.
Nagyon nehéz meghatározni azt a pontot, amíg a
művészi szórakozás nemes, és ami után nemtelen.
Nagyon sok eleven gazdagság, igazi eleven élet
van a könnyű zenés darabokban, és nagyon
gyakran kitalálás, álintellektualitás, sznobság,
esztétizálás a modern dráma-irodalom
leghíresebb darabjaiban. A dolog rom-lik, úgy
érzem, egyre több a spekulatív módon létrejött,
művileg létrehozott darab. Én pártolom a
közönség átáramlását, örülök annak, hogy egyre
több a musicalt játszó színház a világon. A
közönség oda megy, ahol nem sértik.

Az új szerződtetési rendszer

Az 1966-os közgyűlésen sokak által vitatott
téma volt az akkor új szerződtetési rend-szer.
Akkor legtöbben feltevéseiket, aggodalmaikat
és reményeiket hangoztatták. Most már
három év tapasztalatainak birtokában talán
nem elhamarkodott a kérdés: bevált-e és
elfogadottá vált-e a szerződtetési rend-szer?

Lenkei: Az új szerződtetési rendszerről ma már
tulajdonképpen nem is érdemes beszélni, mert
annyira átment a gyakorlatba. Egy kicsit még
felemás, mert vannak olyan színészek, akik
nincsenek szerződtetési rendszerben és vannak,
akik igen. Hogy ez miként fog feloldódni, azt
ebben a pillanatban nem tudom megmondani.
Vagy úgy, hogy mindenki újra státuszba kerül
vagy azáltal, hogy megkap valamilyen kitünte-
tést. A szerződtetési rendszer alapgondolata az
volt, hogy a megmerevedett társulatokat fel kell
lazítani, mert nem természetes úton jöttek létre
húsz évvel ezelőtt, és egyes színészek életfogy-
tiglanra egyetlen színházba „ítéltettek", mások
pedig nem tudtak odakerülni, ahová szerettek
volna. A szerződtetési rendszernek van még egy
nagyon nagy előnye: megfiatalította a budapesti
színházakat. Ha most valaki elővenné a névso-
rokat és összehasonlítaná a néhány évvel ez-
előttivel, akkor azt látná, hogy a budapesti szín-



házakba friss erők áramlottak be, köztük olyan
színészek, akik ma már a közönség kedvencei
közé tartoznak.

Ádám: Erre a kérdésre azért nehéz válaszol-ni,
mert ezt a dolgot nem lehet alulról kezdeni. Az
elbocsátásokat soha nem lehet a portásoknál
kezdeni. Ha az alkalmasság kérdése a szerződ-
tetés szempontjából fontos, akkor azt is meg kell
nézni, hogy helyükön vannak-e az osztály-
vezetők, főosztályvezetők, azután meg kell néz-
ni, helyükön vannak-e a főszerkesztők, a szín-
igazgatók és a főrendezők. Ha ezek mind a he-
lyükön vannak, akkor a kezükbe lehet adni azt a
jogot, hogy szabadon szerződtessenek és el-
bocsássanak. Tehát a szerződtetési rendszer
ideális igazgatókat és főrendezőket tételez fel,
akik igazi felelősséggel tudják eldönteni azt,
mikor kell valakit szerződtetni, mikor kell vala-
kit elbocsátani. Mindaddig, amíg ez nincs meg -
és azt hiszem, aligha túlzás azt állítani, hogy ez
még nem valósult meg tökéletesen -, addig
nagyon csínján kell bánni a szerződtetési rend-
szerrel. Ide kapcsolódik a fiatal főiskolások hely-
zete is. A főiskolások lemennek vidékre, leg-
többnyire csak egy részük marad Budapesten. Az
elmúlt években nagyon sokan maradtak Pesten,
aminek az volt az oka, hogy hosszú éveken
keresztül zárlat volt, ezalatt a társulatok elöre-
gedtek, és megnőtt az igény a fiatal színészekre.
Ezért több éven keresztül egymás után szerződ-
tettek a fővárosi színházak fiatal színészeket, s a
főiskola után valamivel kevesebben mentek le
vidékre, mint azelőtt tíz évig. Most azonban ez az
arány kezd megváltozni, megint többen mennek
vidékre, és kevesebben maradnak Budapesten.
Azt, hogy ezekkel a vidékre került gyere-kekkel
hogy bánnak: színházvezetési kérdés. Ahol jó a
színház vezetése, ott jól bánnak velük, ott jól
járnak. El vannak látva szerepekkel, kap-nak
megfelelő feladatokat, pedagógiai tanácsokat, az
életük jól alakul. Nekik vidéken lenni nem
trauma, hanem normális, egészséges élet-helyzet.
Ugyanakkor vannak olyan fővárosi színházak,
amelyek nem elég körültekintően szerződtetnek
fiatalokat: bizony van olyan fővárosi színházunk
is, ahol tehetséges fiatalok éve-ken át várnak
feladatra. Ezek fővárosban tartásának nem volt
értelme, talán jobban jártak volna, ha vidékre
mennek. És még valami: a színházak nem
szaporodnak, tehát a színházi feladatok száma
sem nő. Ezzel szemben a fővárosban egy-re több
a film, televízió, rádió és egyéb fellépési
lehetőség. Meg kell vizsgálni azt, hogy azoknak a
fiatal vagy nem egészen fiatal színészeknek, akik
ezért vagy azért vidéken egy bizonyos idő után

nem tudnak egzisztálni, ellenben Budapesten
feladatokat kaphatnak a televíziónál és a film-nél,
szükségszerű-e, hogy színházi szerződésük legyen
Budapesten, vagy pedig ki lehetne talál-ni olyan
formákat, hogy a fővárosban éljenek, de nem mint
egy színház szerződtetett színészei, hanem
valamilyen módon a televízióhoz, a
filmgyártáshoz kapcsolva. Nagyon gyakran olyan
családi és egzisztenciális problémákat lehetne
ilyen módon megoldani, melyeket a jelenlegi
formák között nem lehet. Azt a számot, amit a
főiskola évente kibocsát, körülbelül reálisnak
tartom, tizenöt-húsz ember szokott végezni egy
évben, ennyi mindig el is helyezkedik.

Vidékiek Budapesten

Felvetődött 1966-ban a vidéki művészek bu-
dapesti szerepeltetése. Milyen elképzelései
vannak a Szövetség vezetőinek a kérdésről?

Kazimir: A Színházművészeti Szövetség tár-
sadalmi testület. Mivel nem végrehajtó szervezet
vagyunk, az a kötelességünk, hogy az élesztő
szerepét játsszuk. Tehát azokra, akik tehetsége-
sek, kellő figyelmet kell fordítanunk. Ez persze
nem csupán a Szövetség feladata. Ma már a vi-
déki művészek elzártságáról nem lehet beszélni.
A színészekről már pályájuk kezdetén, végzős
főiskolás korukban kialakul bizonyos kép, és ez
az újabb eredmények, tapasztalatok alapján mó-
dosul. Szemben a tíz-húsz évvel ezelőtti hely-
zettel, ma már a kezdő színészek nagy része úgy
megy le egy-egy vidéki színházhoz, hogy film-
szerepei, tv-alakításai révén az egész ország
ismeri. Mit tud tenni a Szövetség? Rendszere-sen
szorgalmazzuk, hogy szakembereink látogassák a
vidéki előadásokat. Jó kapcsolatban állunk a
színházi kritikusokkal is, akik országos
nyilvánosságot biztosítanak egy-egy vidéki pro-
dukciónak, művésznek. A televízióval fenntartott
kapcsolataink is jók, ma már nincs olyan vidéki
színház, amely ne kapna időről időre országos
nyilvánosságot. Ez is a tehetségkutatás és a
tehetségre figyelés egyik lehetősége. Módot
teremtettünk arra is, hogy vidéken működő kol-
légáink adott esetben a fővárosban önálló esten
léphessenek fel a Fészek Klubban, az Egyetemi
Színpadon vagy másutt. A fentieken kívül éppen
most számolhatok be a minisztérium egy
nagyszerű kezdeményezéséről, mely szerint fiatal,
vidéken működő színművészek fizetésükön kívül
jó munkájuk elismeréseként meghatározott ideig
külön ösztöndíjban részesülnek. Végül
megemlíteném, hogy minden évadban akad
néhány művész, aki vidéki színházaktól pesti



társulathoz szerződik. Van arra is példa, hogy egy
vidéki rendező valamelyik pesti színházban
vendégként állít színpadra egy darabot. Például
Berényi Gábor, Babarczy László. Érdekes gya-
korlat a Rádiónál, hogy alkalmanként egy-egy
rádiójátékot teljes egészében vidéki társulat mű-
vészeivel készítenek el. A vendégrendezésnek
kétirányúnak kellene lennie, tehát fővárosi mű-
vészeknek is kellene időről időre vidéken ven-
dégszerepelniök. És vendégjátékokat sem csupán
külföldre kellene szervezni, hanem vidékre és a
fővárosba is.

Lenkei: Ha ez kizárólag budapesti szerepeltetést
jelent, azzal így nem értek egyet. Nem arról van
szó, hogy a vidéki színésznek el kell jutnia
Budapestre, ez sajnos a mi színházi életünk-nek
rossz, Budapest-centrikus álláspontja. Nem ez az
igazi megoldás, hanem az, hogy a pestihez képest
keressen eleget a vidéki színész. Én el tudnék
képzelni például olyasmit, hogy egy vidéki
színésznek több fizetése legyen, mint egy azonos
képességű vagy helyzetű budapestinek, éppen
azért, mert vállalja, hogy vidék-re menjen. Most
sajnos fordított a helyzet. Tudom, hogy nehezen
jutnak a vidéki színészek a rádióhoz, a
televízióhoz, a filmhez és a szinkronhoz, de ezen
lehetne segíteni. A vidéki színészet problémáját
végül az urbanizálás oldja majd meg. Nem arra
gondolok, hogy az egész ország Budapesten
lakjon. De lassanként mégis csak ki fognak
nálunk is alakulni a 150-200-250 ezres városok,
és ez megoldja majd a problémát. Pozsonyban
vagy Llubljanában öt színház működik.
Lengyelországban a kisebb városokban is több
színház dolgozik, és ezek a városok el tudják
tartani őket.
A Színművészet i Tanács

Vitatott kérdés volt a Színművészeti Ta-
nácsnak - mint a minisztérium tanácsadó
testületének a működése. Vajon az elmúlt há-
rom évben hogyan alakult a minisztérium és a
Szövetség együttműködése? Mennyiben
módosult a Színművészeti Tanács feladat-
köre, munkája és összetétele?

Kazimir: A Színművészeti Tanács és a Szö-
vetség kapcsolata megfelelő, sőt esetenként jó.
Az 1966-os közgyűlés idején az volt aggodal-
munk oka, hogy a tanácsban más területen dol-
gozó szakemberek foglalnak helyet, akik köz-
vetlenül nem érzik a saját bőrükön a mi fájdal-
mainkat és gondjainkat. Ezt annak idején ki is
fejtettük. Később aztán megértettük, hogy a
minisztériumnak joga van bárkitől tanácsot kér-
ni, és ez ránk nézve nem okvetlenül ártalmas.

Ugyanakkor a minisztérium meghívta a Tanácsba
a Színházművészeti Szövetség titkárságának két
tagját: Lenkei Lajost és engem. Azóta a
területünkről folytatott megbeszéléseken mi is
jelen vagyunk. Tehát azok az aggodalmaink, amik
akkor jogosnak tűntek, ma már túlhaladottnak
tekinthetők.

Ádám: Nem ismerem a Színházművészeti
Tanács jelenlegi összetételét, működéséről nem
vagyok elég tájékozott. Elvileg Magyarországon a
színházzal foglalkozó elméleti munkák általában
esztétikaiak, ezért a színházról évtizedek óta
filoszok írnak. Ez rossz gyakorlat. Ez az oka
annak is, hogy a színházi kritika elsősorban iro-
dalmi közelítésű. A par excellence színészi mun-
kának szakszerű elemzése teljesen hiányzik a
magyar színházakkal foglalkozó írásokból. Ezért
az a tény, hogy működik egy olyan Színművészeti
Tanács, amelyik a darabokat mint írott műveket
elemzi: ez önmagában nem tűnik túl-ságosan
szerencsésnek. Az elmúlt húsz év gyakorlata azt
bizonyítja, hogy az eleven előadás hatása nem
azonos azzal, amit az írott szó, a szöveg sugallt.
Egy színészi alakítás, egy rendezői értelmezés az
írott anyagnak nagyon sokfajta aspektust tud adni.
Ezért a Színművészeti Tanács filosz túlsúlyát én
nem nagyon helyeslem. Örülnék, ha ilyenfajta
tanácsokban egyre több gyakorlati színházi ember
lenne. És gyakorlati színházi ember, még csak
nem is igazgató - mert az igazgatók zöme sem
gyakorló színházi művész általában -, hanem
színész, rendező és így tovább. Ezek néha nem
olyan jó partnerek az elméleti beszélgetéseknél,
viszont többet tud-nak a színházművészet
lényegéről.

N emzetközi kapcsolatok

Milyen változás állt be a magyar színház-
művészet nemzetközi kapcsolataiban a leg-
utóbbi közgyűlés óta?

B i z ó : Igazi átütő előrelépés a magyar színház
külföldi megismertetésében nem történt. A
mennyiségi növekedés nyomon követhető. Van
okunk a büszkeségre, mert színházaink sikereket
aratnak külföldön - elsősorban a Nemzeti Színház
prágai és varsói vendégszereplésére gondolok. De
ugyanígy megemlíthetném a Thália, a Vígszínház
vagy a Madách Színház vendég-játékait is. Igazán
exportképes magyar társulat az Állami
Bábszínház. De nincs olyan hazai együttesünk,
amely annyira mozgékony lenne, hogy hosszabb
turnékra vállalkozhatna. Ami a külföldi társulatok
magyarországi vendégjátékait illeti, az idei tavasz
mozgalmas lesz. Fo-



gadjuk a nagyhírű, Tovsztonogov vezette lenin-
grádi Gorkij Színházat, bemutatják Gorkij Kis-
polgárok című darabját, egy mai dokumentum-
drámát, melynek címe: Az igazat, csakis az igazat
és egy nagyon kedves grúz vígjátékot. Ugyancsak
tavasszal érkezik az újvidéki szerb színház. A
vendégjátékra valószínűleg júniusban kerül sor, a
műsort pillanatnyilag még nem is-merjük.
Tárgyalásokat folytatunk egy nyugat-német,
stuttgarti színházzal is, ha létrejön a megegyezés,
akkor ez a társulat a Nemzeti Szín-házzal köt
cserelátogatási megállapodást. Egy Shakespeare-
vígjátékot és Babel Mária című darabját kívánják
nálunk bemutatni. Magyar színházak is mennek
külföldi vendégszereplés-re. Egyik budapesti
társulatunk erdélyi és bukaresti vendégjátékot
tervez őszre. Márciusban a Nemzeti Színház
Jugoszláviában fog játszani, a Szerelmem, Elektra
és a Mózes lesz a vendégjáték műsorán. Az 1970-
es évben kerül majd sor-ra a Nemzeti Színház
moszkvai és leningrádi vendégjátéka, és feltehető,
hogy ehhez kapcsolódni fog egy északi turné,
valószínűleg Finnországban és Norvégiában.
Ugyanabban az évben a József Attila Színház
bulgáriai, a Madách Színház lengyelországi
vendégszereplést tervez. Befejezésül örömmel
jegyezném meg, hogy el-oszlott egy tévhit. Ma
már nem mondják azt, hogy magyar színházak
külföldi vendégjátékai nyelvi elzártságunk
következtében lehetetlenek és értelmetlenek. A
színházak most már nem azért panaszkodnak,
mert keveset járnak kül-földre, hanem a külföldi
vendégjátékok fokozott megterheléseiről és
bonyolult szervezési problémáiról beszélnek. De
azt hiszem, hogy ez sokkal szerencsésebb
szituáció, mint amikor még nem volt hova utazni.

Kazimir: A Színházművészeti Szövetségnek
már korábban is jó kapcsolatai voltak a testvér-
szövetségekkel és a hazánkba látogató művé-
szekkel. A színházak egymás közti kapcsolataiban
jelentős minőségi ugrás állt be. A társulatok
vendégszereplése külföldön rendszeresebbé vált,
jelenleg már majdnem ugyanannyi magyar
társulat látogat külföldre, mint ahány társulatot mi
hazánkban vendégül látunk.

Lenkei: Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti,
arról beszélünk, hogy milyen jó dolog, hogy
jönnek-mennek a színházak. Tényleg jó dolog ez.
Mégsem hiszem, hogy ezt egy bizonyos ha-táron
túl fokozni lehet. A magyar színházaknak
mindenekelőtt az a dolguk, hogy a magyar kö-
zönségnek játsszanak. Már két turnét bonyolí-
tottunk le, és meg kell mondani, hogy akkora
energiával egy egész szezont le lehet bonyolíta

ni. Jobbnak tartanám, ha gyakrabban lehetne
rendezőcseréket létrehozni, mert a rendező azért
elhozza annak a másik színháznak a levegőjét,
gondolatvilágát, tapasztalatait is. Ezek a
vendégszereplések túlságosan is protokolláris
jellegűek. A jó az lenne - ez ma utópia -, hogy ha
egy külföldi Pestre jön, akkor feltétlenül el akarjon
menni a Madách Színházba vagy a Víg-színházba.

A magyar dráma helye és szerepe

A magyar dráma alárendelt szerepét színhá-
zainkban az 1966-os főtitkári beszámoló más
országok műsorszerkesztésével bizonyította.
Javult-e azóta a magyar dráma helyzete?

Bízd: Egyetlen nemzet színházi kultúrája sem
lehet meg a hazai drámairodalom nélkül. A ma-
gam szerény eszközeivel igyekszem mindent el-
követni, hogy minél gazdagabb legyen az új
magyar drámatermés, és minél több kerüljön
belőle színpadjainkra. Lehetetlen észre nem venni,
hogy 1966 óta a magyar dráma helyzete jelentősen
megváltozott. Elsősorban arra gondolok, hogy
megváltozott a magyar dráma fogadtatása a
színházakban, mind a közönség, mind a társulatok
részéről. Korábban volt bizonyos viszolygás a
magyar művekkel szemben. Alig hiszem, hogy ez
még ma is így lenne. A legutóbbi három évadban
évenként csaknem negyven új magyar mű került
színpadra. Ez önmagában is jelent valamit. Ebben
az időszakban zajlott le két drámapályázat. Noha a
pályázatokról sok vita folyt, annyi tény, hogy
kilenc pályamű színpadra került, és közülük nem
egy jelentős siker volt. Örvendetes jelenségnek
tartom azt is, hogy végre megindult a legjobb ma-
gyar művek utánjátszása is. Ez nagy szó, hiszen a
színházak nehezen mondanak le a kritikai
visszhangról, és utánjátszott darabok előadásairól
ritkán ír a kritika. Jó néhány színház bemutatta
Gyurkó, Raffai, Gáspár, Örkény nagy sikerű
darabjait. Közülük többet külföldön is elő-adtak.
A készülő új bemutatókra gondolva először a
Tanácsköztársaság 50. évfordulójának tiszteletére
készült művekről szólnék. Molnár Géza darabját
Debrecenben mutatják be tavasszal, ez a darab a
Csongrád megyei harcok közepébe visz
bennünket. Egy eddig kevéssé is-mert szerző,
Száraz György A vezérkari főnök című darabját a
Nemzeti Színház mutatta be Major Tamás
rendezésében. A Vígszínház Sükösd Mihály A
kívülálló című darabját vitte színre. Érdekes
előadást tervez a miskolci Nemzeti Színház:
Tamásy-Bondy Életre halálra



címmel írtak egy musicalt; ez a musical komoly
hangvételű, a 19-es Tanácsköztársaság esemé-
nyeiből meríti témáját. Még két dolgot jegyeznék
meg: nem tudunk kellő módon előrelépni a hazai
vígjáték terén. Igazán Tabié minden el-ismerés,
hogy ezzel a műfajjal foglalkozik, de sajnos rajta
kívül kevesen jelentkeznek. Általában sincs sok
vígjáték, magyar vígjátékkal azonban csak elvétve
találkozunk. Újabban az Operettszínház Vámos
László vezetésével erőfeszítéseket tesz, hogy jó és
korszerű magyar zenés vígjátékokat hozzon
színre. Az első sikeres vállalkozás, a Knock out
után Horváth-Török Péntek Rézi című musical-
átdolgozásának elő-adása is ezt az utat folytatja.
Végezetül elmond-hatjuk, hogy a színházi
főosztály és a tárca anyagi és erkölcsi
erőfeszítéseinek eredményeképpen megjavult
színházainkban a magyar dráma helyzete. Bízunk
benne, hogy ez a tendencia megmarad, és hogy
Salamon Béla bácsit idézzem: ha egy üzlet
megindult ... nálunk akkor már nem lehet baj.

Lenkei: A magyar dráma kérdése a legnehezebb
kérdés. Habár az utóbbi években számos magyar
darab színre került, még mindig szakadék
mutatkozik az irodalom és a dráma között. Illetve,
hogy ne legyen félreértés, a drámaírás mint
irodalom és a drámaírás mint a színház alkotó
része között. Az írók, rendszerint a prózaírók,
ritkábban a költők nem színházi fejjel
gondolkoznak. Nem tudunk odáig eljutni, hogy
kialakuljon egy olyan színműíró gárda, amely
szituációkban, jellemekben és konfliktusokban
gondolkozik. A színházi irodalomnak magában a
színházban kell gyökereznie. Hevesi Sándor egy
helyen leírja, hogy a színház triviális mű-faj.
Tényleg az. Az irodalomtól pedig semmi sem áll
távolabb, mint a trivialitás. A színházak évek óta
erőfeszítéseket tesznek arra, hogy háziszerző
gárdát alakítsanak ki. S ez valahogy nem akar
létrejönni, mert az írók csak időnként kirándulnak
a színházak területére, és ha sok bajjal,
gyötrődéssel valamit létrehoznak, elmegy a
színháztól a kedvük. Ezért vannak egy-drámás
vagy két-drámás szerzőink. Ha egy írót új
darabról kérdezek, azt mondja: „Annyit kín-
lódtam, soha többé, ne is kérj, ne is halljam azt,
hogy színház." Pedig most már érdemes darabot
írni. Még anyagilag is érdemes. Állandó
probléma, hogy nincs elég magyar víg-játék. Két-
három „vakmerő" ember van mind-össze, aki
vígjátékot mer írni, s ez nagy baj. A nemes humor
lassanként kivész, legfeljebb a kabaréban jelenik
meg. Tragédiát még csak lehet íratni, de
vígjátékot nem.

A közgyűlés gondjai

Mi várható a közgyűléstől?

Kazimir: A legfontosabb kérdés az, hogy a
következő időszakban milyen irányba fejlődjön a
magyar színházművészet. Milyen akadályok
vannak a további fejlődés előtt? Tudjuk például,
hogy színházaink szervezete az államosítás óta
alig változott. Beszélünk arról is, hogy milyen jó
és milyen kevésbé jó hatások érték az. elmúlt
időszakban a magyar színházat. Felmérjük
színházaink anyagi lehetőségeit, adottságait,
többek között a színházépületek kérdését. Ezeket
napirendre kell tűznünk, mert visszahatnak
színházi életünk fejlődésére, és befolyásolják az
elkövetkező évek művészi munkájának minősé-
gét, tartalmát. Beszélünk elért eredményeink-ről:
a hosszú éveken át kért, remélt és végül
megvalósult folyóiratról. Napirendre tűzzük a
vidéki tájelőadások kérdését. Elképzelhetetlen
ugyanis, hogy a jelenlegi úton menjünk tovább.
Nyilván szó lesz az új mechanizmus által fel-
vetett kérdésekről, tapasztalatokról is. Beszélünk
ezzel kapcsolatban a kommercializálódásról. A
kérdés úgy vetődik fel, hogy mennyire szabad a
közönség után menni, hogyan kell és lehet a
rangos művészet vonzóerejét megnövelni. Azt,
hogy a szocialista színház üzleti vállalkozás-e
vagy pedig nemes célkitűzések vezetik, már
eldöntött kérdésnek tekintjük. Vitatéma lesz az is,
hogy hogyan lehet csökkenteni fő-városunk és a
vidéki színjátszás közötti különbséget. A színházi
kultúra decentralizálása szintén olyan kérdés,
amelyről a Szövetség közgyűlésén beszélni kell.

Ádám: Nagyon jó lenne, hogyha magán a
közgyűlésen elhangzana mindaz, ami a Fészek
büféjében, bárjában, éttermében szokott elhang-
zani hétköznaponként. Még akkor is, hogyha ez
esetleg viharos vitákat fog kiváltani. Azok az
emberek, akik csak az éjszaka második felében
szeretik filozófiai nézeteiket kifejteni, ezúttal
kifejthetik délelőtt is. Nem biztos, hogy ugyan-
olyan sikerük lesz, de talán a dolgokat jobban
előrevisszük.




