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BEVEZETŐ 

A dokumentumgyűjtemény az Országos Színháztörténeti Múzeum és 

Intézet forráskiadvány sorozatának folytatásaként jelenik meg. 

Az első kötet 1989-ben jelent meg, mely az 1945-ös időszakot is-

merteti. Ez a kiadvány a színháztörténet következő négy évét 

öleli fel. A színigazgatás a tárgyalt időszakban a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti Ügyosztályának (1947. jú-

lius 1-től Főosztály) felügyelete alá tartozott. A miniszter 

Keresztury Dezső, (1945. XI. 15.-1947. III. 14-ig) a Művészeti 

Ügyosztály vezetője Pátzay Pál szobrászművész, iparművészeti 

főiskolai rendes tanár volt; az Ügyosztály felügyeletét dr. Si-

mon László államtitkár látta el. 1947-ben a miniszter Ortutay 

Gyula lett (1947. március 15-től 1950. február 24-ig), a Művé-

szeti Ügyosztály vezetésével dr. Kardos Lászlót bízták meg. A 

felsőszíntű felügyeletet Dr. Bóka László államtitkár látta el. 

A Művészeti Ügyosztályt a VKM 4222/1947. ein. sz. rendeletével 

főosztállyá szervezték át. Az ügykörök ügyosztályokra tagolód-

tak. A négy ügyosztály közül a VI/3-as foglalkozott a színházi 

ügyekkel. 1948-ban Antal Jánosnét nevezték ki a Művészeti Fő-

osztály vezetőjévé, aki ezt a funkciót az 1949. évi XV. tc-el 

létrehozott Népművelési Minisztérium megszervezéséig látta el. 

Az új minisztériumhoz többek között átkerültek a színházi ügyek, 

a Színházi Főosztály vezetője pedig Berczeller Antal lett."'' 

A VKM-ben a Művészeti Ügyosztály (főosztály) feladatköré-

be tartoztak az irodalmi, zeneművészeti és színművészeti ügyek, 
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de ellátta az állami és nem állami színházak felügyeletét is. 

A színházak államosítása előtt külön érdekvédelmi szerve-

zete volt a budapesti és a vidéki színigazgatóknak (Budapesti 

Színigazgatók Szabadszervezete, Vidéki Színigazgatók Egyesüle-

te) és a magyar színpadi szerzőknek, a színpadi művek kiadásá-

val foglalkozó magánkiadóknak (Magyar Színpadi Szerzők Egyesü-

lete, Magyar Színpadi Kiadók Szindikátusa). 

A Színművészeti- és Filmművészeti Kamara megszűnt, helyé-

be a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete lépett. Első fela-

data volt - a kormányzat törekvéseivel egyetértésben - a magyar 

színjátszás stabilizálása, a színészek munkafeltételeinek biz-

tosítása, és egy új színészi jogrendszer kialakítása. Ruhával, 

cipővel, élelmiszerrel látta el a színészeket, a színházi dol-

gozók bérét és jogait szabályozó 12 hónapos kollektív szerződé-

seket kötött a munkáltatókkal, gazdasági és érdekvédelmi szem-

pontból véleményezési jogot gyakorolt a színigazgatói engedé-

lyek kiadásában. 

Szakmai-művészeti szempontból a véleményezést az 1946 jú-

liusában létrehozott Magyar Művészeti Tanács gyakorolta az 1950 

februárjában bekövetkezett megszűnéséig. A Tanács hét szaktaná-
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csa között helyet kapott a Színművészeti Szaktanács is. Min-

den szaktanács hét tagból állt. A tagokat az illető művészeti 

ág legkiválóbb képviselőiből kellett megválasztani. A Magyar 

Művészeti Tanács elnökévé Kodály Zoltánt választották. A szín-

művészeti szaktanácsnak többek között tagja volt - a dokumentu-

mok tanúsága szerint - Major Tamás, Both Béla, Hont Ferenc. A 

Művészeti Tanács feladata szerint javaslatokat dolgozott ki, 



művészeti kérdésekben szakvéleményt adott és általában tanács-

adó szerepet töltött be a VKM Művészeti Ügyosztálya mellett. 

A Művészeti Tanács állította össze pl. a vidéki színházak-

nak ajánlott irodalmi értékű prózai művek jegyzékét, alakítot-

ta ki a társulatok tevékenységének elbírálásához a szakmai-mű-

vészeti irányelveket, és részt vett a társulatok munkájának 

értékelésében. A Művészeti Ügyosztály minden fontos szakmai 

kérdésben kikérte a Tanács tagjainak véleményét. 

A Művészeti Tanács számos kezdeményező lépést tett a művé-

szi színvonal emelése érdekében. Serkentette az új zenés dara-

bok kiadását, ill. a régi zenés színjátékok átdolgozását. Ilyen 

ügyekben Kodály Zoltán személyesen is közbenjárt a VKM minisz-

ternél."5 A prózai előadások repertoárjának gazdagítása és szín-

vonalának emelése érdekében a Művészeti Tanács kezdeményezésé-

re Dramaturgiai Tanácsadó Iroda létesült a Színművészeti Akadé-
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mia Színháztudományi Intézete kereteben. 

A VKM megbízásából a Művészeti Tanács hirdette meg a vidé-

ki színigazgatói pályázatokat az 1945/46. színi évadra. A beér-

kezett pályázatokat a Művészeti Tanács és a Szakszervezet véle-

ményezte és terjesztette fel a minisztériumhoz jóváhagyás vé-

gett, miután az eltérő véleményeket egyeztették. A pályázónak 

szigorú előírásokat kellett teljesíteni. Köteles volt az előa-

dásokhoz szükséges helyi hatósági engedélyt előzetesen megsze-

rezni; a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete által előírt 

illetékeket és díjakat befizetni; az Országos Színészegyesület 

Nyugdíjintézetét megillető járulékokat és pótfilléreket is 

biztosítani; az előadások művészi színvonala érdekében a Ma-
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gyar Színészek Szabad Szakszervezete által megállapított lét-

számú társulatot tartani. A társulatnak csak az lehetett tag-

ja, aki belépett a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetébe, 

vagy gyakorlatos volt, illetve olyan személy, aki a VKM-től 

meghatározott időre működési engedélyt kapott."' 

Az 1946/47. színi évadra a szakszervezet javaslata alap-

ján már nem a Művészeti Tanács, hanem a VKM írta ki a nyilvá-

nos pályázatot. E szerint csak az nyerhette el a színigazgatói 

engedélyt, akit igazoltak, aki megfelelő tőkével és színházi 

felszereléssel rendelkezett. Amennyiben a pályázat beadása e-

lott is színigazgatóként működött, igazolnia kellett, hogy az 

Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetével és színtársulata 

korábbi és jelenlegi tagjaival szemben szerződéses kötelezett-

ségeinek mindenben eleget tett. 

A színigazgatói engedély elnyeréséhez be kellett fizetnie 

óvadékképpen társulata legalább egy havi fizetésének összegét 

(készpénzben, aranyban, áruban vagy bank-garanciában) a Magyar 

Színészek Szabad Szakszervezete pénztárába. Az engedélyes szín-

igazgató ezen felül köteles volt műsorát úgy összeállítani, 

hogy az évad alatt teljesített előadásoknak elsőrendű társula-

toknál legalább harmincöt százaléka, másodrendű társulatoknál 

legalább harminc százaléka, harmadrendű társulatoknál legalább 

huszonöt százaléka, negyedrendű társulatoknál legalább húsz 

százaléka irodalmi értékű prózai előadás legyen. A pályázathoz 

részletes műsortervet kellett mellékelni. Ezt a feltételt azért 

tartották szükségesnek, mert a vidéki társulatok műsorán több-

nyire operettek szerepeltek. A színvonal emelése érdekében a 



VKM a prózai előadások előírt arányának teljesítéséhez kötötte 

az évi szubvenció kiadását is. Ez azonban csak kisebb javulást 

eredményezett, mert a színházak többsége a bevételek biztosí-

tása érdekében a kassza-darabokat is megtartotta. Az új bemu-

tatók előkészületeire gyakran kevés idő maradt, a három-négy 

próbával előkészített darabok pedig "silány kivitelben kerül-

tek a közönség elé".^ 

Az 1946/47. színi évadra vonatkozó igazgatói pályázatok 

értékelése kapcsán a Művészeti Ügyosztály azt javasolta, hogy 

az állami támogatást ne közvetlenül a színigazgatók kapják, ha-

nem hozzanak abból létre egy olyan alapot, amelyből szakképzett 

rendezőket és színvonalas művészeket lehetne kiküldeni az egyes 

társulatokhoz. Ezeket legalább az első- és másodrendű társula-

tokhoz kívánták kiküldeni, évenként 5-6 színdarab beállítására 

és betanítására. Javasolták neves prózai színészek szerződte-

tését, akik színvonalas munkájuk alapján gázsijukat közvetle-

nül az állami alapból kapták. Szorgalmazták, hogy az előadások 

megkezdéséig legalább két-három hetet kötelezően fordítsanak 

az első színdarabok betanulására. E követelmények következetes 

végigvitele azonban nem volt lehetséges, mert a minisztérium 

által biztosított szociális segélyek (fizetés céljából adott 

államsegélyek) nélkül a színházak működésüket el sem tudták 

volna kezdeni. A Művészeti Ügyosztály a fővárosi és a vidéki 

színigazgatók részére rendszeresen folyamodott a Pénzügyminisz-

tériumhoz rendkívüli államsegély engedélyezéséért "a magyar 

színészet válságának enyhítésére".^ 

Az 1947/43. színi évadra a Művészeti Tanács a vidéki tár-
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sulatok művészi nívójának emelésére azt javasolta, hogy köte-

lezzék a színigazgatókat arra, hogy az évad elején egy hónapot 

kizárólag próbákra, felkészülésre fordítsanak és ez alatt a 

Színháztudományi Intézet jegyzékében szereplő prózai darabok 

közül négyet tanuljanak meg, és előadásra készítsenek elő. En-

nek fejében erre az időre az összes személyi kiadásokat az ál-

lam fedezze. Javasolták továbbá, hogy a nagyobb színházak egy-

egy prózai rendezőt szerződtessenek a Művészeti Tanács által 

javasoltak köréből, ezek fizetését egész éven át államköltség-

ből biztosítsák. Az élő magyar színpadi szerzők javasolt darab-

jainak műsorra tűzése esetén a jogdíjat az állam fizesse meg. 

Végül javasolták, hogy a fentieken kívül a kiutalt szubvenció 

díszlet és jelmez beszerzésére legyen fordítható, s ezek kerül-

jenek állami tulajdonba.^ 

A Vidéki Színjátszók és Színigazgatók Testülete viszont 

azt kérte, hogy az állami szubvencióból fizetéseket és közter-

heket is fizethessenek, és az évad első havi teljes rezsijét 

(kis színházaknál az első negyedévi kiadás összegét) is megkap-

hassák államsegélyként. Végül kompromisszumos megoldás szüle-

tett: az állami támogatást a fizetési kötelezettségek teljesí-

tésével és a művészi nívó fokozásával kapcsolatos feltételekhez 

kötötték.9 

1947-ben minisztériumi döntés született"^ a vidéki szín-

társulatok állami segélyezésének új rendjére. E szerint a szub-

venció odaítélése a művészi teljesítmények figyelembevételével 

vei, pontozás alapján történt. A pontozást a beküldött havi mű-

sorkimutatások, továbbá a Művészeti Tanács és az ügyosztály 
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megbizottainak helyszíni ellenőrzései alapján végezték. Külön 

pontozták a társulatvezetők gazdasági tevékenységét. 

A művészi feltételek teljesítését a Művészeti Tanács, a 

Színiakadémia szakértői, a gazdasági munkát a Magyar Színészek 

Szabad Szakszervezete és a működési székhely közigazgatási szak-

emberei értékelték előre rögzített elbírálási rend szerint. Az 

1947/4C-as évadra 22 társulat részére 1 746 000 Ft állami szub-

venciót terveztek."'""'" Az előző havi művészi teljesítmény elbírá-

lását a beküldött műsorok és színlapok alapján végezték el, 

Both Béla főrendező, a Művészeti Tanács tagjának javaslata a-

lapján. Az államsegélyek szociális és nívószubvenciót egyaránt 

tartalmaztak. A társulatokat a teljesítmények színvonala alap-

ján jelentősen differenciálták. 

Az 1948/49. évi színigazgatói engedélyek kiadásának fel-

tételei csak néhány ponton tértek el a korábbiaktól, pl. 

- az igazgatóknak vállalniuk kellett azt, hogy társulatu-

kat nem konzorcionális (haszonrészesedési), hanem rendes évi 

szerződések alapján működtetik, 

- a társulatoknál csak diplomás vagy működési engedéllyel 

rendelkező művészeket alkalmazhatnak, 

- szakképzett rendező vezetésével és kellő számú próbával 

készülnek fel az előadásokra. A minisztérium fokozza az ellen-

őrzést . 

A kiadvány dokumentumai szerint nem volt könnyű dolga a 

színházi igazgatóknak, ha a minőségi és gazdasági követelmé-

nyeknek eleget akartak tenni. A színigazgatók igyekeztek a le-

hetőségekhez képest biztosítani a színészek gázsiját, kifizet-
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ni a jogdíjakat és a nyugdíjjárulékokat. Mégis a színházak je-

lentős része állandóan államsegélyért folyamodott, hogy az el-

maradt fizetéseket és a köztartozásokat rendezhesse, mert a ki-

adásokat nem tudta fedezni a bevételekből. 

A követelmények teljesítése a műsorválasztás és a művészi 

színvonal terén szintén nehéz volt. A minisztérium egyik sommás 

megállapítása szerint "ha szigorúan az előírt pontozási rend-

szert tartanánk be, akkor általában a nívó-szubvenciót kiadni 

12 
sem tudnánk". A színvonal emelésének korlátokat állítottak -

különösen a kisebb társulatoknál - az anyagi gondokon túl tel-

jesítőképességének határai, és a közönség alacsony igényei is. 

A színházak munkáját, életét ezekben az években a fennma-

radásért folyó küzdelem jellemezte. Viszonylagos biztonságban 

csak az állami színházak voltak, ahol a fizetéseket az állami 

költségvetés garantálta. De a színházak dolgozói, művészei e-

zeken a helyeken sem vonhatták ki magukat az infláció okozta 

általános nélkülözés, majd a forint bevezetése után továbbra 

is fennmaradt szűkös megélhetési körülmények, és az újjáépítés 

nehézségei alól. Ezek mind zavarták a művészi teljesítményt. 

A magántársulatok fennmaradása nagymértékben a bevételek mér-

tékétől függött, ezért helyzetük még nehezebb volt. Egyszerre 

kellett eleget tenni a nézők kívánságának és a felülről megsza-

bott, a szubvenció feltételeként szereplő művészi értéket is 

képviselő műsorterv és színvonal követelményeinek. Műsorterve-

ikben a felújítások domináltak, új darabot csak elvétve mutat-

tak be. Az új bemutatókkal járó kiadások a nagyobb vidéki tár-

sulatok gazdasági egyenlegét is felboríthatták. Ezért elsősor-
12 



ban az állami színházak (Nemzeti Színház, az Operaház, a Szege-

di Nemzeti Színház és az 1948-ban államosított Madách Színház) 

tudtak eleget tenni a magasabb művészi színvonal és a gyakoribb 

új bemutatók követelményeinek. Műsorterveikben a világirodalom 

klasszikusai (Shakespeare, Moli^re, Racine, Ibsen, Csehov, 

Shaw stb.) mellett a magyar drámairodalom nagyjai (Madách, Mó-

ricz Zsigmond) egyaránt szerepeltek új bemutatókon. Kezdeményez-

ték a környező országok drámáinak műsorra tűzését is. A műsor-

tervekben megjelentek a szovjet írók művei is (Gorkij, Szimo-

nov stb.). 1948-tól ezek műsorra tűzését központi intenciók is 

szorgalmazták. 

A Művész Színház tevékenysége a művészi újítást és a szín-

vonalas munkát kiemelten kívánta szolgálni. De itt is anyagi 

gondokkal küszködtek. Még a díszletek előállításához sem volt 

elegendő pénz, gyakran kértek nívószubvenció előleget a VKM-

től. Csak ezekből az előlegekből tudták biztosítani egy-egy új 

bemutató feltételeit. A jelentős mértékű állami támogatással 

sem tudták a színházat rentábilissá tenni, ezért rövid idő u-

tán csődbe mentek. 

A vidéki színházak voltak különösen nehéz anyagi helyzet-

ben. A színészek gyakran heteken át fizetés nélkül dolgoztak, 

hiányoztak a szükséges felszerelések, díszletek. A színházak 

látogatottsága általában igen gyér volt, a bevétel nem fedezte 

a napi kiadásokat. A vállalt kötelezettségek (a műsorterv, a 

színvonal) teljesítése így szinte lehetetlenné vált. A láto-

gatottság visszaesése okát sokan a műkedvelő előadásokkal te-

remtett erős konkurenciában látták. A VK Művészeti Ügyosztályá-
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nak egy 1946 októberében írt feljegyzése szerint a műkedvelők 

és a hivatásos színjátszók ellentétei abból erednek, hogy a 

közigazgatási hatóságok nem ismerik a műkedvelők működését sza-

bályozó miniszteri rendeleteket, és ezért nem is hajtják végre. 

A műkedvelőket többnyire a pártok támogatták, a közigazgatás 

hatáskörén kívül működtek, és ez korlátlan működési lehetősé-

get biztosított részükre. 

A helyzet az 1946/47. színi évad végéig mit sem változott. 

Beleznay István, debreceni igazgató is jelentette, hogy "egyik 

szombat-vasárnapi előadásaival egyidőben Debrecenben 28 helyen 

tartottak egyszerre műkedvelő előadást és műsoros táncestélyt, 

ahol szintén műkedvelők léptek fel. A műkedvelő előadások né-

zőterei zsúfoltak voltak, ugyanakkor a színház nézőtere minden 

előadáson kongott az ürességtől".^"5 Ez rendszeresen ismétlődött 

a városban. 

A vidéki színtársulatok helyzetének konszolidálása, a mű-

kedvelők és a hivatásos színtársulatok viszonyának rendezése 

céljából a VKM 1946 novemberében két értekezletet tartott: e-

gyet a Művészeti Tanács, a színházi szakemberek és a Belügymi-

nisztérium képviselőivel, egy másikat pedig a pártok, a társa-

dalmi szervezetek és a sajtó részvételével. Az értekezletek e-

lőkészítői úgy értékelték, hogy "a magyar színházi élet válság-

ba jutott. Míg az inflációs idők a színházak számára viszonyla-

gos fellendülést hoztak, a stabilizáció igen nehéz helyzetet 

teremtett a színházak vonalán. Az aránylag magas személyi és 

dologi kiadásokat a színigazgatók nem tudják fedezni a nézőté-

ri bevételekből. Ennek egyik oka az, hogy a kalkulációt a ma-
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gasfokú látogatottságra kellett felépíteni, s így a normális 

40 H-os kalkuláció helyett 50, 60, 70 %-ra kellett kalkulálni. 

A pénzszűke miatt a látogatottság a 40 %-nak is messze alatta 

maradt. Az eredmény: a színigazgatók tőkéjüket költik, és né-

hány hónapon belül valamennyien fizetésképtelenné válnak". A 

problémák főbb okai között továbbra is "a műkedvelők által tá-

masztott, meg nem engedhető konkurenciát", a helyiséghiányt 

(ugyanis a színjátszásra alkalmas épületek többségében ekkor 

is a pártok tulajdonában lévő mozik üzemeltek), s végül a váro-
14 

sok által nyújtott támogatás alacsony mértékét említették meg. 

A műkedvelők szervezetei - az értekezleteken előadott prob-

lémákra és megoldási javaslatokra - a minisztérium elleni tá-

madással válaszoltak és a sajtót is bevonták. A műkedvelők ré-

széről a Munkás Kultúrhiradó 1947. január 4-i számában tilta-

kozó cikk jelent meg, amely visszautasította, hogy a vidéki 

színészet válságát a műkedvelés nyakába varrják. "A vidéki szí-

nészek anyagi megsegítését a műkedvelés megadóztatásával akar-

ják megoldani. Még a legsötétebb reakciós időkben sem mertek 

ilyen kulturellenes rendszabályokra gondolni. A demokrácia e-

gyik legfontosabb fegyvere a tömegkultúra. A műkedvelés ennek 

a tömegkultúrának legszélesebb tömegbázisa". A kultuszminiszté-

riumot okolta azért, mert nem teremtette meg a "valóban súlyos 

helyzetben lévő vidéki színészet komoly állami támogatását", s 

ehelyett a szabad népművelés egyik legfontosabb ágát, a muked-

velést akarja megadóztatni. Az országban mintegy ezer műkedve-

lő csoport kb. 10 000 taggal működött, s ezek nevében tilta-

koztak minden olyan megszorítás ellen, amely a magyar dolgozók-
15 



nak ezt a fontos kulturális megnyilvánulását igyekezett elfoj-

tani vagy visszaszorítani. 

Az idézett cikk jól szemlélteti a kérdésben kialakult vi-

ta hevességét. Feltehető, hogy a szélsőséges hangnemben fogal-

mazott érvelés mögött is gazdasági érdekek, a minisztérium mi-

nősítése mögött pedig a koalíciós pártharcok munkáltak. Az i-

lyen viták és akciók azonban tovább nehezítették a kisebb vi-

déki társulatok működési feltételeit és tevékenységük konszoli-

dálását. 

A Színész Szakszervezet is többször szót emelt a VKM-ben 

a színjátszási engedélyek kiadása körüli szabálytalanságok el-

len. 1947 októberében például sérelmezte, hogy "a Belügyminisz-

térium a vallás- és közoktatásügyi minisztert megillető jogo-

kat gyakorolván színigazgatói engedélyt, helyesebben színját-

szásra szóló engedélyeket ad ki olyan személyeknek, akiket a 

szakszervezet erre nem tart méltónak. Hozzájárul panaszuk in-

dokolásához az is, hogy nevezettek semmiféle olyan közterhet 

nem vállalnak, amelyekre a legálisan működő színtársulatok kö-
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telezve vannak." Decemberben egy újabb beadványban sürgették, 

hogy a VKM tegye meg a szükséges lépéseket a Belügyminisztéri-

um felé is.1"6 

A vidéki társulatok munkáját akadályozta még az általános 

helyiséghiány is. A színjátszásra alkalmas helyiségeket - be-

leértve a kifejezetten színjátszásra készült épületeket is -

"a pártok tulajdonában lévő mozik foglalják el".'1"7 A bérbe vett 

épületek és felszerelések bérleti díja is magas volt a bevéte-

lekhez képest. "A magánszínházak gazdasági vonatkozásban ki 
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vannak szolgáltatva a színházépületek és felszerelések tulajdo-

nosainak. A színházaknál ugyanis általában szokásos, hogy a he-

lyiségek után nem készpénz bért kötnek ki, hanem a befogadóké-

pességhez mérten vagy az eladott jegyekből eredő jövedelem bi-

zonyos százalékát állapítják meg bér fejében, legtöbbször kü-

lön a helyiség és ismét külön a berendezés használata után. Ha 

pedig a százalékos részesedés egy bizonyos összeget nem érne 

el, a tulajdonosok igen súlyos - egyes esetekben napi 3-500 fo-
1 Q 

rint - pönálét kötnek ki." A bizonytalan bevételből igen je-

lentős adókat és illetményeket kellett fizetni. A Vidéki Szín-

igazgatók Egyesülete már 1946-ban a VKM közbenjárását kérte a 

magas közterhek és illetékek mérsékléséhez. Kimutatta, hogy a 

nagyobb színházakat 2 500 forint napi bevétel után 770 forint, 

500 forint bevétel esetén pedig 530 forint közteher és illeték 19 
lefizetésére kötelezték. 

1948 májusában a Vidéki Színigazgatók Egyesülete már a mi-

niszterelnökséghez fordult a különböző adók és illetménytarto-

zások elengedésének, illetve mérséklésének kérelmével a szín-

házak súlyos anyagi helyzetére és a közterhek indokolatlanul 20 

magas mertekere hivatkozva. A Minisztertanácstól a VKM-hez 

került véleményezésre a beadvány, amellyel azonban nem foglal-

koztak, "mert a vidéki színházak átszervezése folyamatban van" 

- közölték az illetékesekkel. 

A magánszínházakra vonatkozó dokumentumok alapján az is 

valószínűsíthető, hogy ezekben az években több, hivatalosan is 

engedélyezett magánszíntársulat működött, mint amennyire igény 

jelentkezett és mint amennyit a gazdasági viszonyok biztosítot-
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tak. A színvonalas teljesítményekkel jelentkező Nemzeti Szín-

ház, Debreceni Csokonai Színház és más színházak munkásműsorai 

sem váltották be mindenben a szervezők reményeit, pedig a kö-

zönségszervezésbe az üzemi kultúrvezetők is besegítettek. 1946. 

augusztus 16-án megtartott kulturvezetői nagygyűlésen szervezé-

si akciót indítottak, amelyről a Nemzeti Színház Baráti Körének 

titkára 1947 februárjában megállapította, hogy a meghirdetett 

szervezési verseny gyenge eredménye "az általános pénzszűkén, 

a dolgozók érdeklődésének hiányán" és nem utolsó sorban a kul-
21 túrvezetők érdektelenségén múlott. 

Ilyen körülmények között került sor az államosításra. A 

budapesti magánszínházak közül 1943 májusában államosították a 
22 

Madách Színházat , amely ekkor már a Színművészeti Főiskolával 

közös igazgatásban működött, és a színészképzés gyakorló intéz-

ményének feladatát is ellátta. 

A fővárosi magánszínházakat a Népgazdasági Tanács 53/1949. 

sz. határozata alapján 1949 júliusában államosították. Az elő-

terjesztésben indokként a magánszínházak művészi és gazdasági 

szempontjai játszottak közre. Művészetpolitikai szempontból biz-

tosították, hogy a magánszínházak az 1948/49-es idényt zavarta-

lanul befejezhessék. E célból a szóban lévő színházak fokozot-

tabb támogatását a VKM költségvetési hitelkeretéből biztosítot-

ták, s így fedezték a magánszínházak alkalmazottainak júliusi 

és augusztusi - szerződésben rögzített - illetményeit, amennyi-

ben az államosított színházaknál nem újították meg szerződései-

ket. 

Egyes színházakhoz zárgondnokot rendeltek ki, akik a VKM 
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és a Pénzügyminisztérium irányításával ügyeltek a magánszínhá-

zak bevételeinek tervszerű felhasználására, valamint a felsze-

relések megóvására. 

A magánszínházak állami kezelésbe vételével az állami szín-

házak száma négyről tízre, az alkalmazottaké pedig 989-ről 

1 444-re emelkedett. 

Budapesten az államosítás utáni 1949/50. évadtól a követ-

kező állami színházak működtek: 

Állami Operaház, Nemzeti Színház - Magyar Színház, Belvá-

rosi Színház, Madách Színház, Operett Színház, Vidám Színház 

(volt Pesti Színház), Ifjúsági Színház (volt Vígszínház), Úttö-

rő Színház (volt Művész Színház), Bábszínház (Kis Kamara Szín-

ház) . 

A színházak államosítására vonatkozó költségvetési terv a 

már korábban is állami kezelésű színházak kiadásait erősen csök-

kentette, de a deficitet így sem sikerült csökkenteni, mert bi-

zonyos tételeket - energiaköltségek, hirdetés, díszletek stb.-

az áremelkedés hatására szintén emelni kellett. 

Az állami kezelésbe vétellel felmerült többletköltségeket az 

állami költségvetésből fedezték. ' 

így a költségek jelentősen csökkentek; amelyet jól mutat az előző évi 

adatokkal való összehasonlítás. 

Az 1946/47. évi deficit (négy színháznál) 17 330 000 Ft 

(egy színházra átlagban: 4 332 500 Ft) 

az 1948/49. évi deficit (négy színháznál) 10 683 000 Ft 

(egy színházra átlagban 2 670 750 Ft) 
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az 1949/50. évi deficit (tíz színháznál) 13 265 600 Ft 

(egy színházra 1 326 560 Ft) 

Az 1949/50. évi deficit tehát 2 582 600 Ft-tal volt nagyobb, 
2 3 

mint az 1948/49. évi összeg. 

A vidéki színházak állami kezelésbevételéről a Népgazda-

sági Tanács 101/6/1949. sz. határozata 1949 augusztusában in-

tézkedett. Az átszervezésre vonatkozó indokolásban leszögezték, 

hogy az átszervezést "politikai, gazdasági és személyi szempon-

tok egyaránt szükségessé teszik". A politikai szempontok között 

azt említették, hogy "a vidéki társulatok eddigi műsorpolitiká-

ját a magánvállalkozó igazgatók nyereségvágya irányította". Mű-

soraikban túlnyomórészt politikailag - és nem egyszer erkölcsi-

leg - kifogásolható darabok szerepeltek (pl. giccs operettek). 

"Az 1948/49. évadban (V. 31-ig) az összes vidéki színtársulat 

4 273 előadásából 3 208 volt operett, a fennmaradó 1 065 pró-
zai darabból összesen 198 előadásban mutattak be szovjet színmű-

24 

vet. A vidéki színigazgatóknak 1949. május 31-ig 576 956 Ft 

köztartozása volt." Az indoklás azt is leszögezte, hogy "a vi-

déki városok nem képesek egy nagyobb társulatot egész éven át 
V 

egyedül foglalkoztatni és eltartani. Nagyobb területet kell 

összefogniok, az egyes társulatok számára több városban kell 

játszási lehetőséget biztosítani. így nem lesznek kénytelenek 

2-3 naponként próba nélkül új és új bemutatót tartani és sok 

rossz darabot rossz előadásban bemutatni. Kevés, de jó társu-

lat kell, amelyek jó darabot, sok próbával, jó előadásban ad-

nak". Ennek alapján a 25 vidéki társulat helyett (beleértve a 

Szegedi Nemzeti Színházat is) 6 kerületi színtársulatot, 1 bá-2 0 



nyász-staggionét és 1 opera-staggiónét javasoltak felállítani. 

A vidéki társulatok egy havi összkiadását 105 110 forintban ál-

lapították meg. Minden társulatot prózai és operett tagozattal 

kívánták megszervezni. 

A Népgazdasági Tanács hozzájárult a 6 kerületi színtársu-

lat, 1 opera-staggione és 1 bányász-staggione megszervezéséhez 

az alábbi székhelyekkel: 

1. kerület: Győr, 

2. kerület: Pécs, 

3. kerület: Szeged, 

4. kerület: Szolnok-Kecskemét, 

5. kerület: Debrecen, 

6. kerület: Miskolc, 

7. bányakerület: Budapest, 

8. Opera-staggione: Budapest. 

A Népgazdasági Tanács határozata leszögezte: "Az egyes 

színtársulatok kiadásának főösszege az összes színházaknál (a 

szegedi színházat is beleértve) 10 090 560 forint lehet. A szín-

házak bevétele az átlagos 50 százalékos látogatottságot figye-

lembe véve - évi 3 000 000 forintot kell, hogy elérje; a kiadá-

sok és a bevételek közötti különbözet az 1949/50. színi évadra 

tehát 7 090 560 Ft". Az 1949. évre (szeptember-december) az ál-

lamosított vidéki színházak hiányainak fedezésére 2 363 520 fo-

rint póthitelt biztosítottak a költségvetésben. 

Dokumentumokat közlünk a színészképzés - és képesítés té-

maköréből is. A tárgyalt időszakban az állami színészképző in-

tézmények mellett működtek különböző magániskolák és a Színész-
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25 egyesület Színiiskolája. A Színész Szakszervezet 1946 júniu-

sáig saját hatáskörében színészi képesítő vizsgáztatást folyta-

tott, ám ekkor javasolta a színészképző magániskolák újbóli en-

gedélyezését, és ezek minisztériumi felügyelet alá vonását. A 

magániskolákban és magántanfolyamokon képzett prózai színészek 

a Színművészeti Akadémián, az énekes színészek az Egyesületi 

Iskolában tehettek vizsgát az adott intézmények tananyagából. 

Az Akadémia, az Egyesületi Iskola, a VKM, a Művészeti Tanács és 
26 

a szakszervezet képviselőiből álló bizottság előtt vizsgáztak. 

A Művészeti Tanács 1947 júniusában javasolta, hogy prózai 

és énekes színészeket, színházi- és filmrendezőket magániskolák-

ban és magántanfolyamokon is képezhessenek, a színész- és ren-

dezőképzés legyen teljesen szabad. Az ilyen magántanintézetek 

létesítéséhez és működéséhez kultuszminiszteri engedély kell. 

A diploma vagy végbizonyítvány megszerzéséhez azonban állami 

vizsgabizottság előtt kell vizsgát tenni ugyanazokból a tárgyak-

ból, mint a Színművészeti Akadémia hallgatóinak. (A tervezet az 

operaénekesek és filmrendezők számára is hasonló vizsgabizott-

ság felállítását írta elő.) 2 7 

Az állami színészképzés a Színművészeti Akadémia kereté-

ben folyt, amelyet 1948 januárjában átszerveztek. A 150/1948. 

sz. Kormányrendelettel hozták létre a Színház- és Filmművésze-

ti Főiskolát. 2 8 

A Főiskola a VKM, majd a Népművelési Minisztérium felügye-

lete alatt állt. Az alapító rendelet szerint a Főiskola felada-

ta: a magyar színművészet, filmművészet és más színjátékos mű-

vészetek és tudományok fejlesztése; színművészek és rendezők, 
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művésznevelő tanárok és tudományos kutatók képzése; a fenti 

művészetek elméleti és gyakorlati művelése. A tanulmányi idő 

négy év. Szervezete élén a főigazgató áll, akit a neki közvet-

lenül alárendelt tanulmányi, tudományos és művészeti igazgatók 

támogatnak. A főigazgatót és az igazgatókat a Színház- és Film-

művészeti Főiskola Tanácsának meghallgatása után a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter javaslatára az államfő nevezi ki. A 

Főiskola keretében tanintézet, tudományos intézetek és gyakor-

lati intézmények működtek. 

x x x 

A kötetben található dokumentumokat a VKM, illetve 1949 szep-

temberétől a Népművelési Minisztérium UMKL-ben őrzött anyagai-

ból válogattuk, amelyek a vizsgált időszak színháztörténeti ku-

tatásainak alapját képező forrásoknak természetszerűleg egy sa-

játos csoportját alkotják. Az UMKL dokumentumai elsősorban a 

színházak irányításával, gazdasági ellátásával, szakmai munká-

juk külső befolyásolásával kapcsolatos tevékenységet tükrözik, 

s csak másodsorban érintik a színházak művészeti alkotó munká-

ját. A teljes képet megrajzolni a színházak, a társulatok doku-

mentumainak, tárgyi emlékeinek, az alkotó művészek és szemtanuk 

visszaemlékezéseinek alapján lehet majd. 

Összeállításunk - amely nem törekedhetett teljességre, ám tar-

talmazza a legjelentősebb és a legjellemzőbb dokumentumokat -

bizonyára segíti a színházművészet történetével foglalkozók 

munkáját, és ösztönzést ad a további kutatásokhoz. 
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TÁJÉKOZTATÓ A DOKUMENTUMKÖTET HASZNÁLATÁHOZ 

A kötetünkben található levéltári források az Új Magyar Közpon-

ti Levéltárban található Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-

um Művészeti Ügyosztálya (1947 második felétől Főosztály) anya-

gára épül. A jobb érthetőség kedvéért kiegészítő kutatásokat 

végeztünk a Gazdasági Főtanács, a Nemzeti Színház és a Népmű-

velési Minisztériumnak az Új Magyar Központi Levéltárban őrzött 

egyes iratai között. 

A dokumentumkötet két fejezetre tagolódik: I. Budapesti 

Színházak, II. Vidéki Színházak. A nagy fejezeteken belül kö-

vetkeznek az alfejezetek, amelyekben az általános ügyekre vo-

natkozó dokumentumok után egy-egy színház iratai következnek. 

Az iratokat az egész köteten végigvezetett folyamatos sor-

számmal láttuk el, kronológiai sorrendben. Ettől a rendtől csak 

ott tértünk el, ahol valamely ügy folyamatát kívántuk bemutatni. 

Ilyen esetben az időbelileg egymástól távolabb eső iratokat egy-

más után közöljük, összetartozásukat azzal jelezve, hogy e do-

kumentumok ugyanazon sorszámot kapták, de e számot - az iratok 

kronológiáját szem előtt tartva - az ábc kisbetűivel törtük. Az 

ilyen összetett iratcsoport után a következő dokumentum folyama-

tosan kapta a következő sorszámot. 

A sorszám után az irat keltezése következik. Ott, ahol az 

eredeti szövegben csak az évszám volt feltüntetve, ezt vettük 

a keltezés alapjául, további adatként pedig "h.n.", azaz "hó-

nap nélkül" megjelölést használtunk, ahol a keltezésből csak a 
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naptári nap hiányzott, ott az évszám és a hónap megírása után 

az "n. n.", azaz "nap nélkül" jelölést alkalmaztuk. Zárójelben 

közölt keltezés jelzi, hogy az irat szövege, vagy más iratokban 

található keltezés alapján az időpontot a szerkesztő határozta 

meg. 

A keltezés után az un. szerkesztett cím következik, amely 

adataival tájékoztatja az olvasót a dokumentum szerzőjéről, 

küldőjéről, címzettjéről és az irat tárgyáról. Az iratok túl-

nyomó része a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium fondjához 

(iratcsoportjához) tartoznak, ezért ha odaérkezett, vagy ott 

keletkezett az irat, csak VKM megjelölést használtunk. Feltün-

tettük viszont a címzettet vagy küldőt, ha az nem a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium volt. A VKM megnevezést az iratok 

különböző módon alkalmazták. Pl. Kultuszminisztérium, Magyar 

Közoktatásügyi Minisztérium stb. A dokumentumokban ezeket a 

variánsokat érintetlenül hagytuk. 

Az iratokat eredeti formájukban közöljük, csak a címzést, 

a tárgy rovatot, a hivatkozási számot hagytuk el. Az iratokat 

szöveghűen publikáljuk, csak az elírásokat, a gépelési hibákat, 

és apróbb stiláris pontatlanságokat javítottuk. Meghagytuk a 

szövegek eredeti - néha következetlen - írásmódját. A lényege-

sebb stiláris módosítást jegyzetben jeleztük. A személyneveket 

a dokumentumban közöltek szerint írtuk. 

Az aláírásnál az eredeti aláírást, mint a szöveg részét, 

minden esetben közöljük. Előfordult azonban - főleg az egysze-

rű másolatoknál -,hogy a szerző (készítő) nevét rágépelték u-

gyan az iratra, ott azonban sem eredeti aláírás, sem kézjegy 
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nem szerepel. Ilyenkor a közlésre került irat fajtájának és 

lelőhelyének megjelölése után odaírtuk, hogy aláírás nélkül. 

Olyan esetben, ha a kézzel írt aláírást nem sikerült megfejte-

ni (az aláírót azonosítani), "olvashatatlan aláírás" megjelö-

lést használtunk. 

Az irat fajtáját a következő módon jelöltük. "Tisztázat"-

nak nevezzük azokat a forrásanyagokat, amelyek valamely cím-

zetthez érkeztek, továbbá az olyan mellékleteket, amelyeket 

nem írtak alá, de kísérőlevéllel érkeztek a címzetthez. "Kiad-

mányozott fogalmazvány" megjelölést használtunk azoknál az i-

ratoknál, amelyek fogalmazványok, de továbbításukat az illeté-

kes felettesek jóváhagyták. Ezt rendszerint "K", "ki" szócská-

val (betűvel), keltezéssel és a kiadmányozásra jogosult személy 

kézjegyével látták el. "Belső ügyviteli irat"-nak tekintjük azt 

az iratot, amelyet a szövegező előadó aláírásával látott el, és 

felettesének, belső használatra készített. Ha az iraton nincs 

aláírás, akkor a "fogalmazvány" vagy a "másolat" megjelölést 

használtuk. 

Az irat fajtájának megjelölése után rövidített formában 

közöljük a lelőhelyre vonatkozó adatokat. Ezek sorrendben a kö-

vetkezők^ az intézmény (levéltár), amelyhez az irat tartozik, 

majd az irat levéltári azonosítására szolgáló adatok. Ez után 

közöljük a forrásanyag egyedi ismérveit: a kiadmányozó, vagy 

más személy iraton található aláírását. 

Az irat szövegéhez a lelőhelyekre vonatkozó adatok után 

kiegészítő magyarázatot fűztünk. Ez az irat keletkezésének kö-

rülményeiről, az ügy további menetéről nyújt felvilágosítást. 
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RÖVIDÍTÉSEK 

a/a, ad acta 

AP 

áll. 

áll. titkár 

ált. 

BM. 

BNB 

d. n. 

ea. 

Ein. o. 

ein. 

f. év 

f 5 . o . 

h. n. 

h. 

id. mb. 

ill. 

ikt. sz. n. 

int. 

ig. 

jkv. 

keb. 

kb. 

kig. 

körz. 

irattárba helyezendő 

adópengő 

állami 

államtitkár 

általános 

Belügyminisztérium 

Budapesti Nqmzeti 9izottság 

dátum nélkül 

előadó 

Elnöki osztály 

elnöki 

folyó év 

főosztály 

hónap nélkül 

helyett 

ideiglenesen megbízott 

illetve 

iktatószám nélkül 

intézet 

igazgató 

jegyzőkönyv 

kebelbeli 

körülbelül 

közigazgatási 

körzeti 
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közs. 

L. vagy 1. 

m. 

MADISZ 

MDP 

min. tan. 

min. o. tan. 

min. titk. 

min. s. titkár 

m. kir. 

MK 

MNDSZ 

MSZMT 

mb. 

M. T. 

n. n. 

n. b. 

orsz. 

r. 

r. u. 

s. titk. 

s. k. 

sz. 

sz. a . 

sz. n. 

község 

lásd, vagy láttam 

magán 

Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség 

Magyar Dolgozók Pártja 

miniszteri tanácsos 

miniszteri osztálytanácsos 

miniszteri titkár 

miniszteri segédtitkár 

magyar királyi 

Magyar Közlöny 

Magyar Nők Demokratikus Szövet-
sége 

Magyar Szovjet Művelődési Társa-
ság 

megbízott 

Minisztertanács 

nap nélkül 

nagybecsű 

országos 

rendelet 

rövid úton 

segéd titkár 

saját kezű (aláírás) 

számú 

szám alatt 

szám nélkül 
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Sz. főv. Székesfőváros 

SZIM Szociáldemokrata Ifjúsági Moz-
galom 

Szöv. szövetség 

tc. törvénycikk 

thj. törvényhatóság jogú 

tek. tekintetes 

tvr. törvényerejű rendelet 

ú. n. úgynevezett 

ú . m . úgymint 

uo. ugyanott 

UMKL Új Magyar Központi Levéltár 

Ü. B. Üzemi Bizottság 

ü. o. ügyosztály 

ü. v. ügyvezető 

VKM Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium 
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A közlekedésügyi miniszter a kérést elutasította. 

CUMKL XIX-I-l-i-96349-1946) 

13. a. 

Budapest, 1946. augusztus 13. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE AZ 

1946/47. ÉVI SZÍNIGAZGATÓI PÁLYÁZATOKRÓL. 

Az 1946/47. évi színi évadra kiadandó színigazgatói engedélyek 

re 94 pályázat érkezett be. A pályázatokat a Magyar Színészek 

Szabad Szakszervezete és a Magyar Művészeti Tanács vizsgálta 

meg, s javaslatával együtt eljuttatta a minisztériumhoz. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete már korábban elő-

terjesztést tett a vidéki színikerületek újabb beosztása tár-

gyában. Javasolta, hogy a következő színi évadban általában 

több állomáshely tartozzék egy-egy másod-, harmad-, továbbá, 

hogy a negyedrendű kerületek vármegyénkint jelöltessenek ki. 

Az ü. o. mindkét javaslatot elfogadhatónak ítéli, a kisebb ke-

rületek színigazgatói előnyösebb gazdasági helyzetbe kerülnek, 

ha több állomáshely áll rendelkezésükre, a vármegyei kerületek 

létesítése pedig kiküszöböli azt a nehézséget, hogy év közben 

kelljen újabb és újabb állomáshelyeket beosztani az egyes kerü 

letekhez. 

Végigtekintve a pályázass köztük a leendő igazgatók névso-

rán, az ü. o. sajnálattal állapítja meg, hogy ezek között a 

színházi vezetők között alig akad olyan, akitől a vidéki szín-
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házi kultúra felemelését lehet várni. A legjobb esetben érdemes 

színházi vállalkozók ezek, hosszabb-rövidebb színészi és színi-

gazgatói tapasztalattal. Alig van köztük képzett színházvezető, 

aki egy-egy város kulturális életének irányító tényezőjévé vál-

hatnék. Ha ehhez hozzáadjuk még azt is, hogy ezek mellett a 

színigazgatók mellett - amennyiben működik egyáltalán külön ren-

dező - a közvetlen művészi irányítást sem megfelelő szakemberek 

végzik, hanem kiérdemesült idősebb színészek, alkalmi rendezők, 

akkor minden okunk megvan arra, hogy a következő színi évadtól 

se várjunk komolyabb művészi eredményt, mint amilyen az előző 

évadban mutatkozott. A műsorok túlnyomó részét ismét selejtes 

operettek fogják kitölteni, s ami még ennél is rosszabb, prózai 

és operett-előadások egyaránt szakszerűtlen rendezésben, kidol-

gozatlanul kerülnek bemutatásra, ismét az lesz a színigazgatók 

legfőbb "művészi" gondja, hogy minél kevesebb próbával és szí-

nésszel minél több előadást produkáljanak. A színház ismét nem 

fogja megtalálni közönségét, ismét lehetetlen lesz a kultúrára 

szomjas tömegeket meggyőzni arról, hogy a kezdetleges, de sze-

mélyi és tárgyi érdekességénél fogva hozzájuk mégis közelebb 

álló műkedvelő előadások helyett ezeket a szintén kezdetleges, 

rosszul rendezett, gyengén betanult, színvonal alatti előadáso-

kat kell látogatniok. 

Az ü. o. éppen ezért tisztelettel javasolja, hogy a jövőben 

esedékes állami támogatást ne közvetlenül a színigazgatók kap-

ják, hanem létesíttessék belőle olyan alap, amelyből szakképzett 

rendezőket, színvonalas művészeket lehetne kiküldeni az egyes 

társulatokhoz. Legalább az első- és másodrendű társulatokhoz, 
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de lehetőleg a kisebbekhez is évenkint legalább 5-6 darab beál-

lítására és betanítására vendégrendezőt kellene kiküldeni. Az 

effajta vendégszereplés az ü. o. véleménye szerint fontosság-

ban megelőzi a fővárosi neves színészek szokásos vidéki vendég-

fellépését is. A vendégrendező bepillantást vethetne egy-egy 

színház egész művészi vezetésébe, megfelelő útbaigazítással lát-

hatná el a színházvezetőket, tapasztalatairól a minisztérium-

nak jelentést tehetne. Ugyanakkor gondoskodni kellene minden 

arra alkalmas színháznál megfelelő prózai színészek szerződte-

téséről, akik gázsijukat az állami alapból kapnák. így a vidéki 

színészet támogatására szánt szubvenció közvetlenül szolgálná a 

művészeti célokat. 

Felszólítandó valamennyi színigazgató, hogy a szezon elején 

fordítson kellő időt az első darabok betanulására: az így elő-

álló két-háromhetes időnyereség egész évadban megmarad, s min-

dig nyugodt próbalehetőséget biztosít. 

A pályázati feltételeknek megfelelően előírandó a prózai e-

lőadások arányszáma. 

A részletekre vonatkozólag a szakszervezet és a Művészeti 

Tanács írásban előterjesztett javaslatai óta újabb módosító ja-

vaslatok érkeztek - elsősorban a szakszervezet részéről -, úgy-

hogy f. évi aug. 10-én a minisztérium művészeti ügyosztályán e-

gyeztető megbeszélésre hívtuk össze az érdekelteket. Ezen a 

tárgyaláson a Művészeti Tanács részéről Kárpáti Aurél, Somlay 

Artúr és Major Tamás, a szakszervezet részéről Abonyi Géza és 

Staud Géza, az ü. o. részéről pedig Pátzay Pál, Romhányi Gyula 

és Kéry László volt jelen. A megbeszélésről jegyzőkönyv készült, 
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amely alapján a tanácsnak és a szakszervezetnek módjában lesz 

az itt kialakult eredménnyel kapcsolatban állást • foglalni. 

Az elsőrendű kerületeknél Sopron-Szombathelyre a tanács és 

a szakszervezet egyhangúlag Kőszegi Gézát, a debreceni kerület-

re Beleznay Istvánt javasolta. A referens kötelességének tartja 

megjegyezni, hogy Beleznay az elmúlt évadban nem váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket. Társulatát hiányosan szervezte, cse-

kély számú prózai színészét két színházban is foglalkoztatta s 

ezeknek szinte próba nélkül, fáradtan kellett helytállniok mind-

két helyen. 

A debreceni kamaraszínházra külön nyújtott be kérelmet Ker-

tész Sándor, Beleznay társulatának tagja. A szakszervezet és a 

tanács a kérelem elutasítását javasolja: gazdasági szempontból 

nem kívánatos egy vidéki városban két koncesszió kiadása, fi-

gyelembe vétetett a szakszervezetnek azon elvi határozata is, 

hogy senki sem kaphat azon a helyen színigazgatói engedélyt, 

ahol előző évben, mint társulati tag működött. Másrészt Kertész 

Sándor kérelmét Debrecen városa, elsősorban a kulturtanácsnok 

a legnagyobb mértékben támogatja, mellette foglalt állást a vá-

ros szabadművelődési felügyelője és több demokratikus pártja. A 

város haladó köreiben azt várják Kertész Sándortól, hogy jobb 

színházat fog csinálni, mint Beleznay. Kétségtelen azonban az 

is, hogy Kertész szintén nem ideális színházvezető: közepes ké -

pességű színész, hiányosan képzett rendező, akinek nincs kellő 

kulturája ahhoz, hogy színvonalas intim-szinházat teremtsen Deb-

recenben. 

A múlt évi igazgatók közül a tanács és a szakszervezet nem 



ajánlja Földessy részére a miskolci színház engedélyének újbóli 

kiadását, miután ellene művészeti és erkölcsi szempontból kifo-

gások merültek föl, s mint a Fővárosi Operettszínház tőkéstársa 

a miskolci színházat elhanyagolta. Később a szakszervezet véle-

ményét megváltoztatta, s javasolta az engedély kiadását Földes-

synek. Javasolta a tanács és a szakszervezet Szalay Károly ré-

szére a pécsi engedély kiadását; a szakszervezet azonban később 

azt a bejelentést tette, hogy Szalay, miután a szakszervezet ré-

széről a koncesszióra való ajánlás megtörtént, társulatával 

szemben a kollektív szerződésben vállalt kötelezettségét súlyo-

san megszegte. Ezek alapján az egyeztető megbeszélésen az a vé-

lemény alakult ki, hogy a pécsi kerület Halasi Ivánnak, a mis-

kolci pedig Faragó Ödönnek adandó. Az előbbi a múlt évben álta-

lános elismerés mellett működött Szolnokon, ahol régebben egy 

színigazgató sem tudott huzamosabb ideig megmaradni, az utóbbi 

színházvezetői képességeit különösen mint a kassai színház igaz-

gatója bizonyította be. 

A másodrendű kerületeknél a tanácsnak a megbeszélésen jelen-

lévő képviselői elfogadták a szakszervezet ama javaslatát, hogy 

a győri kerületet Sarlai Imre, a kaposvárit pedig Deák Lőrinc 

kapja. (A tanács fordítja ajánlotta az engedély kiadását.) Ha-

sonlóképpen megegyezés jött létre arra vonatkozólag, hogy Os-

váth Béla kapjon koncessziót Hódmezővásárhelyre és Makóra. A 

szakszervezet képviselője mind a Földessy mellőzésével, mind 

pedig Osváthnak kiadandó engedéllyel kapcsolatban kijelentet-

te, hogy az ő jelenlegi állásfoglalásuk nem szükségszerűen a-

zonos a szakszervezet vezetőségének állásfoglalásával. 
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A továbbiakban részletesen tárgyaltatott Bodonyi, volt soproni 

színigazgató kérelme, melyet azonban mind a szakszervezet, mind 

a tanács képviselői elutasítandónak ítéltek, mivel a pályázó 

nem rendelkezik kellő felszereléssel és kellő aktivitással. A 

szakszervezet javasolta, hogy az eredeti előterjesztéstől el-

térőleg a negyedrendű kerületeknél Gönczy Erzsébet helyett Föl-

des Mihály kapjon engedélyt Somogy és Tolna megyékre. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-79762-1946. 

"Kéry, K. VIII. 16. Simon." 

Az ügyiratban megtalálható a 28 színigazgatói engedély másodla-
ta. Ezeket terjedelmi ok miatt nem közöljük. Az engedélyeket a 
Színész Szakszervezet útján juttatták el az érdekeltekhez. 

13. b. 

Budapest, 1946. augusztus 13. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYA ÉRTESÍTI AZ IGAZGATÚKAT A MŰKÖDÉSI 

ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRÓL. 

A Magyar Művészeti Tanács javaslatára Címnek az 1946/47. színi 

évadra színigazgatói engedélyt adtam ... 

Elvárom, hogy mind Cím, mind társulatának minden tagja tehet-

ségét és tudását a művészet szolgálatának szentelje. Utasítom a 

Címet, hogy műsorát és színlapjait azok megjelenése után azon-

nal, a "havi műsorkimutatásokat" pedig minden hónap 8. napján a 

rovatok pontos és lelkiismeretes kitöltése mellett, hozzám ter-
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jessze fel. Az egyik állomáshelyről a másikra történő utazást 

az új helyre való megérkezése után azonnal köteles jelenteni. 

Cím társulatával csak azokon a helyeken működhetik, amelyek en-

gedély-okiratában név szerint fel vannak tüntetve. 

Utasítom Címet, hogy társulatának pontos névjegyzékét a 

szerepkörök és a havi fizetés feltüntetésével f. évi október 

hó 15-ig hozzám terjessze fel. 

Elvárom, hogy Cím mind a Magyar Színészek Szabad Szakszerve-

zetével, mind az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetével 

szemben fennálló kötelezettségeinek pontosan eleget tesz, to-

vábbá, hogy a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületével, valamint 

más, színdarabok közvetítésével és előadásával foglalkozó szín-

padi ügynökségekkel szemben vállalt kötelezettségét is pontosan 

teljesíti . 

Felhívom Címet, hogy a vidéki színjátszás színvonalának eme-

lése érdekében minden lehetőt kövessen el. Fordítson különös 

gondot műsorának összeállítására, kellő számú és minőségű tár-

sulat szervezésére, valamint arra, hogy a társulat tagjai szak-

képzett rendező vezetése alatt végezhessék munkájukat. Mindent 

el kell követni e munka zavartalan menetének biztosítására és 

különös gond fordítandó arra, hogy az előadásokat megfelelően 

magas számú próba előzze meg. Az előadások színvonalát a jövő-

ben fokozottan ellenőrizni kívánom; a mulasztások ezen a téren 

is az engedély azonnali megvonásával járhatnak. 

A színház nem lehet kevesek szórakozóhelye. Feladatát csak 

akkor tölti be helyesen, ha olyan kulturális intézménnyé emel-

kedik, amely a széles tömegekre támaszkodva szolgálja a legne-
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rnesebb értelemben vett műveltséget. A színház sohasem feledkez-

het meg fontos nevelői hivatásáról, ehhez kell szabnia művészi 

színvonalát is. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-79762-1946. 

"Kéry, VIII. 16 K. Simon" 

xA kihagyott részben a minisztérium feltételként szabja meg, 
hogy a havonként teljesített előadásoknak - a társulat kategó-
ria-besorolásától függően- legalább 20, 25, 30, illetve 35 szá-
zaléka irodalmi értékű prózai előadás legyen. 

A koncessziósok jegyzékét tájékoztatásul megküldték a Művészeti 
Tanácsnak, a belügyminiszternek (utóbbinak azzal a felkéréssel, 
hogy az engedély-okirattal rendelkező társulatokat támogassák, 
az engedély nélküli társulatoktól a fellépési engedélyt tagad-
ják meg 

A működési engedélyekről szóló miniszteri rendeletet a thj. 
városok és vármegyék hatóságainak is megküldték. 

14. 

Budapest, 1946. szeptember 7. 

DR. MÁTÉKA BÉLA - A LISZT FERENC TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGI TAGJA -

BEADVÁNYA A VKM-HOZ STANFORD ROBINSON ANGOL KARNAGY BUDAPESTI 

VENDÉGSZEREPLÉSE ÜGYÉBEN. 

Stanford Robinson az angol rádió operakarnagya f. évi júliusi 

tartózkodása folyamán a Händel Messias előadása alkalmával a 

vele folytatott eszmecserén örömmel nyilatkozott késznek, hogy 

szóbanforgó őszi budapesti újabb látogatása alkalmával Liszt 
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Ferenc hatalmas "Szent Erzsébet oratóriumát" díszelőadáson el-

vezényli . 

F. évi aug. 12-i hozzám intézett igen kedves levelében e 

tárgyra a következő szavaival önként ismét visszatért: 

"I shall be delighted to conduct the work of Liszt you know 

immediatly I have any information as to when I can some" 

("Boldog leszek, ha a felmerült eszme értelmében Liszt művét, 

mikor legközelebb Budapestre jövök, elvezényelhetem. Biztos 

lehet, hogy mindjárt értesíteni fogom Önt, mihelyt jövetelem 

időpontját megtudom".) 

Liszt Ferenc neve nemcsak zenei , hanem kulturális téren ál-

talában - világviszonylatban legnagyobb értékünk, miután mint 

ember is - egy Danteval, Shakespearevel, Michelangeloval, 

Goethevei, 3eethovennel, Wagnerrel stb. egy sorban - a világ 

elismerten legnagyobb szellemi korifeusai közé tartozik. 

Ezért nagyobb arányban fejlesztendő Liszt kultuszunk érdeké-

ben Mr. Robinson ajánlatát nagy örömmel kell megragadnunk. Ö a 

budapesti előadás után azt Angliában is szívesen megismételhe-

ti, és ezzel hathatósan hozzájárulhat, hogy Magyarország iránt 

a figyelem Angliában széles körben megnövekedjék. 

Ezért a Liszt Ferenc Társaság több irányadó tagja nevében 

tisztelettel kérjük, méltóztassék odahatni, hogy az Operaházunk 

a rendelkezésére álló scenirozással a Városi Színházban, no-

vember 19-én, Szent Erzsébet napján - Szent Erzsébet a női ka-

ritatív és szociális munka első apostolnője és mártírja - emlé-

kére Liszt Ferenc Szent Erzsébet oratóriumát díszelőadásban 

előadja . 
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A monstre előadás jelentőségének fokozása céljából esetleg 

az Operaház zenekara a Székesfővárosi Zenekarral és az Oparaház 

énekkara a Liszt Ferenc Kórussal is megerősíthető volna, úgy, a-

hogy a 30-as évek közepén Liszt "Krisztus oratóriuma" Weingart-

ner Félix vezénylete alatt Budapesten dupla zenekarral és ének-

karral került felejthetetlen nagyszabású előadásra. 

Mr. Robinson örömmel volt kész, hogy az előadásból egy arra 

fordítható százalék (5 vagy 10 %) az ostrom folytán anyagi esz-

közeitől megfosztott Liszt Ferenc Társaság, vagy a hajlékát 

vesztett és az egész művelt világot érdeklő, s siralmas helyzet-

ben levő Liszt Ferenc Múzeum javára jusson. 

Tisztelettel kérjük az Országos Liszt Ferenc Társaságot fel-

hívni, hogy az Oratórium előadása érdekében kifejtendő társadal-

mi propaganda előkészítése céljából, mielőbb választmányi ülést 

hívjon össze, miután arra az ostrom óta módja még nem volt. 

A Társaság ü. v. alelnöke: Jeszenszky Sándor dr. min. oszt. 

főnök, elnöke Szinyei Merse Félixné (Tiszakürt, Szolnok m.). 

Kérve, hogy az ügy fontosabb fejleményeiről úgy engem, mint 

Mr. St. Robinsont időnkint értesíteni szíveskedjék, 

maradok kiváló tisztelettel: 

dr. Mátéka Béla s. k. 

a Liszt Ferenc Társaság 
igazgatósági tagja 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-112270-1946. 

A beadványon olvasható kéziratos feljegyzés: "Az eszmét a 
Liszt Ferenc Társaság számos kiváló tagja magáévá tette, és 
annak érdekében a Társaság legközelebbi összejövetelén szándé-
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koznak szót emelni. Az ügyról már az Angol Misszió kulturális 
osztálya is behatóbban értesülve van". 

A levelet véleményezésre megküldték az Operaház igazgatójának. 

15. 
Budapest, 1946. október 29. 

DR. SZÉKELYHIDY FERENC - AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK ÖRÖKÖS TAGJAI TES-

TÜLET ELNÖKÉNEK - BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ AZ ÖRÖKÖS TAGOK 

NEHÉZ HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. 

Az örökös tagok testületének 1946. október 20-án déli 12 óra-

kor a Magyar Állami Operaházban megtartott zárt üléséről felvett 

és hitelesített jegyzőkönyvet tisztelettel beterjesztem. 

A jegyzőkönyvben foglaltakat sorrendben röviden néhány szó-

val egybefoglalom. 

A Budapesten tartózkodó 25 örökös tag közül 21 jelent meg, 

3 elfogadható indokolással kimentette magát elmaradásáról. 

Tisztelettel kérjük Miniszter úr közbenjárását és intézkedé-

sét arra vonatkozólag, hogy úgy a Nemzeti Színház, mint az Ál-

lami Operaház nem működő örökös tagjai is részesüljenek a műkö-

dő tagokat megillető kedvezményekben, elsősorban a természetben 

való ellátás terén. 

A Nemzeti Színház nem működő örökös tagjai: 

Garamszeghy Sándor, Hettyei Aranka, Márkus Emília, Mátray Erzsi, 

Rajnai Gábor, Rózsahegyi Kálmán, Tasnády Ilona. 
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Az Állami Operaház nem működő örökös tagjai: 

Haselbeck Olga, Márkus László, Medek Anna, Sándor Erzsi, Sebe-

ök Sári, Dr. Székelyhidy Ferenc. 

Kálmán Oszkárnak az Állami Operaház tagjának örökös taggá 

való kinevezését a testület a leadott 21 szavazatból 17 igen 

szavazattal magáévá teszi. 

Somlay Arthurnak a Nemzeti Színház tagjának örökös taggá 

való kinevezését a leadott 21 szavazatból 15 nem szavazattal 

nem tartja időszerűnek. 

A testület egyhangú lelkesedéssel és nyílt szavazással az 

elkövetkező három esztendőre elnökké Dr. Székelyhidy Ferencet 

az Állami Operaház örökös tagját, jegyzővé Garamszeghy Sándort 

a Nemzeti Színház örökös tagját választotta meg. 

Tisztelettel kérjük, hogy ezt tudomásul venni és a megvá-

lasztottakat tisztségükben megerősíteni szíveskedjék. 

A Nemzeti Színház nyugalmazott örökös tagjai drámai szavak-

kal ecsetelték szomorú helyzetüket, mert védelmet sehol sem 

kapnak, sehol sem találnak. Arra kérjük Miniszter urat, siessen 

az ő segítségükre, és utasítsa a Nemzeti Színház igazgatóját, 

hogy azokat, akik teljes testi és szellemi erőben vannak, és 

ha őket alkalmasnak találja, léptesse fel a Nemzeti Színház e-

lőadásai során. 

Ugyanilyen kéréssel fordultunk a Nemzeti Színház igazgatójá-

hoz közvetlenül is. 

Maradok Miniszter úrnak mindenkor szolgálatára készen 

dr. Székelyhidy Ferenc s. k. 
Állami Operaház Örökös Tagjai Testület 

elnöke 



Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-sz. n. -1946. 

Az irat mellett a testület 1946. október 20-án tartott ülésé-
nek jegyzőkönyve is megtalálható, (u. o.) 
Terjedelmi ok miatt nem közöljük. 

16. 

Budapest, 1946. október 8. 

AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZEGYESÜLET NYUGDÍJINTÉZETÉNEK BEADVÁNYA A 

VKM MINISZTERHEZ A NYUGDÍJAK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 

RENDEZÉSÉRŐL. 

Miniszter úr! 

Az ide mellékelt 1942. évi nyomtatásban megjelent összevont 

költségelőirányzat számadataival alátámasztjuk azt a tényállást, 

hogy a múltban az Országos Színészegyesület és nyugdíjas tagja-

inak nyugdíja jelentős részét a színházjegyek árán felül a kö-

zönségtől szerzett pótfillérek szolgáltatták. E pótfillérek 

összege egy-egy színtársulat bevételének 4,5-5,5 'ó-ának felelt 

meg. 

Az elmúlt idényben azonban a helyárak állandó hullámzása kö-

vetkeztében az 1942-43-ban érvényben volt helyekhez kötött pót-

fillér szolgáltatásoktól el kellett tekintenünk, mert ez az el-

számolást megnehezítette volna, ezért változtattuk meg a hely-

árakhoz kötött pótfillér rendszert, illetve fogadtuk el azt a 

javaslatot, hogy a vidéki színtársulatok igazgatói teljes bevé-

telük 4 %-át szolgáltassák be a Nyugdíjintézet pénztárába pót-
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fillér juttatás címén. Az így lecsökkentett pőtfillér szolgál-

tatás a nyugdíjasok nyugdíja rovására történt ugyan, de pénzünk 

értékhullámzása miatt lényeges jelentősége nem volt. Ma a szi-

lárd forint számításnál ellenben a lecsökkentett 1 % is jelen-

tős, ezért kérjük a vidéki színtársulatok pótfilléreit újból a 

bevétel 5 %-ban meghatározni. Hangsúlyozzuk, hogy a pótfillére-

ket nem a színházigazgatók, hanem a közönség fizeti mindenkor 

a jegy árán felül. 

Eddig a forint bevezetése óta augusztus és szeptember hóban 

a vidéki 1 %-os pőtfillér befizetés 500 forint bevételt ered-

ményezett. Pőtfillér fizetési kötelezettségüknek a vidéki szín-

igazgatók közül eddig csak a kis igazgatók tettek eleget,a be-

fizetéseknek nagyobb része heti lo forinton alul van. 

Az Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete rendes tag-

jai havi összes járandóságának 6 %-a számolandó el a havi nyug-

díj kimutatáson nyugdíjszázalék címén. A múltban ennek felét 

az igazgató, felét pedig a tag fizette. Most azonban a teljes 

összeget az igazgató tartozik befizetni, mint az 0TI vagy a 

MABI-nál, miután az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete 

elismert nyugdíjpénztár, így azok után a tagok után, akik az 

Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetének nyugdíjra, illet-

ve öregségre biztosított tagja, az igazgató sem az 0TI, sem pe-

dig a MABI-nál öregségi járulékot fizetni nem tartozik. Nem 

történik tehát más, mint az, hogy az öregségi járulékot az i-

gazgató az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete pénztárá-

ba fizeti be. 

Ezenkívül minden rendes tag havonként 3 forint temetési já-



rulékot fizet. Ezt a temetési járulékot a tagok saját maguk fi-

zetik. 

A gyakorlatos, vagy működési engedélyes, valamint azok a 

tagok, akik 40-ik életévüket már betöltötték és az Országos 

Színészegyesület Nyugdíjintézetének nem tagjai, teljes fizeté-

sük 2 %-át tartoznak a "Segélyalap" javára befizetni. Fizetik 

ezenkívül havonként a 3 forint temetési járulékot, melynek el-

lenében haláluk esetén hozzátartozóikat temetési segélyben ré-

szesítjük . 

Kérjük fenti előterjesztésünket jóváhagyólag tudomásul ven-

ni és erről az érdekelt vidéki színtársulatok igazgatóit körle-

vélben értesíteni szíveskedjék. 

Kiváló tisztelettel 

Pethes Sándor s. k. 

miniszteri biztos 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-118515-1946. 

A VKM miniszter 1946. október 17-i minisztertanácsi előterjesz-
tésében 5 000 Ft "nyugdíjpótlő segély" kiutalását kérte. A Mi-
nisztertanács a kiutalást azzal engedélyezte, "hogy a Sz. E. 
(Színészek Egyesülete) a kölcsönt a neki jutott mozi jövedelmé-
ből 10 havi részletben visszafizetni tartozik, (u. o.) 

17. 

Budapest, 1946. november 22. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁHOZ A KÖZTARTOZÁSOK ÉS GÁZSIBIZTOSÍTÉK 
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BEFIZETÉSÉT ELMULASZTÓ SZÍNIGAZGATÓK ÜGYÉBEN 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről hivatalosan 

jelentjük, hogy három színigazgató, Szokoly Gyula, Nádasi Jó-

zsef és Kőszegi Gézáné Medgyesi Anna, mind a mai napig nem vet-

ték át koncessziós okiratukat a szakszervezetben, ennélfogva 

az egyhavi gázsibiztosítékot sem tették le a szakszervezet 

pénztárába. Nem igazolták a Nyugdíjegyesülettel és a Szerzők 

Egyesületével, valamint a mult évi társulattal szemben fennál-

ló tartozásaik kiegyenlítését sem. 

A helyi hatóságok a hivatalos lap közlése alapján adják ki 

nekik a helyi játszási engedélyeket, ami helytelen, mert a he-

lyi hatóságoknak a koncessziós okirat bemutatásához kellene ra-

gaszkodniok. 

Ezek a körülmények elégségesek volnának ahhoz, hogy a szak-

szervezet a három igazgató koncessziójának visszavonását java-

solja, tekintettel azonban arra, hogy ez a színház és a társu-

latok életét veszélyeztetné, egyelőre a szakszervezet arra ké-

ri a Minisztériumot, igyekezzék hivatalosan odahatni, hogy a 

fenti három színigazgató koncesszióját kiváltsa, és a szakszer-

vezet előírásainak eleget tegyen. Szólítsa fel őket a Minisz-

térium a legszigorúbban arra, hogy kötelezettségeiknek tegyenek 

eleget. 

Amennyiben nevezettek záros határidőn belül a koncessziós 

okiratot nem váltják ki, és a gázsibiztosítékot nem teszik le, 

a szakszervezet a koncesszió megvonását fogja javasolni. 

Egyben kérjük a Minisztériumot, szíveskedjék közölni a köz-
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igazgatási hatóságokkal, hogy a helyi játszási engedélyeket a 

jövőben ne a hivatalos lap közlése alapján, hanem kizárólag a 

koncessziós okirat felmutatása mellett adják ki. 

Teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-136920-1946. 

Az ügyosztály a beadványban megnevezett igazgatóktól mulasztá-
suk haladéktalan pótlásáról és a késedelem okáról igazoló je-
lentést kért. Ezek elmulasztása (8 napon belül) esetén a kon-
cesszió megvonását helyezte kilátásba. 

18 . 

Budapest, 1946. december 18. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁHOZ A BUDAPESTI MAGÁNSZÍNHÁZAK TÁMOGATÁSA 

ÉRDEKÉBEN. 

Mellékelten van szerencsém felküldeni a budapesti magánszínhá-

zak egy havi gázsiterheinek kimutatását abból a célból, hogy 

amennyiben a kormányzatnak módja nyílik rá, a vidéki színházak-

hoz hasonlóan, a budapesti magánszínházakat is támogatásban ré-

szesíteni szíveskedjék. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a budapesti magánszínházak 

tőkés vállalkozások, s így egy minden kikötés nélküli állami 

támogatás a kormányzat részére támadó felületet nyújthatna. 
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Ezért azt javasoljuk, hogy amennyiben mód nyílnék a fővárosi 

magánszínházak támogatására, amelyre valóban rászorulnak, azt 

a kormányhatóság bizonyos minőségi előírásoktól, vagy egyéb ki-

kötésektől tegye függővé. Tehát olyasmire gondolunk, mint ami-

lyen a minőségi adóztatás, amelynek a terve a Művészeti Tanács-

ban fenn van. Ilyen kikötés lehetne például bizonyos számú ere-

deti magyar darab bemutatása, vagy bizonyos számú klasszikus 

színmű felújítása stb. 

A Belvárosi Színházat nem vettük fel a támogatásra szoruló 

magánszínházak sorába, mert a Belvárosi Színház a város tulaj-

dona és támogatást közvetlenül a Székesfővárostól kaphat. Külön 

fel kell hívnom a Minisztérium figyelmét arra, hogy támogatás-

ra elsősorban a drámai színházak szorulnak, tehát a Vígszínház, 

Pesti Színház, Művész Színház és Magyar Színház, míg a zenés 

produkciókat játszó színházak, a Fővárosi Operettszínház, Med-

gyasszay Színház, vagy a kabaréműsort kultiváló Pódium, a kö-

zönség érdeklődése folytán közületi támogatásra nem szorulnak 

rá. 

Teljes tisztelettel 

0 0 . Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-149096-1946. 

A VKM miniszter 1946. december 30-i pénzügyminiszterhez küldött 

átiratában 420 000 Ft segély kiutalását kérte. 

Az ügyiratban említett kimutatás az irat mellett megtalálható. 
Terjedelmi okok miatt nem közöljük. 
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Budapest, 1946. december 28. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁHOZ. A SZÍNÉSZ NYUGDÍJINTÉZETEK EGYESÍ-

TÉSÉT JAVASOLJA. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről a következő 

javaslatot tesszük a magánszínházaknál működő színészek nyug-

díjkérdésének végleges rendezése tárgyában, és kérjük a V-allás-

és Közoktatásügyi Minisztériumot, hogy ennek a tervnek a megva-

lósítását támogatni szíveskedjék. 

J a v a s l a t 

a színész nyugdíj-intézetek egyesítésére, illetve a színész 

nyugdíjkérdés végleges megoldására. 

1. Javasoljuk az összes magán színész nyugdíjintézetek e-

gyesítését Országos Színésznyugdíjintézet címen. Az egyesítés 

következtében összeolvadna az Országos Színészegyesület Nyug-

díjintézete, a Magyar Színház Nyugdíjintézete, a Vígszínház Nyug-

díjintézete és a Népszínház Nyugdíjintézete. Ezeknek egyesítése 

természetesen csak törvényhozási, illetve rendeleti úton lehet-

séges, mivel egyes testületek részéről ellenállás mutatkozhat. 

2. Javasoljuk, hogy a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete, 

mint a színészek egyetlen érdektestülete,és az újonnan létesí-

tendő Országos Színésznyugdíjintézet között létesíttessék ugyan-

az a jogviszony, amely annakidején az Országos Színészegyesület 

és az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete között fennál-
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lott. A szakszervezet volna ugyanis hivatva arra, hogy a nyug-

díjintézet rendelkezéseit és alapszabályát végrehajtsa, gondos-

kodjék a nyugdíjak beszedéséről, és általában képviselje a vég-

rehajtó hatalmat a nyugdíjintézet mellett. 

3. Javasoljuk, hogy a készülő rendelet kötelezze a szakszer-

vezet tagjait, illetve a magánszínházakban működő összes színé-

szeket a nyugdíjintézeti tagságra. Az igazgatók köteleztessenek 

a tagoktól levont nyugdíjjárulékok pontos befizetésére az OTI 

és a MABI járulékok analógiája alapján. 

Javasoljuk, hogy az egyes nyugdíjintézetek vagyonát egyesít-

sék és a pénzügyi kormányzat nyújtson segédkezet ahhoz, hogy az 

egyes nyugdíjintézetek ingatlanainak átírása az új Országos 

Színésznyugdíjintézet nevére a telekkönyvi átírási díj alól 

mentesüljön. 

5. A nyugdíjintézet alapításához a Magyar Színészek Szabad 

Szakszervezete a maga részéről körülbelül 50 000.- forint kész-

pénzzel hajlandó hozzájárulni, a már eddig is tartalékolt nyug-

díjalapból . 

6. Az új Országos Színésznyugdíjintézet fenntartása négy 

forrásra támaszkodna: 

a. a tagok nyugdíjjárulékára, 

b. a színigazgatók által fizetett pótfillérekre, amelyeknek 

rendszerét továbbra is fenn kell tartani, 

c. rendszeres kormánytámogatásra, 

d. az újonnan létesítendő Országos Színpártoló Egyesület 

támogatására . 
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7. Az Országos Színésznyugdíjintézet természetesen teljesen 

autonóm intézmény, vagyona kezelésében független a szakszervezet-

től, vezetőségében azonban a szakszervezet, mint végrehajtó 

szerv mindenkor bizonyos számú képviselővel vesz részt. 

8. Javasoljuk, létesíttessék egy bizottság az Országos Szí-

nésznyugdíjintézet tervezetének kidolgozására és a kalkulációk 

felfektetésére . 

Tisztelettel kérjük a VKM-et, hogy javaslatainkat a legmesz-

szebbmenőkig támogatni és kidolgozásában részt venni szívesked-

jék . 

Teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-151234-1946. 

20. 

Budapest, 1946. december 28. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK TERVEZETE ORSZÁGOS 

SZÍNPÁRTOLÚ EGYESÜLET LÉTREHOZÁSÁRÓL. 

Abból a célból, hogy a magyar színészet jólétét, fennmaradását 

biztosítsuk és az állam terhein könnyítsünk, a Magyar Közokta-

tásügyi Minisztériummal egyetértőleg és támogatásával Országos 

Színpártolő Egyesület néven az egész országra kiterjedő szerve-

zetet alakítunk. 
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A befolyó jövedelemből az egész országban működő színházi 

vállalkozásokat támogatjuk; megfelelő, arra alkalmas személyek 

nek pénzt adunk, hogy színházi vállalkozást kezdhessenek. 

Színházi könyvtárt rendezünk be, mert a színházak terheinek 

egyik jelentékeny része a színdarabok anyagának beszerzése, és 

éppen ez a körülmény kényszeríti a színházi vállalkozókat arra 

hogy régi, és a közönség szempontjából előadásra nem alkalmas 

darabokból állítsa össze műsorát. A Színpártoló Egyesület mini 

málisan olcsó díjért rendelkezésre bocsájtaná könyvtárának a-

nyagát. Az elképzelés szerint minden színigazgató - beleértve 

a fővárosiakat is - évi szubvencióképpen havi gázsistandját 

vagy annak olyan mértékű %-át kapná, amilyen arányú lesz ennek 

a mozgalomnak az eredménye és amennyi pénz áll az Egyesület 

rendelkezésére. Ezzel mentesülne a kultuszkormányzat és a Pénz 

ügyminisztérium komoly anyagi terhektől. 

A Színpártoló Egyesület a Magyar Színészek Szabad Szakszer-

vezete keretén belül dolgozna és a szakszervezet javaslatára a 

Művészeti Tanács, végső fórumon a Kultuszminisztérium adná meg 

illetőleg válogatná ki a jelentkező színigazgatók közül a leg-

megfelelőbbeket. Bizonyos mértékig a műsorirányítás felett is 

felügyeletet gyakorolhat, és feltétlenül feladata lenne emelni 

a színházak művészi nívóját. 

Az Országos Színpártoló Egyesület tagjai az egész országban 

rendezett előadásokra (akár premier, akár vasárnap v. ünnepnap 

vagy vendégjáték) havonta két személyre szóló 50 %-os jegyet 

kapnának. A jegyeket az Országos Színpártoló Egyesület tagjai 

részére kiadott könyvecskében elhelyezett utalványokra adnák 



ki a színházi pénztárak. Erre vonatkozólag megállapodás köten-

dő az ország összes színigazgatóival szigorú pönálé fizetése 

mellett, hogy biztosítsuk, hogy tagjaink az 50 'Ó-OS kedvezményt 

megkapják minden előadásra. A két-két darab jegyről szóló utal-

vány Budapest összes színházai részére vonatkozik, míg vidéken 

a tagok az igazolvány ellenében minden előadásra, vendégszerep-

lésre is 50 %-os kedvezményt kapnának. A vidéki tagok ha Buda-

pestre jönnek, beválthatják az itteni utalványaikat. 

A Színpártoló Egyesület tagjai minden megtérítés nélkül ha-

vonta megkapják a "Színészek Lapját", amelyben a Színpártoló 

Egyesületre vonatkozó minden közlemény fel van tüntetve úgy, 

hogy úgy a fővárosi, mint a vidéki színházak műsorát az olvasó 

megismerheti és színházi programját összeállíthatja. A "Színé-

szek Lapja" ezzel az Országos Színpártoló Egyesület hivatalos 

közlönyévé is válik. 

Évenként, közjegyző jelenlétében a tagok közül (akik sorszám-

mal lesznek ellátva) kisorsolnánk néhány száz számot,, akiknek 

anyagi erőnktől függően egy-két vagy esetleg négy hétig terje-

dő ingyen nyaralást vagy utazást nyújtanánk. Ezzel az emberek 

gyöngeségére alapítunk, mert hiszen tudjuk, hogy azt a réteget, 

amelyik a színház iránt nem viseltetik különösebb érdeklődés-

sel, talán az ingyen nyaralási lehetőségek útján tudjuk célja-

ink mellé állítani. 

Ugyancsak évenként kiadnánk egy nagy képes színházi kalendá-

riumot . 

Néhány nagyobb vállalatot kapcsolnánk be az Egyesület tagjai 

részére, amelyeknél vásárlás esetén a tagság igazolása mellett 
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%-os kedvezményt adnának eladási áraikból, gondolunk pl. a Mol-

nár és Moser, Divatcsarnok Del-Ka cipőüzletekre, amelyek bizo-

nyára, hogy forgalmukat emeljék, az Egyesülettel szemben áldo-

zatkészek lesznek, eltekintve attól, hogy üzleti számításaikat 

forgalmuk emelésével megtalálják, s attól, hogy a könyvecskék-

ben nevük nagy réteg körében forgalomba kerül. 

Jövedelmek: 

Az Egyesület jövedelmének egy része abból adódik, hogy len-

ne egy beiratkozási díj, amit 10 forintban gondolunk megállapí-

tani, és lenne egy tagsági díj, havonta két forint. Mindenki 

annyi utalványt kap, ahány hónapra a tagdíjat előre befizette. 

Tehát ha valaki beiratkozik és egyhavi tagdíjat lefizet, megkap-

ja az igazolványt és - mondjuk - szeptember havára szóló utal-

ványt. A kettő együtt adja ki a kedvezményt adó cégeknél a tag-

ság igazolását és a sorsolásnál a sorsolásban való részvétel 

lehetőségét. 

A Hivatalos Közlöny egyike lenne az ország legnagyobb pél-

dányszámban megjelenő folyóiratának, és az abban elhelyezett 

hirdetésekből komoly jövedelemre számíthatunk. Az évenként meg-

jelenő kalendárium ugyancsak kitűnő hirdetési orgánum. A kia-

dott könyvecskékben is lehet elhelyezni hirdetést. 

Kiadások: 

Széles körű propagandát fejtenénk ki, mert azzal, hogy 50 

os jeggyel az egész színház befogadóképességét meg tudnánk töl-

teni, plusz a neki juttatott szubvencióval vállalkozásunk töké-

letesen rentábilis lenne. A propaganda ekvisitorok útján törté-

nik, akik az ország minden városába ellátogatnának, és ezért a 
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10 forint beiratkozási díjból - mondjuk - 30-40 'ó-ot kapnának 

munkájukért. A tagdíjakból már nem. Kiadás ennek a meglehető-

sen nagy adminisztrációnak költsége: hivatalnoki kar, nyomtat-

ványok, postaköltség és nem utolsó sorban a színigazgatóknak 

nyújtandó szubvenció. A postaköltséget és nyomtatványköltséget 

ha ez az országos megmozdulás sikerül, a hirdetésekből bősége-

sen fedezni tudjuk. A beiratkozási díj és a havi tagsági díjak 

egy részét szubvencióra, egy részét nyugdíjasok támogatására 

és az iroda adminisztrációs költségeire fordítanánk. 

Ötvenezer tag esetén, mely esetben a Színpártoló Egyesület 

mozgalom taglétszámában nem érte el a kívánt eredményt, a kö-

vetkezőképpen alakul a költségvetés: 

Beiratkozási díj: 500 000 forint 

Havi tagdíj: 100 000 forint 

Hirdetésekből kinyomtatjuk a lapot. Ötszázezer forintból 

40 ®Ó-OS jutalékra kifizetünk 200 ezer forintot, marad 300 ezer 

forint, és tagdíjakból 12 hónap alatt bevehető 1 200 000 forint, 

a kettő összesen 1 500 000 forint. Ebből, ha 32 vidéki társula-

tot számítunk, átlagban évente 10 ezer forint szubvencióval, az 

320 ezer forint. Budapesti összes színházak, beleértve az álla-

miakat is, átlagban 50 ezer forintjával számítva (ami bőségesen 

elegendő, mert most a magánszínházak semmit sem kapnak) 12 szín-

házat véve alapul 500 000 forint. Ez összesen 920 ezer forint. 

Nyugdíjasok kapnának 3G0 ezer forintot, marad tehát adminiszt-

rációra cca 200 ezer forint és az évi almanach hirdetések tel-

jes jövedelme. 
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Ennek a tervnek a keresztülviteléhez tőke szükséges, hogy a 

szervező munka megindulhasson. Nyomtatványokat, gyűjtői veket 

kell készítenünk, amivel az üzletszerzők bejárják az országot. 

Erre a célra szükségünk lenne a kultuszkormányzat és a Pénzügy-

minisztérium támogatására. 

Kérjük tehát, hogy szavazzanak meg bizonyos összeget, mond-

juk 50 ezer forintot, hogy elindulhassunk. Ha a terv jó, akkor 

ezzel az összeggel a magyar színészet egyszer és mindenkorra 

levette a kultuszkormányzat vállairól a terhet. 

Dr. Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-151233-1946. 

21. 

Budapest, 1947. február 5. 

A VKM MINISZTER ELŐTERJESZTÉSE A MINISZTERTANÁCSNAK. A BUDAPES-

TI MAGÁNSZÍNHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA HITELTÚLLÉPÉS ENGEDÉLYEZÉSÉT KÉ-

RI . 

A pénzügyminiszter ur 72.166/1947 I/a. sz. előzetes hozzájáru-

lása alapján tisztelettel kérem a Minisztertanácsot, hogy öt 

budapesti magánszínház, úgymint a Vígszínház, Pesti Színház, 

Művész Színház, Madách Színház és a Magyar Színház támogatásá-

ra 1947. évi január hó 1-től kezdődően 1947. évi május hó végé-
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ig öt hónapon keresztül havonta 20.000 forintban kiutalásra 

kerülő, összesen 100 000 forint hiteltúllépést szíveskedjék 

engedélyezni . 

A Minisztertanács által engedélyezendő támogatás összegét 

a fenti színházak között, melyek magas művelődés színvonalon 

álló kulturális munkát végeznek, 1946. évi december havi illet-

ményadójuk alapján arányosan kívánom felosztani. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-29096-1947 

"Kéry, L. Romhányi II. 5., L. II. 7. Simon, K. II. 7. Ke." 

A Minisztertanács a hiteltúllépést engedélyezte. Az ügyiratban 
található belső feljegyzés szerint a 
Vígszínház 
Pesti Színház havi 9 000 Ft + 27 000 Ft 
Művész Színház " 3 500 Ft + 10 5CJ0 Ft 
Madách Színház " 2 200 Ft + 5 600 Ft 
Magyar Színház " 5 300 Ft + 15 900 Ft 

összesen 60 000 Ft járandóságot kap. 

22 . 

3udapest, 1947. február 7. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK 3ELSŰ FELJEGYZÉSE A MŰKEDVELŐK 

ÉS A HIVATÁSOS TÁRSULATOK VISZONYÁRÓL A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN 

TARTOTT ÉRTEKEZLETRŐL. 

1947. február 7-én értekezlet volt a Belügyminisztériumban a 
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hivatásos színészek és a műkedvelők egymáshoz való viszonyának, 

illetőleg a hivatásos társulat részére átengedő helyiségek kér-

désének tisztázására. Az értekezleten részt vettek a különféle 

pártok kulturális szerveinek képviselői, a Munkás Kultur Szövet-

ség, a Szabad Színjátszók, a Magyar Színészek Szabad Szakszer-

vezetének, a Magyar Művészeti Tanácsnak kiküldöttei. A kialakult 

vitából kiderült, hogy a műkedvelő előadások és a hivatásos 

színjátszás eredményes, s az utóbbira nézve sérelem nélküli 

összehangolása, valamint a többnyire párt- és egyesületi tulaj-

donban lévő színjátszára alkalmas helyiségeknek a koncessziós 

társulatok részére történő átengedése csak úgy érhető el, ha a 

kultuszminisztérium a vidéki színházak műsor-összeállítására 

nézve konkrét garanciát ad. 

Az ügyosztály kiküldöttje ismertette a kiadásra került kon-

cesszióknak ama feltételét, amely kötelezően írja elő az enge-

délyt nyert igazgatóknak, hogy társulatuk minőségének megfelelő 

arányban (I-től IV-ed rendű társulatok) a havonként teljesített 

előadások megfelelő százalékában irodalmi színvonalú előadáso-

kat kell nyújtaniok. Az előadó bejelentette, hogy az ilyennek 

minősülő színművek első jegyzékének összeállítására a kultusz-

minisztérium haladéktalanul fel fogja kérni a Művészeti Tanácsot. 

Az ü. o. tisztelettel javasolja e felkérés azonnali foganato-

sítását. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-30471/1947 

"Kéry, L. Romhányi, K. II. 15. Simon" 
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Simon László VKM államtitkár 1947. február 7-i, a Művészeti Ta-
nácshoz küldött levelében felkérte a Tanácsot "irodalmi színvo-
nalú (klasszikus és modern, külföldi és magyar) színművek jegy-
zékének összeállítására, (u. o.) 

23. 

Budapest, 1947. február 17. 

A BUDAPESTI SZÍNIGAZGATÓK TESTÜLETE BEADVÁNYÁBAN ÁLLAMI TÁMOGA-

TÁST KÉR A VKM MINISZTERTŐL A SZÍNHÁZAK GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEINEK 

ÁTHIDALÁSÁRA . 

Miniszter úr! 

A budapesti színházak az 1946. színházi évad kezdete óta, amely 

egybeesett a pénz stabilizációjával, eddig még soha nem tapasz-

talt válságba jutottak. Az összes anyagi erőik kimerítésével 
i i 1 

sem tudnak legsürgősebb kötelezettségeiknek, még a dolgozók fi-

zetésének sem eleget tenni. A színházak bevételei sajnálatosan 

úgy alakulnak, hogy hétköznapon a bevételi lehetőség 10 'ó-át, 

szombat-vasárnaponként pedig a 40 %-át alig érik el. A színhá-

zak vezetői mindent elkövetnek egyrészt kiadásaik csökkentésé-

re, így például meghatározták a vezető színészek fizetésének 

felső határát, és ezen kötelezettségük betartására az engedély 

elvesztésének terhe mellett kötelezték magukat. Megtettek min-

dent a színház látogatottságának emelésére. Igyekeznek különbö-

ző szervezeteket, intézményeket, üzemeket beszervezni és ezek 

részére rendkívüli kedvezményeket biztosítani. Mindezen fárado-
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zások sen jártak azzal az eredménnyel, hogy a színházak vezeté-

se biztosítva legyen. Különösen veszélyeztetik a színházak fenn 

állását a minden színházra kibírhatatlan teherként nehezedő a-

dúk és közterhek. Ebben a vonatkozásban teljes segítség nélkül 

az összes budapesti színházak a legrövidebb időn belül bezárni 

kénytelenek. 

Azzal a kéréssel fordulunk a Miniszter úrhoz, méltóztassék 

javaslatot tenni, hogy a Budapesti Színigazgatók Testülete kö-

telékébe tartozó magánszínházak az adók és közterhek tekinteté-

ben 1946. augusztus 1-től kezdődően ugyanazokban a kedvezmények 

ben részesüljenek, mint az állami színházak. A magánszínházak 

részére feltétlenül szükséges legalább az átmeneti időre az 

1945-47. évi szezonban a színházaknak állami támogatás útján 

való megsegítése, és ezért kérjük, hogy a színházak részére a 

bevételek által nem fedezett ás a dolgozók fizetéséhez szüksé-

ges megfelelő és méltányos összeget megszavazni méltóztassék. 

Tisztalettel 

JŐ'O Dániel 
elnök 

A színészi munkahelyek védelmében, a budapesti színházak átme-

neti gazdasági nehézségeire való tekintettel az állami támoga-

tást a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről is szük-

ségesnek tartjuk és javasoljuk. 

Dr. Staud Gáza 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-46965-1947. 



Az iratra feljegyezve: "Az öt legnagyobb magánszínház a 
áO.154/1547. VII. sz. alatt nagyobb állami támogatást kapott" 
(Lásd 24. számú dokumentum!) 

24. a. 

3udapest, 1947. április 8. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE BEADVÁNYÁBAN A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁTÓL SÜRGŐS SZÍNHÁZI ÜGYEK ELINTÉZÉSÉT KÉRI. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről az elmúlt hó-

nap folyamán négy ügynek sürgős elintézését kértük: 

1. Kértük a Kultuszminisztériumot, hogy a legrövidebb idan 

belül írja ki a Magyar Közlönyben a jöví esztendei vidéki szín-

igazgató pályázatok feltételeit és az új színikerületi beosz-

tást a szakszervezet és a Művészeti Tanács javaslata alapján. 

2. Kértük, hogy Ormai Miklós színigazgatói koncessziójának 

visszavonásával megüresedett baranyai kerületre a színjátszási 

engedélyt Halasi Imrének kiadni szíveskedjék, tekintettel arra, 

hogy a színtársulat jelenlen igazgató nélkül működik. 

3. A Belügyminisztérium átküldte véleményezés végett azt az 

iratunkat, amelyben a színészek munkaközvetítésének kizárólagos-

ságát kértük a Szakszervezet részéről a színészközvetítő magán-

ügynökségek működésének egyidejű megakadályozásával . 

4. A Szakszervezet tulajdonában lévő Színház című hetilap 

részére kértük, hogy a minisztérium támogassa a Tájékoztatásü-

gyi Minisztériumnál arra vonatkozó kérelmünket, hogy havonta 
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2000 kg simitatlan rotációs papírt kaphassanak, a lapban leköz-

lendő színdarabmellékletek részére, amelyekkel a vidéki színhá-

zak műsorgondjait kívánjuk enyhíteni. 

Mindezek a kérelmek még elintézetlenül fekszenek a Művésze-

ti Ügyosztályon, jóllehet valamennyi súlyosan érinti a színé-

szek helyzetét. 

Tisztelettel kérjük, hogy a felsorolt kérelmeinket sürgősen 

elintézni szíveskedjék. 

Teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-57844-1947. 

24. b. 

Budapest, 1947. május 5. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK FELJEGYZÉSE A MAGYAR SZÍNÉSZEK 

SZABAD SZAKSZERVEZETE SÜRGETŐ ÁTIRATÁRA. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete sürgető iratára az 

ügyosztály a következőket jelenti: 

1. A jövő évi színigazgatói engedélyekre vonatkozó pályá-

zat az ügyosztályon elkészült, de két kerület beosztásában vál-

toztatást kellett végrehajtani a minisztérium és az érdekelt 

városok közti előzetes tárgyalások értelmében. Erről a szak-
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A közlekedésügyi miniszter a kérést elutasította. 

(UMKL XIX-1-l-i-96349-1946) 

13. a. 

Budapest, 1946. augusztus 13. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE AZ 

1946/47. ÉVI SZÍNIGAZGATÓI PÁLYÁZATOKRÓL. 

Az 1946/47. évi színi évadra kiadandó színigazgatói engedélyek-

re 94 pályázat érkezett be. A pályázatokat a Magyar Színészek 

Szabad Szakszervezete és a Magyar Művészeti Tanács vizsgálta 

meg, s javaslatával együtt eljuttatta a minisztériumhoz. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete már korábban elő-

terjesztést tett a vidéki színikerületek újabb beosztása tár-

gyában. Javasolta, hogy a következő színi évadban általában 

több állomáshely tartozzék egy-egy másod-, harmad-, továbbá, 

hogy a negyedrendű kerületek vármegyénkint jelöltessenek ki. 

Az ü. o. mindkét javaslatot elfogadhatónak ítéli, a kisebb ke-

rületek színigazgatói előnyüsebb gazdasági helyzetbe kerülnek, 

ha több állomáshely áll rendelkezésükre, a vármegyei kerületek 

létesítése pedig kiküszöböli azt a nehézséget, hogy év közben 

kelljen újabb és újabb állomáshelyeket beosztani az egyes kerü-

letekhez . 

Végigtekintve a pályázókJ s köztük a leendő igazgatók névso-

rán, az ü. o. sajnálattal állapítja meg, hogy ezek között a 

színházi vezetők között alig akad olyan, akitől a vidéki szín-
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házi kultúra felemelését lehet várni. A legjobb esetben érdemes 

színházi vállalkozók ezek, hosszabb-rövidebb színészi és színi-

gazgatói tapasztalattal. Alig van köztük képzett színházvezető, 

aki egy-egy város kulturális életének irányító tényezőjévé vál-

hatnék. Ha ehhez hozzáadjuk még azt is, hogy ezek mellett a 

színigazgatók mellett - amennyiben működik egyáltalán külön ren-

dező - a közvetlen művészi irányítást sem megfelelő szakemberek 

végzik, hanem kiérdemesült idősebb színészek, alkalmi rendezők, 

akkor minden okunk megvan arra, hogy a következő színi évadtól 

se várjunk komolyabb művészi eredményt, mint amilyen az előző 

évadban mutatkozott. A műsorok túlnyomó részét ismét selejtes 

operettek fogják kitölteni, s ami még ennél is rosszabb, prózai 

és operett-előadások egyaránt szakszerűtlen rendezésben, kidol-

gozatlanul kerülnek bemutatásra, ismét az lesz a színigazgatók 

legfőbb "művészi" gondja, hogy minél kevesebb próbával és szí-

nésszel minél több előadást produkáljanak. A színház ismét nem 

fogja megtalálni közönségét, ismét lehetetlen lesz a kultúrára 

szomjas tömegeket meggyőzni arról, hogy a kezdetleges, de sze-

mélyi és tárnyi érdekességénél fogva hozzájuk mégis közelebb 

álló műkedvelő előadások helyett ezeket a szintén kezdetleges, 

rosszul rendezett, gyengén betanult, színvonal alatti előadáso-

kat kell látogatniok. 

Az ü. o. éppen ezért tisztelettel javasolja, hogy a jövőben 

esedékes állami támogatást ne közvetlenül a színigazgatók kap-

ják, hanem létesíttessék belőle olyan alap, amelyből szakképzett 

rendezőket, színvonalas művészeket lehetne kiküldeni az egyes 

társulatokhoz. Legalább az első- és másodrendű társulatokhoz, 

66 



de lehetőleg a kisebbekhez is évenkint legalább 5-6 darab beál-

lítására és betanítására vendégrendezőt kellene kiküldeni. Az 

effajta vendégszereplés az ü. o. véleménye szerint fontosság-

ban megelőzi a fővárosi neves színészek szokásos vidéki vendég-

fellépését is. A vendégrendező bepillantást vethetne egy-egy 

színház egész művészi vezetésébe, megfelelő útbaigazítással lát-

hatná el a színházvezetőket, tapasztalatairól a minisztérium-

nak jelentést tehetne. Ugyanakkor gondoskodni kellene minden 

arra alkalmas színháznál megfelelő prózai színészek szerződte-

téséről, akik gázsijukat az állami alapból kapnák. így a vidéki 

színészet támogatására szánt szubvenció közvetlenül szolgálná a 

művészeti célokat. 

Felszólítandó valamennyi színigazgató, hogy a szezon elején 

fordítson kellő időt az első darabok betanulására: az így elő-

álló két-háromhetes időnyereség egész évadban megmarad, s min-

dig nyugodt próbalehetőséget biztosít. 

A pályázati feltételeknek megfelelően előirandó a prózai e-

lőadások arányszáma. 

A részletekre vonatkozólag a szakszervezet és a Művészeti 

Tanács írásban előterjesztett javaslatai óta újabb módosító ja-

vaslatok érkeztek - elsősorban a szakszervezet részéről -, úgy-

hogy f. évi aug. 10-én a minisztérium művészeti ügyosztályán e-

gyeztető megbeszélésre hívtuk össze az érdekelteket. Ezen a 

tárgyaláson a Művészeti Tanács részéről Kárpáti Aurél, Somlay 

Artúr és Major Tamás, a szakszervezet részéről Abonyi Géza és 

Staud Géza, az ü. o. részéről pedig Pátzay Pál, Romhányi Gyula 

és Kéry László volt jelen. A megbeszélésről jegyzőkönyv készült, 
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amely alapján a tanácsnak és a szakszervezetnek módjában lesz 

az itt kialakult eredménnyel kapcsolatban állást • foglalni. 

Az elsőrendű kerületeknél Sopron-Szombathelyre a tanács és 

a szakszervezet egyhangúlag Kőszegi Gézát, a debreceni kerület-

re öeleznay Istvánt javasolta. A referens kötelességének tartja 

megjegyezni, hogy Beleznay az elmúlt évadban nem váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket. Társulatát hiányosan szervezte, cse-

kély számú prózai színészét két színházban is foglalkoztatta s 

ezeknek szinte próba nélkül, fáradtan kellett helytállniok mind-

két helyen. 

A debreceni kamaraszínházra külön nyújtott be kérelmet Ker-

tész Sándor, Beleznay társulatának tagja. A szakszervezet és a 

tanács a kérelem elutasítását javasolja: gazdasági szempontból 

nem kívánatos egy vidéki városban két koncesszió kiadása, fi-

gyelembe vétetett a szakszervezetnek azon elvi határozata is, 

hogy senki sem kaphat azon a helyen színigazgatói engedélyt, 

ahol előző évben, mint társulati tag működött. Másrészt Kertész 

Sándor kérelmét Debrecen városa, elsősorban a kulturtanácsnok 

a legnagyobb mértékben támogatja, mellette foglalt állást a vá-

ros szabadművelődési felügyelője és több demokratikus pártja. A 

város haladó köreiben azt várják Kertész Sándortól, hogy jobb 

színházat fog csinálni, mint Beleznay. Kétségtelen azonban az 

is, hogy Kertész szintén nem ideális színházvezető: közepes ké -

pességű színész, hiányosan képzett rendező, akinek nincs kellő 

kulturája ahhoz, hogy színvonalas intim-szinházat teremtsen Deb-

recenben . 

A múlt évi igazgatók közül a tanács és a szakszervezet nem 



ajánlja Földessy részére a miskolci színház engedélyének újbóli 

kiadását, miután ellene művészeti és erkölcsi szempontból kifo-

gások merültek föl, s mint a Fővárosi Operettszínház tőkéstársa 

a miskolci színházat elhanyagolta. Később a szakszervezet véle-

ményét megváltoztatta, s javasolta az engedély kiadását Földes-

synek. Javasolta a tanács és a szakszervezet Szalay Károly ré-

szére a pécsi engedély kiadását; a szakszervezet azonban később 

azt a bejelentést tette, hogy Szalay, miután a szakszervezet ré-

széről a koncesszióra való ajánlás megtörtént, társulatával 

szemben a kollektív szerződésben vállalt kötelezettségét súlyo-

san megszegte. Ezek alapján az egyeztető megbeszélésen az a vé-

lemény alakult ki, hogy a pécsi kerület Halasi Ivánnak, a mis-

kolci pedig Faragó Ödönnek adandó. Az előbbi a múlt évben álta-

lános elismerés mellett működött Szolnokon, ahol régebben egy 

színigazgató sem tudott huzamosabb ideig megmaradni, az utóbbi 

színházvezetői képességeit különösen mint a kassai színház igaz-

gatója bizonyította be. 

A másodrendű kerületeknél a tanácsnak a megbeszélésen jelen-

lévő képviselői elfogadták a szakszervezet ama javaslatát, hogy 

a győri kerületet Sarlai Imre, a kaposvárit pedig Deák Lőrinc 

kapja. (A tanács fordítja ajánlotta az engedély kiadását.) Ha-

sonlóképpen megegyezés jött létre arra vonatkozólag, hogy Os-

váth Béla kapjon koncessziót Hódmezővásárhelyre és Makóra. A 

szakszervezet képviselője mind a Földessy mellőzésével, mind 

pedig Osváthnak kiadandó engedéllyel kapcsolatban kijelentet-

te, hogy az ő jelenlegi állásfoglalásuk nem szükségszerűen a-

zonos a szakszervezet vezetőségének állásfoglalásával. 
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A továbbiakban részletesen tárgyaltatott Bodonyi, volt soproni 

színigazgató kérelme, melyet azonban mind a szakszervezet, mind 

a tanács képviselői elutasítandónak ítéltek, mivel a pályázó 

nem rendelkezik kellő felszereléssel és kellő aktivitással. A 

szakszervezet javasolta, hogy az eredeti előterjesztéstől el-

térőleg a negyedrendű kerületeknél Gönczy Erzsébet helyett Föl-

des Mihály kapjon engedélyt Somogy és Tolna megyékre. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-79762-1946. 

"Kéry, K. VIII. 16. Simon." 

Az ügyiratban megtalálható a 28 színigazgatói engedély másodla-
ta. Ezeket terjedelmi ok miatt nem közöljük. Az engedélyeket a 
Színész Szakszervezet útján juttatták el az érdekeltekhez. 

13. b. 

Budapest, 1946. augusztus 13. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYA ÉRTESÍTI AZ IGAZGATÓKAT A MŰKÖDÉSI 

ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRÓL. 

A Magyar Művészeti Tanács javaslatára Címnek az 1946/47. színi 

évadra színigazgatói engedélyt adtam ...x 

Elvárom, hogy mind Cím, mind társulatának minden tagja tehet-

ségét és tudását a művészet szolgálatának szentelje. Utasítom a 

Címet, hogy műsorát és színlapjait azok megjelenése után azon-

nal, a "havi műsorkimutatásokat" pedig minden hónap 8. napján a 

rovatok pontos és lelkiismeretes kitöltése mellett, hozzám ter-
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jessze fel. Az egyik állomáshelyről a másikra történő utazást 

az új helyre való megérkezése után azonnal köteles jelenteni. 

Cím társulatával csak azokon a helyeken működhetik, amelyek en-

gedély-okiratában név szerint fel vannak tüntetve. 

Utasítom Címet, hogy társulatának pontos névjegyzékét a 

szerepkörök és a havi fizetés feltüntetésével f. évi október 

hó 15-ig hozzám terjessze fel. 

Elvárom, hogy Cím mind a Magyar Színészek Szabad Szakszerve-

zetével, mind az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetével 

szemben fennálló kötelezettségeinek pontosan eleget tesz, to-

vábbá, hogy a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületével, valamint 

más, színdarabok közvetítésével és előadásával foglalkozó szín-

padi ügynökségekkel szemben vállalt kötelezettségét is pontosan 

teljesíti. 

Felhívom Címet, hogy a vidéki színjátszás színvonalának eme-

lése érdekében minden lehetőt kövessen el. Fordítson különös 

gondot műsorának összeállítására, kellő számú és minőségű tár-

sulat szervezésére, valamint arra, hogy a társulat tagjai szak-

képzett rendező vezetése alatt végezhessék munkájukat. Mindent 

el kell követni e munka zavartalan menetének biztosítására és 

különös gond fordítandó arra, hogy az előadásokat megfelelően 

magas számú próba előzze meg. Az előadások színvonalát a jövő-

ben fokozottan ellenőrizni kívánom; a mulasztások ezen a téren 

is az engedély azonnali megvonásával járhatnak. 

A színház nem lehet kevesek szórakozóhelye. Feladatát csak 

akkor tölti be helyesen, ha olyan kulturális intézménnyé emel-

kedik, amely a széles tömegekre támaszkodva szolgálja a legne-
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mesebb értelemben vett műveltséget. A színház sohasem feledkez-

het meg fontos nevelői hivatásáról, ehhez kell szabnia művészi 

színvonalát is. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-79762-1946. 

"Kéry, VIII. 16 K. Simon" 

XA kihagyott részben a minisztérium feltételként szabja meg, 
hogy a havonként teljesített előadásoknak - a társulat kategó-
ria-besorolásától függően - legalább 20, 25 , 30, illetve 35 szá-
zaléka irodalmi értékű prózai előadás legyen. 

A koncessziósok jegyzékét tájékoztatásul megküldték a Művészeti 
Tanácsnak, a belügyminiszternek (utóbbinak azzal a felkéréssel, 
hogy az engedély-okirattal rendelkező társulatokat támogassák, 
az engedély nélküli társulatoktól a fellépési engedélyt tagad-
ják meg 

A működési engedélyekről szóló miniszteri rendeletet a thj. 
városok és vármegyék hatóságainak is megküldték. 

14. 

Budapest, 1946. szeptember 7. 

DR. MÁTÉKA BÉLA - A LISZT FERENC TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGI TAGJA -

BEADVÁNYA A VKM-HOZ STANFORD ROBINSON ANGOL KARNAGY BUDAPESTI 

VENDÉGSZEREPLÉSE ÜGYÉBEN. 

Stanford Robinson az angol rádió operakarnagya f. évi júliusi 

tartózkodása folyamán a Händel Messias előadása alkalmával a 

vele folytatott eszmecserén örömmel nyilatkozott késznek, hogy 

szóbanforgó őszi budapesti újabb látogatása alkalmával Liszt 
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Ferenc hatalmas "Szent Erzsébet oratóriumát" díszelőadáson el-

vezény1i. 

F. évi aug. 12-i hozzám intézett igen kedves levelében e 

tárgyra a következő szavaival önként ismét visszatért: 

"I shall be delighted to conduct the work of Liszt you know 

immediatly I have any information as to when I can some" 

("Boldog leszek, ha a felmerült eszme értelmében Liszt művét, 

mikor legközelebb Budapestre jövök, elvezényelhetem. Biztos 

lehet, hogy mindjárt értesíteni fogom Önt, mihelyt jövetelem 

időpontját megtudom".) 

Liszt Ferenc neve nemcsak zenei, hanem kulturális téren ál-

talában - világviszonylatban legnagyobb értékünk, miután mint 

ember is - egy Danteval, Shakespearevel, Michelangeloval, 

Goethevei, Beethovennel, Wagnerrel stb. egy sorban - a világ 

elismerten legnagyobb szellemi korifeusai közé tartozik. 

Ezért nagyobb arányban fejlesztendő Liszt kultuszunk érdeké-

ben Mr. Robinson ajánlatát nagy örömmel kell megragadnunk. Ü a 

budapesti előadás után azt Angliában is szívesen megismételhe-

ti, és ezzel hathatósan hozzájárulhat, hogy Magyarország iránt 

a figyelem Angliában széles körben megnövekedjék. 

Ezért a Liszt Ferenc Társaság több irányadó tagja nevében 

tisztelettel kérjük, méltóztassék odahatni, hogy az Operaházunk 

a rendelkezésére álló scenirozással a Városi Színházban, no-

vember 19-én, Szent Erzsébet napján - Szent Erzsébet a női ka-

ritatív és szociális munka első apostolnője és mártírja - emlé-

kére Liszt Ferenc Szent Erzsébet oratóriumát díszelőadásban 

előadja. 
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A monstre előadás jelentőségének fokozása céljából esetleg 

az Operaház zenekara a Székesfővárosi Zenekarral és az Oparaház 

énekkara a Liszt Ferenc Kórussal is megerősíthető volna, úgy, a-

hogy a 30-as évek közepén Liszt "Krisztus oratóriuma" Weingart-

ner Félix vezénylete alatt Budapesten dupla zenekarral és ének-

karral került felejthetetlen nagyszabású előadásra. 

Mr. Robinson örömmel volt kész, hogy az előadásból egy arra 

fordítható százalék (5 vagy 10 %) az ostrom folytán anyagi esz-

közeitől megfosztott Liszt Ferenc Társaság, vagy a hajlékát 

vesztett és az egész művelt világot érdeklő, s siralmas helyzet-

ben levő Liszt Ferenc Múzeum javára jusson. 

Tisztelettel kérjük az Országos Liszt Ferenc Társaságot fel-

hívni, hogy az Oratórium előadása érdekében kifejtendő társadal-

mi propaganda előkészítése céljából, mielőbb választmányi ülést 

hívjon össze, miután arra az ostrom óta módja még nem volt. 

A Társaság ü. v. alelnöke: Jeszenszky Sándor dr. min. oszt. 

főnök, elnöke Szinyei Merse Félixné (Tiszakürt, Szolnok m.). 

Kérve, hogy az ügy fontosabb fejleményeiről úgy engem, mint 

Mr. St. Robinsont időnkint értesíteni szíveskedjék, 

maradok kiváló tisztelettel: 

dr. Mátéka Béla s. k. 

a Liszt Ferenc Társaság 
igazgatósági tagja 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-112270-1946. 

A beadványon olvasható kéziratos feljegyzés: "Az eszmét a 
Liszt Ferenc Társaság számos kiváló tagja magáévá tette, és 
annak érdekében a Társaság legközelebbi összejövetelén szándé-
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koznak szót emelni. Az ügyről már az Angol Misszió kulturális 
osztálya is behatóbban értesülve van". 

A levelet véleményezésre megküldték az Operaház igazgatójának. 

15. 
Budapest, 1946. október 29. 

DR. SZÉKELYHIOY FERENC - AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK ÖRÖKÖS TAGJAI TES-

TÜLET ELNÖKÉNEK - BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ AZ ÖRÖKÖS TAGOK 

NEHÉZ HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. 

Az örökös tagok testületének 1946. október 20-án déli 12 óra-

kor a Magyar Állami Operaházban megtartott zárt üléséről felvett 

és hitelesített jegyzőkönyvet tisztelettel beterjesztem. 

A jegyzőkönyvben foglaltakat sorrendben röviden néhány szó-

val egybefoglalom. 

A Budapesten tartózkodó 25 örökös tag közül 21 jelent meg, 

3 elfogadható indokolással kimentette magát elmaradásáról. 

Tisztelettel kérjük Miniszter úr közbenjárását és intézkedé-

sét arra vonatkozólag, hogy úgy a Nemzeti Színház, mint az Ál-

lami Operaház nem működő örökös tagjai is részesüljenek a műkö-

dő tagokat megillető kedvezményekben, elsősorban a természetben 

való ellátás terén. 

A Nemzeti Színház nem működő örökös tagjai: 

Garamszeghy Sándor, Hettyei Aranka, Márkus Emília, Mátray Erzsi, 

Rajnai Gábor, Rózsahegyi Kálmán, Tasnády Ilona. 
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Az Állami Operaház nem működő örökös tagjai: 

Haselbeck Olga, Márkus László, Medek Anna, Sándor Erzsi, Sebe-

ök Sári, Dr. Székelyhidy Ferenc. 

Kálmán Oszkárnak az Állami Operaház tagjának örökös taggá 

való kinevezését a testület a leadott 21 szavazatból 17 igen 

szavazattal magáévá teszi. 

Somlay Arthurnak a Nemzeti Színház tagjának örökös taggá 

való kinevezését a leadott 21 szavazatból 15 nem szavazattal 

nem tartja időszerűnek. 

A testület egyhangú lelkesedéssel és nyílt szavazással az 

elkövetkező három esztendőre elnökké Dr. Székelyhidy Ferencet 

az Állami Operaház örökös tagját, jegyzővé Garamszeghy Sándort 

a Nemzeti Színház örökös tagját választotta meg. 

Tisztelettel kérjük, hogy ezt tudomásul venni és a megvá-

lasztottakat tisztségükben megerősíteni szíveskedjék. 

A Nemzeti Színház nyugalmazott örökös tagjai drámai szavak-

kal ecsetelték szomorú helyzetüket, mert védelmet sehol sem 

kapnak, sehol sem találnak. Arra kérjük Miniszter urat, siessen 

az ő segítségükre, és utasítsa a Nemzeti Színház igazgatóját, 

hogy azokat, akik teljes testi és szellemi erőben vannak, és 

ha őket alkalmasnak találja, léptesse fel a Nemzeti Színház e-

lőadásai során. 

Ugyanilyen kéréssel fordultunk a Nemzeti Színház igazgatójá-

hoz közvetlenül is. 

Maradok Miniszter úrnak mindenkor szolgálatára készen 

dr. Székelyhidy Ferenc s. k. 
Állami Operaház Örökös Tagjai Testület 

elnöke 



Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-sz. n. -1946. 

Az irat mellett a testület 1946. október 20-án tartott ülésé-
nek jegyzökönyve is megtalálható, (u. o.) 
Terjedelmi ok miatt nem közöljük. 

16. 

Budapest, 1946. október 8. 

AZ ORSZÁGOS SZÍNÉSZEGYESÜLET NYUGDÍJINTÉZETÉNEK BEADVÁNYA A 

VKM MINISZTERHEZ A NYUGDÍJAK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 

RENDEZÉSÉRŐL . 

Miniszter úr! 

Az ide mellékelt 1942. évi nyomtatásban megjelent összevont 

költségelőirányzat számadataival alátámasztjuk azt a tényállást, 

hogy a múltban az Országos Színészegyesület és nyugdíjas tagja-

inak nyugdíja jelentős részét a színházjegyek árán felül a kö-

zönségtől szerzett pótfillérek szolgáltatták. E pótfillérek 

összege egy-egy színtársulat bevételének 4,5-5,5 %-ának felelt 

meg. 

Az elmúlt idényben azonban a helyárak állandó hullámzása kö-

vetkeztében az 1942-43-ban érvényben volt helyekhez kötött pót-

fillér szolgáltatásoktól el kellett tekintenünk, mert ez az el-

számolást megnehezítette volna, ezért változtattuk meg a hely-

árakhoz kötött pótfillér rendszert, illetve fogadtuk el azt a 

javaslatot, hogy a vidéki színtársulatok igazgatói teljes bevé-

telük 4 %-át szolgáltassák be a Nyugdíjintézet pénztárába pót-
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fillér juttatás címén. Az így lecsökkentett pótfillér szolgál-

tatás a nyugdíjasok nyugdíja rovására történt ugyan, de pénzünk 

értékhullámzása miatt lényeges jelentősége nem volt. Ma a szi-

lárd forint számításnál ellenben a lecsökkentett 1 % is jelen-

tős, ezért kérjük a vidéki színtársulatok pótfilléreit újból a 

bevétel 5 's-ban meghatározni. Hangsúlyozzuk, hogy a pótfillére-

ket nem a színházigazgatók, hanem a közönség fizeti mindenkor 

a jegy árán felül. 

Eddig a forint bevezetése óta augusztus és szeptember hóban 

a vidéki 1 %-os pótfillér befizetés 500 forint bevételt ered-

ményezett. Pótfillér fizetési kötelezettségüknek a vidéki szín-

igazgatók közül eddig csak a kis igazgatók tettek eleget,a be-

fizetéseknek nagyobb része heti lo forinton alul van. 

Az Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete rendes tag-

jai havi összes járandóságának 6 %-a számolandó el a havi nyug-

díj kimutatáson nyugdíjszázalék címén. A múltban ennek felét 

az igazgató, felét pedig a tag fizette. Most azonban a teljes 

összeget az igazgató tartozik befizetni, mint az 0TI vagy a 

MABI-nál, miután az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete 

elismert nyugdíjpénztár, így azok után a tagok után, akik az 

Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetének nyugdíjra, illet-

ve öregségre biztosított tagja, az igazgató sem az 0TI, sem pe-

dig a MABI-nál öregségi járulékot fizetni nem tartozik. Nem 

történik tehát más, mint az, hogy az öregségi járulékot az i-

gazgató az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete pénztárá-

ba fizeti be. 

Ezenkívül minden rendes tag havonként 3 forint temetési já-
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rulékot fizet. Ezt a temetési járulékot a tagok saját maguk fi-

zetik. 

A gyakorlatos, vagy működési engedélyes, valamint azok a 

tagok, akik 40-ik életévüket már betöltötték és az Országos 

Színészegyesület Nyugdíjintézetének nem tagjai, teljes fizeté-

sük 2 %-át tartoznak a "Segélyalap" javára befizetni. Fizetik 

ezenkívül havonként a 3 forint temetési járulékot, melynek el-

lenében haláluk esetén hozzátartozóikat temetési segélyben ré-

szesítjük . 

Kérjük fenti előterjesztésünket jóváhagyólag tudomásul ven-

ni és erről az érdekelt vidéki színtársulatok igazgatóit körle-

vélben értesíteni szíveskedjék. 

Kiváló tisztelettel 

Pethes Sándor s. k. 

miniszteri biztos 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-113515-1946. 

A VKM miniszter 1946. október 17-i minisztertanácsi előterjesz-
tésében 5 000 Ft "nyugdíjpótló segély" kiutalását kérte. A Mi-
nisztertanács a kiutalást azzal engedélyezte, "hogy a Sz. E. 
(Színészek Egyesülete) a kölcsönt a neki jutott mozi jövedelmé-
ből 10 havi részletben visszafizetni tartozik, (u. o.) 

17. 

Budapest, 1946. november 22. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁHOZ A KÖZTARTOZÁSOK ÉS GÁZSIBIZTOSÍTÉK 
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BEFIZETÉSÉT ELMULASZTÓ SZÍNIGAZGATÓK ÜGYÉBEN. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről hivatalosan 

jelentjük, hogy három színigazgató, Szokoly Gyula, Nádasi Jó-

zsef és Kőszegi Gézáné Medgyesi Anna, mind a mai napig nem vet-

ték át koncessziós okiratukat a szakszervezetben, ennélfogva 

az egyhavi gázsibiztosítékot sem tették le a szakszervezet 

pénztárába. Nem igazolták a Nyugdíjegyesülettel és a Szerzők 

Egyesületével, valamint a mult évi társulattal szemben fennál-

ló tartozásaik kiegyenlítését sem. 

A helyi hatóságok a hivatalos lap közlése alapján adják ki 

nekik a helyi játszási engedélyeket, ami helytelen, mert a he-

lyi hatóságoknak a koncessziós okirat bemutatásához kellene ra-

gaszkodniok. 

Ezek a körülmények elégségesek volnának ahhoz, hogy a szak-

szervezet a három igazgató koncessziójának visszavonását java-

solja, tekintettel azonban arra, hogy ez a színház és a társu-

latok életét veszélyeztetné, egyelőre a szakszervezet arra ké-

ri a Minisztériumot, igyekezzék hivatalosan odahatni, hogy a 

fenti három színigazgató koncesszióját kiváltsa, és a szakszer-

vezet előírásainak eleget tegyen. Szólítsa fel őket a Minisz-

térium a legszigorúbban arra, hogy kötelezettségeiknek tegyenek 

eleget. 

Amennyiben nevezettek záros határidőn belül a koncessziós 

okiratot nem váltják ki, és a gázsibiztosítékot nem teszik le, 

a szakszervezet a koncesszió megvonását fogja javasolni. 

Egyben kérjük a Minisztériumot, szíveskedjék közölni a köz-
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igazgatási hatóságokkal, hogy a helyi játszási engedélyeket a 

jövőben ne a hivatalos lap közlése alapján, hanem kizárólag a 

koncessziós okirat felmutatása mellett adják ki. 

Teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-136920-1946. 

Az ügyosztály a beadványban megnevezett igazgatóktól mulasztá-
suk haladéktalan pótlásáról és a késedelem okáról igazoló je-
lentést kért. Ezek elmulasztása (8 napon belül) esetén a kon-
cesszió megvonását helyezte kilátásba. 

18 . 

Budapest, 1946. december 18. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁHOZ A BUDAPESTI MAGÁNSZÍNHÁZAK TÁMOGATÁSA 

ÉRDEKÉBEN . 

Mellékelten van szerencsém felküldeni a budapesti magánszínhá-

zak egy havi gázsi terheinek kimutatását abból a célból, hogy 

amennyiben a kormányzatnak módja nyílik rá, a vidéki színházak-

hoz hasonlóan, a budapesti magánszínházakat is támogatásban ré-

szesíteni szíveskedjék. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a budapesti magánszínházak 

tőkés vállalkozások, s így egy minden kikötés nélküli állami 

támogatás a kormányzat részére támadó felületet nyújthatna. 
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Ezért azt javasoljuk, hogy amennyiben mód nyílnék a fővárosi 

magánszínházak támogatására, amelyre valóban rászorulnak, azt 

a kormányhatóság bizonyos minőségi előírásoktól, vagy egyéb ki-

kötésektől tegye függővé. Tehát olyasmire gondolunk, mint ami-

lyen a minőségi adóztatás, amelynek a terve a Művészeti Tanács-

ban fenn van. Ilyen kikötés lehetne például bizonyos számú ere-

deti magyar darab bemutatása, vagy bizonyos számú klasszikus 

színmű felújítása stb. 

A Belvárosi Színházat nem vettük fel a támogatásra szoruló 

magánszínházak sorába, mert a Belvárosi Színház a város tulaj-

dona és támogatást közvetlenül a Székesfővárostól kaphat. Külön 

fel kell hívnom a Minisztérium figyelmét arra, hogy támogatás-

ra elsősorban a drámai színházak szorulnak, tehát a Vígszínház, 

Pesti Színház, Művész Színház és Magyar Színház, míg a zenés 

produkciókat játszó színházak, a Fővárosi Operettszínház, Med-

gyasszay Színház, vagy a kabaréműsort kultiváló Pódium, a kö-

zönség érdeklődése folytán közületi támogatásra nem szorulnak 

rá. 

Teljes tisztelettel 

. Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-149096-1946-

A VKM miniszter 1946. december 30-i pénzügyminiszterhez küldött 

átiratában 420 000 Ft segély kiutalását kérte. 

Az ügyiratban említett kimutatás az irat mellett megtalálható. 
Terjedelmi okok miatt nem közöljük. 
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19. 

Budapest, 1946. december 28. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁHOZ. A SZÍNÉSZ NYUGDÍJINTÉZETEK EGYESÍ-

TÉSÉT JAVASOLJA. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről a következő 

javaslatot tesszük a magánszínházaknál működő színészek nyug-

díjkérdésének végleges rendezése tárgyában, és kérjük a V-allás-

és Közoktatásügyi Minisztériumot, hogy ennek a tervnek a megva-

lósítását támogatni szíveskedjék. 

J a v a s l a t 

a színész nyugdíj-intézetek egyesítésére, illetve a színész 

nyugdíjkérdés végleges megoldására. 

1. Javasoljuk az összes magán színész nyugdíjintézetek e-

gyesítését Országos Színésznyugdíjintézet címen. Az egyesítés 

következtében összeolvadna az Országos Színészegyesület Nyug-

díjintézete, a Magyar Színház Nyugdíjintézete, a Vígszínház Nyug-

díjintézete és a Népszínház Nyugdíjintézete. Ezeknek egyesítése 

természetesen csak törvényhozási, illetve rendeleti úton lehet-

séges, mivel egyes testületek részéről ellenállás mutatkozhat. 

2. Javasoljuk, hogy a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete, 

mint a színészek egyetlen érdektestülete,és az újonnan létesí-

tendő Országos Színésznyugdíjintézet között létesíttessék ugyan-

az a jogviszony, amely annakidején az Országos Színészegyesület 

és az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete között fennál-
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lott. A szakszervezet volna ugyanis hivatva arra, hogy a nyug-

díjintézet rendelkezéseit és alapszabályát végrehajtsa, gondos-

kodjék a nyugdíjak beszedéséről, és általában képviselje a vég-

rehajtó hatalmat a nyugdíjintézet mellett. 

3. Javasoljuk, hogy a készülő rendelet kötelezze a szakszer-

vezet tagjait, illetve a magánszínházakban működő összes színé-

szeket a nyugdíjintézeti tagságra. Az igazgatók köteleztessenek 

a tagoktól levont nyugdíjjárulékok pontos befizetésére az OTI 

és a MA8I járulékok analógiája alapján. 

Javasoljuk, hogy az egyes nyugdíjintézetek vagyonát egyesít-

sék és a pénzügyi kormányzat nyújtson segédkezet ahhoz, hogy az 

egyes nyugdíjintézetek ingatlanainak átírása az új Országos 

Színésznyugdíjintézet nevére a telekkönyvi átírási díj alól 

mentesüljön. 

5. A nyugdíjintézet alapításához a Magyar Színészek Szabad 

Szakszervezete a maga részéről körülbelül 50 000.- forint kész-

pénzzel hajlandó hozzájárulni, a már eddig is tartalékolt nyug-

díjalapból . 

6. Az új Országos Színésznyugdíjintézet fenntartása négy 

forrásra támaszkodna: 

a. a tagok nyugdíjjárulékára, 

b. a színigazgatók által fizetett pótfillérekre, amelyeknek 

rendszerét továbbra is fenn kell tartani, 

c. rendszeres kormánytámogatásra, 

d. az újonnan létesítendő Országos Színpártoló Egyesület 

támogatására. 
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7. Az Országos Színésznyugdíjintézet természetesen teljesen 

autonóm intézmény, vagyona kezelésében független a szakszervezet-

től, vezetőségében azonban a szakszervezet, mint végrehajtó 

szerv mindenkor bizonyos számú képviselővel vesz részt. 

8. Javasoljuk, létesíttessék egy bizottság az Országos Szí-

nésznyugdíjintézet tervezetének kidolgozására és a kalkulációk 

felfektetésére. 

Tisztelettel kérjük a VKM-et, hogy javaslatainkat a legmesz-

szebbmenőkig támogatni és kidolgozásában részt venni szívesked-

jék . 

Teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-151234-1946. 

Budapest, 1946. december 28. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK TERVEZETE ORSZÁGOS 

SZÍNPÁRTOLÓ EGYESÜLET LÉTREHOZÁSÁRÓL. 

Abból a célból, hogy a magyar színészet jólétét, fennmaradását 

biztosítsuk és az állam terhein könnyítsünk, a Magyar Közokta-

tásügyi Minisztériummal egyetértőleg és támogatásával Országos 

Színpártoló Egyesület néven az egész országra kiterjedő szerve-

zetet alakítunk. 
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A befolyó jövedelemből az egész országban működő színházi 

vállalkozásokat támogatjuk; megfelelő, arra alkalmas személyek-

nek pénzt adunk, hogy színházi vállalkozást kezdhessenek. 

Színházi könyvtárt rendezünk be, mert a színházak terheinek 

egyik jelentékeny része a színdarabok anyagának beszerzése, és 

éppen ez a körülmény kényszeríti a színházi vállalkozókat arra, 

hogy régi, és a közönség szempontjából előadásra nem alkalmas 

darabokból állítsa össze műsorát. A Színpártoló Egyesület mini-

málisan olcsó díjért rendelkezésre bocsájtaná könyvtárának a-

nyagát. Az elképzelés szerint minden színigazgató - beleértve 

a fővárosiakat is - évi szubvencióképpen havi gázsistandját 

vagy annak olyan mértékű %-át kapná, amilyen arányú lesz ennek 

a mozgalomnak az eredménye és amennyi pénz áll az Egyesület 

rendelkezésére. Ezzel mentesülne a kultuszkormányzat és a Pénz-

ügyminisztérium komoly anyagi terhektől. 

A Színpártoló Egyesület a Magyar Színészek Szabad Szakszer-

vezete keretén belül dolgozna és a szakszervezet javaslatára a 

Művészeti Tanács, végső fórumon a Kultuszminisztérium adná meg, 

illetőleg válogatná ki a jelentkező színigazgatók közül a leg-

megfelelőbbeket. Bizonyos mértékig a műsorirányítás felett is 

felügyeletet gyakorolhat, és feltétlenül feladata lenne emelni 

a színházak művészi nívóját. 

Az Országos Színpártoló Egyesület tagjai az egész országban 

rendezett előadásokra (akár premier, akár vasárnap v. ünnepnap 

vagy vendégjáték) havonta két személyre szóló 50 %-os jegyet 

kapnának. A jegyeket az Országos Színpártoló Egyesület tagjai 

részére kiadott könyvecskében elhelyezett utalványokra adnák 



ki a színházi pénztárak. Erre vonatkozólag megállapodás köten-

dő az ország összes színigazgatóival szigorú pönálé fizetése 

mellett, hogy biztosítsuk, hogy tagjaink az 50 %-os kedvezményt 

megkapják minden előadásra. A két-két darab jegyről szóló utal-

vány Budapest összes színházai részére vonatkozik, míg vidéken 

a tagok az igazolvány ellenében minden előadásra, vendégszerep-

lésre is 50 ®s-os kedvezményt kapnának. A vidéki tagok ha Buda-

pestre jönnek, beválthatják az itteni utalványaikat. 

A Színpártoló Egyesület tagjai minden megtérítés nélkül ha-

vonta megkapják a "Színészek Lapját", amelyben a Színpártoló 

Egyesületre vonatkozó minden közlemény fel van tüntetve úgy, 

hogy úgy a fővárosi, mint a vidéki színházak műsorát az olvasó 

megismerheti és színházi programját összeállíthatja. A "Színé-

szek Lapja" ezzel az Országos Színpártoló Egyesület hivatalos 

közlönyévé is válik. 

Évenként, közjegyző jelenlétében a tagok közül (akik sorszám-

mal lesznek ellátva) kisorsolnánk néhány száz számot,, akiknek 

anyagi erőnktől függően egy-két vagy esetleg négy hétig terje-

dő ingyen nyaralást vagy utazást nyújtanánk. Ezzel az emberek 

gyöngeségére alapítunk, mert hiszen tudjuk, hogy azt a réteget, 

amelyik a színház iránt nem viseltetik különösebb érdeklődés-

sel, talán az ingyen nyaralási lehetőségek útján tudjuk célja-

ink mellé állítani. 

Ugyancsak évenként kiadnánk egy nagy képes színházi kalendá-

riumot . 

Néhány nagyobb vállalatot kapcsolnánk be az Egyesület tagjai 

részére, amelyeknél vásárlás esetén a tagság igazolása mellett 
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V o s kedvezményt adnának eladási áraikból, gondolunk pl. a Mol-

nár és Moser, Divatcsarnok Del-Ka cipőüzletekre, amelyek bizo-

nyára, hogy forgalmukat emeljék, az Egyesülettel szemben áldo-

zatkészek lesznek, eltekintve attól, hogy üzleti számításaikat 

forgalmuk emelésével megtalálják, s attól, hogy a könyvecskék-

ben nevük nagy réteg körében forgalomba kerül. 

Jövedelmek: 

Az Egyesület jövedelmének egy része abból adódik, hogy len-

ne egy beiratkozási díj, amit 10 forintban gondolunk megállapí-

tani, és lenne egy tagsági díj, havonta két forint. Mindenki 

annyi utalványt kap, ahány hónapra a tagdíjat előre befizette. 

Tehát ha valaki beiratkozik és egyhavi tagdíjat lefizet, megkap-

ja az igazolványt és - mondjuk - szeptember havára szóló utal-

ványt. A kettő együtt adja ki a kedvezményt adó cégeknél a tag-

ság igazolását és a sorsolásnál a sorsolásban való részvétel 

lehetőségét. 

A Hivatalos Közlöny egyike lenne az ország legnagyobb pél-

dányszámban megjelenő folyóiratának, és az abban elhelyezett 

hirdetésekből komoly jövedelemre számíthatunk. Az évenként meg-

jelenő kalendárium ugyancsak kitűnő hirdetési orgánum. A kia-

dott könyvecskékben is lehet elhelyezni hirdetést. 

Kiadások: 

Széleskörű propagandát fejtenénk ki, mert azzal, hogy 50 h-

os jeggyel az egész színház befogadóképességét meg tudnánk töl-

teni, plusz a neki juttatott szubvencióval vállalkozásunk töké-

letesen rentábilis lenne. A propaganda ekvisitorok útján törté-

nik, akik az ország minden városába ellátogatnának, és ezért a 
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10 forint beiratkozási díjból - mondjuk - 30-40 %-ot kapnának 

munkájukért. A tagdíjakból már nem. Kiadás ennek a meglehető-

sen nagy adminisztrációnak költsége: hivatalnoki kar, nyomtat-

ványok, postaköltség és nem utolsó sorban a színigazgatóknak 

nyújtandó szubvenció. A postaköltséget és nyomtatványköltséget 

ha ez az országos megmozdulás sikerül, a hirdetésekből bősége-

sen fedezni tudjuk. A beiratkozási díj és a havi tagsági díjak 

egy részét szubvencióra, egy részét nyugdíjasok támogatására 

és az iroda adminisztrációs költségeire fordítanánk. 

Ötvenezer tag esetén, mely esetben a Színpártoló Egyesület 

mozgalom taglétszámában nem érte el ß kívánt eredményt, a kö-

vetkezőképpen alakul a költségvetés: 

Beiratkozási díj: 500 000 forint 

Havi tagdíj: 100 000 forint 

Hirdetésekből kinyomtatjuk a lapot. Ötszázezer forintból 

40 %-os jutalékra kifizetünk 200 ezer forintot, marad 300 ezer 

forint, és tagdíjakból 12 hónap alatt bevehető 1 200 000 forint, 

a kettő összesen 1 500 000 forint. Ebből, ha 32 vidéki társula-

tot számítunk, átlagban évente 10 ezer forint szubvencióval, az 

320 ezer forint. Budapesti összes színházak, beleértve az álla-

miakat is, átlagban 50 ezer forintjával számítva (ami bőségesen 

elegendő, mert most a magánszínházak semmit sem kapnak) 12 szín-

házat véve alapul 500 000 forint. Ez összesen 920 ezer forint. 

Nyugdíjasok kapnának 3G0 ezer forintot, marad tehát adminiszt-

rációra cca 200 ezer forint és az évi almanach hirdetések tel-

jes jövedelme. 
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Ennek a tervnek a keresztülviteléhez tőke szükséges, hogy a 

szervező munka megindulhasson. Nyomtatványokat, gyűjtői veket 

kell készítenünk, amivel az üzletszerzők bejárják az országot. 

Erre a célra szükségünk lenne a kultuszkormányzat és a Pénzügy 

minisztérium támogatására. 

Kérjük tehát, hogy szavazzanak meg bizonyos összeget, mond-

juk 50 ezer forintot, hogy elindulhassunk. Ha a terv jó, akkor 

ezzel az összeggel a magyar színészet egyszer és mindenkorra 

levette a kultuszkormányzat vállairól a terhet. 

Dr. Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-151233-1946. 

Budapest, 1947. február 5. 

A VKM MINISZTER ELŐTERJESZTÉSE A MINISZTERTANÁCSNAK. A 8UDAPES 

TI MAGÁNSZÍNHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA HITELTÚLLÉPÉS ENGEDÉLYEZÉSÉT KÉ 

RI. 

A pénzügyminiszter ur 72.166/1947 I/a. sz. előzetes hozzájáru-

lása alapján tisztelettel kérem a Minisztertanácsot, hogy öt 

budapesti magánszínház, úgymint a Vígszínház, Pesti Színház, 

Művész Színház, Madách Színház és a Magyar Színház támogatásá-

ra 1947. évi január hó 1-től kezdődően 1947. évi május hó végé 
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ig öt hónapon keresztül havonta 20.000 forintban kiutalásra 

kerülő, összesen 100 000 forint hiteltúllépést sziveskedjék 

engedélyezni. 

A Minisztertanács által engedélyezendő támogatás összegét 

a fenti színházak között, melyek magas művelődés színvonalon 

álló kulturális munkát végeznek, 1946. évi december havi illet-

ményadójuk alapján arányosan kívánom felosztani. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-29096-1947 

"Kéry, L. Romhányi II. 5., L. II. 7. Simon, K. II. 7. Ke." 

A Minisztertanács a hiteltúllépést engedélyezte. Az ügyiratban 
található belső feljegyzés szerint a 
Vígszínház 
Pesti Színház havi 9 000 Ft + 27 000 Ft 
Művész Színház " 3 500 Ft + 10 5Ü0 Ft 
Madách Színház " 2 200 Ft + 5 600 Ft 
Magyar Színház " 5 300 Ft + 15 900 Ft 

összesen: 60 000 Ft járandóságot kap. 

22 . 

Budapest, 1947. február 7. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A MŰKEDVELŐK 

ÉS A HIVATÁSOS TÁRSULATOK VISZONYÁRÓL A BELÜGYMINISZTÉRIUMBAN 

TARTOTT ÉRTEKEZLETRŐL. 

1947. február 7-én értekezlet volt a Belügyminisztériumban a 
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hivatásos színészek és a műkedvelők egymáshoz való viszonyának, 

illetőleg a hivatásos társulat részére átengedő helyiségek kér-

désének tisztázására. Az értekezleten részt vettek a különféle 

pártok kulturális szerveinek képviselői, a Munkás Kultur Szövet-

ség, a Szabad Színjátszók, a Magyar Színészek Szabad Szakszer-

vezetének, a Magyar Művészeti Tanácsnak kiküldöttei. A kialakult 

vitából kiderült, hogy a műkedvelő előadások és a hivatásos 

színjátszás eredményes, s az utóbbira nézve sérelem nélküli 

összehangolása, valamint a többnyire párt- és egyesületi tulaj-

donban lévő színjátszára alkalmas helyiségeknek a koncessziós 

társulatok részére történő átengedése csak úgy érhető el, ha a 

kultuszminisztérium a vidéki színházak műsor-összeállítására 

nézve konkrét garanciát ad. 

Az ügyosztály kiküldöttje ismertette a kiadásra került kon-

cesszióknak ama feltételét, amely kötelezően írja elő az enge-

délyt nyert igazgatóknak, hogy társulatuk minőségének megfelelő 

arányban (I-től IV-ed rendű társulatok) a havonként teljesített 

előadások megfelelő százalékában irodalmi színvonalú előadáso-

kat kell nyújtaniok. Az előadó bejelentette, hogy az ilyennek 

minősülő színművek első jegyzékének összeállítására a kultusz-

minisztérium haladéktalanul fel fogja kérni a Művészeti Tanácsot. 

Az ü. o. tisztelettel javasolja s felkérés azonnali foganato-

sítását . 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-30471/1947 

"Kéry, L. Romhányi, K. II. 15. Simon" 
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Simon László VKM államtitkár 1947. február 7-i, a Művészeti Ta-
nácshoz küldött levelében felkérte a Tanácsot "irodalmi színvo-
nalú (klasszikus és modern, külföldi és magyar) színművek jegy-
zékének összeállítására, (u. o.) 

23. 

Budapest, 1947. február 17. 

A BUDAPESTI SZÍNIGAZGATÓK TESTÜLETE BEADVÁNYÁBAN ÁLLAMI TÁMOGA-

TÁST KÉR A VKM MINISZTERTŐL A SZÍNHÁZAK GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEINEK 

ÁTHIDALÁSÁRA . 

Miniszter úr! 

A budapesti színházak az 1946. színházi évad kezdete óta, amely 

egybeesett a pénz stabilizációjával, eddig még soha nem tapasz-

talt válságba jutottak. Az összes anyagi erőik kimerítésével 
i 

sem tudnak legsürgősebb kötelezettségeiknek, még a dolgozók fi-

zetésének sem eleget tenni. A színházak bevételei sajnálatosan 

úgy alakulnak, hogy hétköznapon a bevételi lehetőség 10 Ss-át, 

szombat-vasárnaponként pedig a 40 ^-át alig érik el. A színhá-

zak vezetői mindent elkövetnek egyrészt kiadásaik csökkentésé-

re, így például meghatározták a vezető színészek fizetésének 

felső határát, és ezen kötelezettségük betartására az engedély 

elvesztésének terhe mellett kötelezték magukat. Megtettek min-

dent a színház látogatottságának emelésére. Igyekeznek különbö-

ző szervezeteket, intézményeket, üzemeket beszervezni és ezek 

részére rendkívüli kedvezményeket biztosítani. Mindezen fárado-
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zások sen jártak azzal az eredménnyel, hogy a színházak vezeté-

se biztosítva legyen. Különösen veszélyeztetik a színházak fenn-

állását a minden színházra kibírhatatlan teherként nehezedő a-

dók és közterhek. Ebben a vonatkozásban teljes segítség nélkül 

az összes budapesti színházak a legrövidebb időn belül bezárni 

kénytelenek. 

Azzal a kéréssel fordulunk a Miniszter úrhoz, méltóztassék 

javaslatot tenni, hogy a Budapesti Színigazgatók Testülete kö-

telékébe tartozó magánszínházak az adók és közterhek tekinteté-

ben 1946. augusztus 1-től kezdődően ugyanazokban a kedvezmények-

ben részesüljenek, mint az állami színházak. A magánszínházak 

részére feltétlenül szükséges legalább az átmeneti időre az 

1945-47. évi szezonban a színházaknak állami támogatás útján 

való megsegítése, és ezért kérjük, hogy a színházak részére a 

bevételek által nem fedezett ás a dolgozók fizetéséhez szüksé-

ges megfelelő és méltányos összeget megszavazni méltóztassék. 

Tisztelettel 

jőb Dániel 
elnök 

A színészi munkahelyek védelmében, a budapesti színházak átme-

neti gazdasági nehézségeire való tekintettel az állami támoga-

tást a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről is szük-

ségesnek tartjuk és javasoljuk. 

Dr. Staud Géza 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-46965-1947. 



Az iratra feljegyezve: "Az öt legnagyobb magánszínház a 
áü.154/1947. VII. sz. alatt nagyobb állami támogatást kapott" 
(Lásc! 24. számú dokumentum!) 

24. a. 

3udapest, 1947. április 8. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE BEADVÁNYÁBAN A VKM 

MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁTÓL SÜRGŐS SZÍNHÁZI ÜGYEK ELINTÉZÉSÉT KÉRI. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről az elmúlt hó-

nap folyamán négy ügynek sürgős elintézését kértük: 

1. Kértük a Kultuszminisztériumot, hogy a legrövidebb idon 

belül írja ki a Magyar Közlönyben a jöví esztendei vidéki szín-

igazgató pályázatok feltételeit és az új színikerületi beosz-

tást a szakszervezet és a Művészeti Tanács javaslata alapján. 

2. Kértük, hogy Ormai Miklós színigazgatói koncessziójának 

visszavonásával megüresedett baranyai kerületre a színjátszási 

engedélyt Halasi Imrének kiadni szíveskedjék, tekintettel arra, 

hogy a színtársulat jelenleg igazgató nélkül működik. 

3. A Belügyminisztérium átküldte véleményezés végett azt az 

iratunkat, amelyben a színészek munkaközvetítésének kizárólagos-

ságát kértük a Szakszervezet részércl a színészközvetítő magán-

ügynökségek működésének egyidejű megakadályozásával. 

4. A Szakszervezet tulajdonában lévő Színház című hetilap 

részére kértük, hogy a minisztérium támogassa a Tájékoztatásü-

gyi Minisztériumnál arra vonatkozó kérelmünket, hogy havonta 
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2000 kg simitatlan rotációs papírt kaphassanak, a lapban leköz 

lendő színdarabmellékletek részére, amelyekkel a vidéki színhá 

zak műsorgondjait kívánjuk enyhíteni. 

Mindezek a kérelmek még elintézetlenül fekszenek a Művésze-

ti Ügyosztályon, jóllehet valamennyi súlyosan érinti a színé-

szek helyzetét. 

Tisztelettel kérjük, hogy a felsorolt kérelmeinket sürgősen 

elintézni szíveskedjék. 

Teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-57844-1947. 

24. b. 

Budapest, 1947. május 5. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK FELJEGYZÉSE A MAGYAR SZÍNÉSZEK 

SZABAD SZAKSZERVEZETE SÜRGETŐ ÁTIRATÁRA . 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete sürgető iratára az 

ügyosztály a következőket jelenti: 

1. A jövő évi színigazgatói engedélyekre vonatkozó pályá-

zat az ügyosztályon elkészült, de két kerület beosztásában vál-

toztatást kellett végrehajtani a minisztérium és az érdekelt 

városok közti előzetes tárgyalások értelmében. Erről a szak-
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szervezet vezetőségét telefonon értesítettük és kértük őket, 

hogy a változtatásra vonatkozó javaslatukat terjesszék fel. Ez 

a felterjesztés április hó 3-án érkezett az ügyosztályra. Az 

ügyiratot e javaslat megérkezéséig kiadni nem lehetett. Hala-

déktalanul intézkedés fog történni, s ha a pályázat április kö-

zepéig megjelenik a hivatalos lapban, a május 15-re javasolt 

beadási határidőig teljes egy hónap fog a pályázók rendelkezé-

sére állani. 

2. Kérte a Szakszervezet, hogy Ormai Miklós visszavont szín-

igazgatói engedélyét Halasi Imrének adjuk ki. Az erre vonatko-

zó kérelem még nincs a referens kezében. Romhányi tanácsos úr-

tól nyert értesülése alapján 8-án érkezett az ügyosztályra. 

3. A színészek munkaközvetítésének kérdésével az ügyosztály 

foglalkozik, és április hó 9-iki telefonbeszélgetés értelmében 

rövidesen személyesen is tárgyal a belügyminmisztérium referen-

sével. 

4. A Szakszervezet kérte, hogy a Színház című lap papírigény-

lését támogassuk a tájékoztatásügyi miniszter úrnál. Erre vo-

natkozó átiratunk 56.070/1947 VII. szám alatt április hó 8-án 

elment. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-1-l-i-57844-1947. 

Az ügyiratra rávezették: "Sfcoud Gézával telefonon közöltem a 
választ, a/a. V. 5. Romhányi" 
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19. 

Budapest, 1947. április 21. 

A SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM MŰVÉSZETI 

ÜGYOSZTÁLYÁHOZ GRÚZA PÉTER ROMÁN MINISZTERELNÖK TISZTELETÉRE 

ADANDÓ FOGADÁSRÚL . 

Gróza Péter román miniszterelnök úr budapesti tartózkodása ide-

jén a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete a miniszterelnök 

úr személye iránt érzett tisztelete és hálája jeléül, a Fészek 

Klubban vacsorát szeretne rendezni, amelyen megjelennének: a 

miniszterelnök úr, továbbá kíséretének és a Román Követségnek 

a tagjai, a minisztérium művészeti ügyosztályának és a városhá-

za kulturális ügyosztályának vezetői, a Művészeti Tanács Szín-

művészeti Szaktanácsának tagjai és az összes prominens magyar 

színészek. Vacsora előtt húsz percet meg nem haladó, rövid mű-

sort szeretnénk adni román és magyar nyelven, amelyen a legki-

válóbb magyar énekesek és színészek lépnének fel. 

Tisztelettel kérjük a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium-

Művészeti Ügyosztályát, hogy Gróza Péter miniszterelnök úr ma-

gyarországi tartózkodásának előkészítése alkalmával vegye te-

kintetbe kérelmünket, és tegye lehetővé ennek a művész-vacsorá-. 

nak a megrendezését. 

Szives válaszukat várva, maradtunk teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. Abonyi Géza s. k. 
főtitkár elnök 
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Tisztázat UMKL-XIX-I-l-i-63465-1947. 

Az ügyiraton olvasható feljegyzés: "Az ü. o. Dr. Ütő Lajos tit-
kár úr tájékoztatása alapján távbeszélőn közölte a Magyar Szí-
nészek Szabad Szakszervezetével, hogy a fenti ügyben célszerű 
közvetlenül a Magyar-Román Társaság vezetőségével érintkezésbe 
lépni, mert a műsor összeállításával a Magyar-Román Társaság 
foglalkozik". 

26 . 

Budapest, 1947. május 20. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE FŐTITKÁRÁNAK ÁTIRATA 

A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCSHOZ ÜGYKEZELÉSÜK MEGGYORSÍTÁSÁRÓL. 

A napokban levélben és telefonon kértük a Művészeti Tanácsot, 

hogy amennyiben a jövő évadra vidéki színigazgatói pályázat 

futott volna be, küldjék át a szakszervezetbe, hogy javaslata-

inkat megtehessük. 

Ezzel szemben május 19-én átküldték hozzánk Heller Sándor 

pályázati kérelmét az 1946/47. színi évad hátralévő csonka ré-

szére. Ez már egy általunk letárgyalt pályázat, amelyet 1947. 

április 29-én küldtünk át a Művészeti Tanácshoz azzal, hogy azt 

letárgyalni és a minisztériumhoz továbbítani szíveskedjék. A leg-

nagyobb megdöbbenéssel állapítottuk meg, hogy az egy hónappal 

ezelőtt átküldött akta még mindig a Művészeti Tanácsban van, 

sőt most tévedés folytán visszakerült hozzánk, ahelyett, hogy 

elintézést nyert volna. Ez annál megdöbbentőbb, mert ugyanabban 
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az átiratban javasoltuk, hogy Hódmezővásárhelyt a hátralévő 

csonka szezonra Beleznay István debreceni igazgató, Makót pedig 

Radó László békéscsabai igazgató kerületébe osszák be, mert 

mindkét társulat súlyos nehézségekkel küzd, és megfelelő nyári 

állomásuk sincs. 

Nincs módunkban meggyorsítani a Művészeti Tanács ügykezelé-

sét, de meg kell állapítanunk, hogy életbevágó kérdésekben o-

lyan lassúságot és bizonyos fokú felületességet tapasztalunk, 

amely súl'yosan veszélyezteti a színészet érdekeit. 

Mellékelten visszaküldöm Heller Sándor koncessziós kérelmét 

azzal a kéréssel, hogy azt a legsürgősebben letárgyalni és a 

minisztérium művészeti ügyosztályához továbbítani szíveskedjék. 

Tisztelettel 

Dr. Staud Géza főtitkár 

Másolat UMKL XIX-I-l-i-77494-1947. 

27. 

Budapest, 1947. május 29. 

A MŰVÉSZETI TANÁCS ÜGYVEZETŐ TITKÁRÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM 

MINISZTERHEZ. KÉRI, A MAGÁNSZÍNHÁZAKAT MŰVÉSZI TELJESÍTMÉNYÜK 

ALAPJÁN TÁMOGASSÁK. 

Miniszter úr! 

Budapest Székesfőváros polgármesteréhez a mai napon az alábbi 

átirattal fordultunk: 
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"A fővárosi színházak szubvencionálásával kapcsolatban a Mű-

vészeti Tanács azzal a javaslattal fordul Polgármester úrhoz, 

hogy a jövő évadban a magánkézben lévő színházakat kizárólag 

művészi teljesítményük alapján szíveskedjék támogatni. 

A közpénzből történő anyagi támogatás előfeltételévé kell 

tenni a darabválasztásban és az előadás módjában megmutatkozó 

művészi nívót, amelynek elbírálását a Művészeti Tanácsnak vál-

lalnia joga és kötelessége. 

Egyben kérjük, hogy a folyó színi évadban a fővárosi színhá-

zak támogatására fordítandó és még igénybe nem vett összegből 

az alábbi nívószubvenciókat kiutalni szíveskedjék: 

1. Madách Színház: Steinbeck: Egerek és emberek 

2. Vígszínház: Csehov: Három nővér 

3. Művész Színház: Anouilh: Euridike 

Amidőn ezt Miniszter úr szives tudomására hozzuk, egyben ar-

ra kérjük, hasson oda, hogy a jövőben az állam részéről is csak 

a fenti szempontok figyelembevételével, s a Művészeti Tanács 

javaslata alapján történjék a magánszínházak anyagi segélyezé-

se, helyesebben jutalmazása. 

Teljes tisztelettel: 

Szőnyi Kálmán 
ügyvezető titkár 

Hiteles másolat UMKL XIX-I-l-i-82737-1947. 

Az irat hátoldalán található előadói feljegyzés: "Tudomásul 
szolgál. Az állam a szakszervezet bevonásával osztja ki a 
segélyeket. Természetesen a művészeti színvonal szemmeltartá-
sával történik a felosztás." 
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28. a. 

Budapest, 1947. június 17. 

KODÁLY ZOLTÁNNAK, A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS ELNÖKÉNEK ÁTIRATA 

A VKM MINISZTERNEK. SÜRGETI A MAGÁNSZÍNHÁZAKNÁL ALKALMAZOTT 

SZÍNÉSZEK NYUGDÍJÜGYÉNEK RENDEZÉSÉT. 

Miniszter úr! 

A Színészek Szabad Szakszervezete megküldte a Tanácsunknak a 

magánszínházaknál működő színészek nyugdíjkérésének végleges 

rendezése tárgyában a kultuszminisztériumhoz lol3/1946. sz. a-

latt, mult év december hó 13-án eljuttatott javaslatát. A kul-

tuszminisztériumban a Szakszervezet és a Tanács tudomása sze-

rint ez ügyben eddig semmi intézkedés nem történt. 

A nyugdíjas színészek szociális helyzete közismert. Havi 

6-B forint nyugdíjat kapnak, s ebből tengetik életüket. 

Tisztelettel arra kérjük Miniszter urat, hogy az ügy állásá-

ról tájékozódni, illetve abban az esetben, ha érdemben nem de-

rült volna még tárgyalásra, sürgősen kivizsgálni szíveskedjék, 

kit terhel a felelősség ezért, hogy egy ilyen közérdekű, sok 

száz ember életlehetőségének megteremtését célzó javaslat hóna-

pokig feküdt intézkedés és elintézés nélkül. 

Miniszter úr mielőbbi szíves válaszát várom. 

Teljes tisztelettel: 

Kodály Zoltán s. k. 
elnök 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-92058/1947. 
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28. b. 

Budapest, 1947. június 24. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A NEM ÁLLAMI 

SZÍNÉSZEK NYUGDÍJÜGYÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete a Művészeti Tanácshoz 

és a kultuszminisztériumhoz 1013/1946. szám alatt megküldte ja-

vaslatát a nem állami színészek nyugdíjügyének rendezésére. Az 

ügyosztály a tervezetet tanulmányozta, és úgy vélte, hogy csak-

is megfelelő anyagi alap biztosítása esetén vezet célra a javas-

lat megvalósítása. A rendelkezésre bocsájtott hitelkeret nem 

nyújtott lehetőséget a kérdés azonnali megoldására, csupán a ta-

vasz folyamán vált lehetővé, amikor is a tárca póthitel igény-

lésében biztosítani lehetett bizonyos összeget a nem állami nyug-

díjas színészek támogatására. Az ügyosztály folyó évi június hó 

6-ára értekezletet hívott össze a fenti ügy megtárgyalására. Az 

értekezleten Bóka államtitkár úr elnökölt, képviseltették magu-

kat az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete, a Magyar Művé-

szeti Tanács, a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetének veze-

tősége, a Pénzügyminisztérium, a Népjóléti Minisztérium és a 

Színigazgatók Szövetsége. A megbeszélésen pontról-pontra megvi-

tatta az értekezlet a szakszervezet javaslatát. A szakszervezet 

javasolta az összes magánszínész nyugdíjintézet egyesítését, 

Országos Színésznyugdíj Intézet címmel. (Országos Színészegyesü-

let Nyugdíjintézete, Magyar Színház Nyugdíjintézete, Vígszínház 
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Níugdíjintézete és a Népszínház Nyugdíjintézete.) Javasolta a 

szakszervezet, hogy a szakszervezet és az újonnan létesítendő 

Országos Színésznyugdíj Intézet között létesíttessék ugyanaz a 

jogviszony, mely annakidején az Országos Színészegyesület és az 

Országos Színészegyesület Nyugdíjintézete között fennállott. 

Javasolja továbbá a szakszervezet, hogy rendelet kötelezze a 

szakszervezet tagjait, illetve a magánszínházakban működő ösz-

szes színészeket a nyugdíjintézeti tagságra. A pénzügyi kormány-

zat nyújtson segédkezet ahhoz, hogy az egyes nyugdíjintézetek 

ingatlanainak átírása az új Országos Színésznyugdij Intézet ne-

vére a telekkönyvi átírási díj alól mentesüljön. A Nyugdíjinté-

zet alapításához a Magyar Színészek Szabad Szakszervezete kb. 

50 000 Ft készpénzzel hajlandó hozzájárulni a már eddig is tar-

talékolt nyugdíjalapból. Az új Színésznyugdíj Intézet négy for-

rásra támaszkodnék: a tagok nyugdíjjárulékára, színigazgatók 

által fizetett pótfillérekre, rendszeres kormánytámogatásra, s 

az újonnan létesítendő Országos Színpártoló Egyesület támogatá-

sára. 

A szakszervezet bejelenti, hogy az Országos Színésznyugdij 

Intézet teljesen autonóm intézmény marad, vagyona kezelésében 

független a szakszervezettől. Vezetőségében azonban a szakszer-

vezet mint végrehajtó szerv, bizonyos számú képviselővel vesz 

részt. Végül javasolja a szakszervezet, hogy bizottság üljön 

össze az Országos Színésznyugdíj Intézet tervezetének kidolgo-

zására és a kalkulációk felfektetésére. 

Az értekezlet egyhangúan elfogadta azt a javaslatot, hogy 

az összes magánszínházi nyugdíjintézetek közös nyugdíjintézetbe 
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tömörüljenek, és ezt rendeleti úton is szabályozni fogja a kor-

mányzat. A nyugdíjintézetnek a szakszervezethez való kapcsoló-

dását annyiban tartotta ajánlatosnak az értekezlet, hogy a szak-

szervezet a nyugdíjintézet vezetőségében majd bizonyos létszám-

mal képviselteti magát, de a 70 éves autonómiát az értekezlet 

nem kívánta semmiféle társulással befolyásoltatni. Az értekez-

let a nyugdíjintézeti kötelező tagságot, továbbá a telekkönyvi 

átírási díjaktól való mentesítés kérdését nem vitatta bővebben, 

hiszen elsősorban egy virágzó nyugdíjintézetet kíván életrehív-

ni, melynek tagsága inkább kívánatos legyen, semmint jogszabály-

tól meghatározott. 

Az értekezlet tudomásul vette, hogy a Színésznyugdíj Intézet 

fenntartására a négy pénzforrás fog szolgálni. Az értekezlet 

elfogadta azt a javaslatot is, hogy bizo'ttság dolgozza ki az 

Országos Színésznyugdíj Intézet tervezetét és a szükséges kal-

kulációkat. Az értekezlet után rövid idővel az ügyosztály meg-

kereste a Pénzügyminisztérium erre illetékes, V. ügyosztályát, 

és ott dr. Kovács Kálmán pénzügyi tanácsossal megállapodott ab-

ban, hogy a szakszerűség pontos betartásával fog hozzá a szó-

banforgó munkálatokhoz, és ezért elsősorban átiratot intézett 

az ügyosztály (77.053/1947) a pénzügyminiszterhez, hogy készít-

tesse el az Országos Színészegyesület Nyugdíjintézetének, a Ma-

gyar Színház, Vígszínház és Népszínház Nyugdíjintézetének anya-

gi helyzetét mutató mérleget. 

Közben az ügyosztály a Minisztertanácshoz és a pénzügyminisz-

ter úrhoz fordult redkívüli segély engedélyezésére. Az akció 

sikerrel járt, a Pénzügyminisztérium mult év november havában 
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50 000 Ft hitelt nyújtott a nem állami nyugdíjas színészek tá-

mogatására oly kölcsönképpen, hogy az összeget a Nyugdíjintézet 

visszatéríteni tartozik a neki juttatott mozi-engedély alapján 

működésbe lépő mozik jövedelméből, 10 hónap alatt. A tárca ú-

jabb 10 000 Ft-tal járult hozzá a nem állami nyugdíjas színészek 

karácsonyi segélyezéséhez. 

A póthitel igénylések során igényelt összegből újabb 50 000 

Ft-ot kívánt az ügyosztály a fenti célra fordítani. Sajnos a 

póthitel igénylésünk annyira csökkent, hogy csupán 30 000 Ft 

jut majd a július havi póthitel-részletből a nyugdíjas színészek 

támogatására, de az ügyosztály a közeli napokban kieszközölte, 

hogy a Gazdasági Főtanács és a Pénzügyminisztérium a fenti ösz-

szeg kiegészítésére nyújtson 20-30.000 Ft-nyi póthitelt. Az ügy-

osztály tudomása szerint a kérdést éppen most tárgyalja a Pénz-

ügyminisztérium illetékes osztálya. Kedvező döntés esetén tehát 

július első napjaiban ismét újabb 50 000 Ft-tal támogatja a kul-

tusztárca a nem állami nyugdíjas színészeket, mely összegből fe-

jenként kb. 1Ü0 Ft segély fog jutni. 

Az ügyosztály megbeszélést folytatott a Pénzügyminisztépium 

V. osztályával, ahonnan azt a felvilágosítást kapta, hogy a 

kért mérlegek elkészítése folyamatban van, de még hosszabb i-

dőt vesz igénybe. 

Az ügyosztály az 1947/48. költségvetési évre az átmeneti ki-

adások között 360 000 Ft-ot állított be a nem állami nyugdíjas 

színészek támogatására. Ebből az összegből minden nyugdíjas szí-

nész részére havonként 60 Ft esnék, ehhez járulna a tudomás sze-

rint megnyíló mozi jövedelme, továbbá a lényegesen támogatott 
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színtársulatok pótfilléreinek tetemes összege. Hihető tehát, 

hogy a szóbanlévő pénzforrásokból a jövő költégvetési évtől 

kezdődően fejenként havonta 100-150 Ft-ot fog kapni egy-egy 

nyugdíjas színész. Az utóbbi összeg a július 7-9-e között be-

jelentett pénzügyi tárgyalásokon kap majd jóváhagyást. 

Az ügyosztály fentiekben tisztelettel vázolta, mit tett a 

nem állami nyugdíjas színészek érdekében a mai napig. Megvéd-

te autonómiájukat, a nem állami színészet összességére elői-

rányzott összeghez 400 000 Ft-hoz mérten, mintegy 100-110 000 

Ft-nyi államsegélyt szerzett és szerez a lehetőség szerint ré-

szükre, és elkövet mindent, hogy a jövő költségvetési évben ad-

dig is, míg a nyugdíjasokat normális gazdasági körülmények kö-

zött a játszó színtársulatok és más pénzforrások eltarthatják, 

a nyugdíjasok szerény életlehetőségeit biztosítsa. 

Az ügyosztály fentiek jelentése után csodálkozással veszi 

tudomásul, hogy a Magyar Művészeti Tanács hivatalos felterjesz-

tésében (4588/1947) ezt állapítja meg: "A kultuszminisztérium-

ban a Szakszervezet és a Tanács tudomása szerint az ügyben ed-

dig semmi intézkedés nem történt". A június 6-án tartott érte-

kezleten a Művészeti Tanács részéről Both Béla tanácstag és 

Szőnyi Kálmán, a Tanács ügyvezető titkára vett részt, a Szak-

szervezettől pedig Abonyi Géza elnök, dr. Staud Géza főtitkár, 

dr. Ádám Tibor ügyész, Benkő Bálint, Tarnai József titkárok je-

lentek meg. Nehezen hihető, hogy a felsorolt urak emlékezőte-

hetsége annyira rossz volna, hogy egy több órás értekezlet e-

redményeiből még töredékekre sem tudnak visszaemlékezni. Me-
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rész állítása a Tanács színművészeti szaktanácsának, hogy a 

nyugdíjasok "havi 6-8 forint nyugdíjat kapnak, s ebből tengetik 

életüket". Az ügyosztály a fentemlített összegeket kézhezjuttat-

ta, már ebből is az említett összegnél több jut egy-egy tagra, 

de a Nyugdíjintézet vezetőségétől szerzett adatok szerint a pót-

fillérek szétosztása is a szokásos időközökben megtörtént, s 

legutóbb is fejenként 40 forint előleget kaptak az egyes tagok. 

Természetesen korántsem véli az ügyosztály ezt kielégítő támoga-

tásnak, de kénytelen megvilágítani a helyzetet a Művészeti Ta-

nács állításával szemben. 

Az ügyosztály tisztelettel megjegyzi, hogy a Magyar Művésze-

ti Tanács beadványának hangját nem tartja szerencsésnek, mert 

korántsem szolgálja azt a közeli múltban kitűzött célt, hogy a 

közös problémákat a művészeti ügyosztály és a Művészeti Tanács 

józan egyetértésben fogja megoldani. Lehet, hogy tájékozatlan 

a Tanács egyik-másik kérdésben, akkor célszerűbbnek véli az ügy-

osztály a tájékoztatás kérését, de nem eleve a számonkérés és 

a felelősségrevonás felvetését olyan gyanú, sőt vád hangoztatá-

sával, hogy "közérdek, sokszáz ember életlehetőségeinek megte-

remtését célzó javaslat hónapokig feküdt intézkedés és elinté-

zés nélkül". A tárcát semmi mulasztás nem terheli, tőle telhe-

tően mindent elkövetett és elkövet a fenti probléma sikeres meg-

oldására, a Színészek Szabad Szakszervezetével a legnagyobb e-

gyetértésben bonyolítja az ügyet. Sőt feladatán túlmenően párt-

fogolja a nem állami nyugdíjasok sorsát, hiszen a közeli múltban 

a keb. tárcával semmiféle anyagi viszonyban nem álló Vígszínházi 
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Nyugdíjintézet tagjainak mint 2 500 Ft-os járandóságát is ki-

utalta, hogy megmentse a rászoruló néhány színészt a szomorú 

nélkülözéstől, 

Az ügyosztály a beadvány bántó hangját tisztelettel elhárít-

ja magától, és örömét fejezi ki azon, hogy a Magyar Művészeti 

Tanács ennyire szívén viseli a nem állami nyugdíjas színészek 

helyzetét, s még nagyobb örömmel fogja üdvözölni, ha a 900/1947. 

M. E. sz. rendeletben megszabott elszámolás során tapasztalja 

majd, hogy a számolólapok jövedelméből a keb. tárcához hason-

lóan legalább egyszer 50 000 Ft-nyi segítséget nyújt a Magyar 

Művészeti Tanács is a nem állami nyugdíjas színészek támogatá-

sára, és ezzel átsegíti őket azon a nyomorúságos időszakon, 

amíg a minisztérium művészeti ügyosztálya közmegelégedésre meg 

nem oldja ezt az égető problémát. 

Fentiek tiszteletteljes jelentése után az ügyosztály kéri 

Miniszter urat, szíveskedjék utasítást adni: szóban, a helyszí-

nen adjon-e az ügyosztály választ a Tanács legközelebbi ülésén, 

vagy pedig írásban feleljen a beadványra. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-92058-19471' 
"Romhányi, L. Kardos VI. 24." 

Az iraton Ortutay Gyula VKM miniszter kézírásos megjegyzése 
olvasható: "Határozott szövegű levélben kell megadni a választ." 
Az ügyiratban megtalálható a miniszter válaszlevele, mely a 
feljegyzés alapján készült. Ezt azonban terjedelmi ok miatt 
nem közöljük. 
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19. 

Budapest, 1947. június IB. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A 

NYUGDÍJAS SZÍNÉSZEK RENDKÍVÜLI SEGÉLYEZÉSÉRŐL. 

A Gazdasági Főtanácstól a Színésznyugdíj-intézet nyugdíjasai 

rendkívüli segélyt kértek. Az ügyosztály már korábban gondos-

kodni kívánt nevezettek anyagi támogatásáról, és ezért a pót-

hitel igénylése során beállított keretben 50 000 Ft-ot szánt 

fenti célra. Miután a pénzügyi kormányzat az eredetileg 300 000 

Ft-ra rúgó igényt 200 000 Ft-ban megállapította, de gyakorlat-

ban csak 150 000 Ft-ot engedélyezett, az ügyosztály kénytelen 

volt elállni a nyugdíjasoknak e póthitelből való támogatásá-

tól, mivel a még külön V o s csökkentéssel mérsékelt 150 000 Ft-

nyi póthitel a jelenleg működő színtársulatok támogatására tel-

jes mértékben szükséges. Az ügyosztály tudott arról, hogy a 

nyugdíjas színészek a köztársasági elnök úrhoz és a Gazdasági 

Főtanácshoz fordulnak sorsuk javítása érdekében. Tehát bizonyos 
« 

mérsékelt összeg biztosításával (mintegy 20 000 Ft) várta, hogy 

a Gazdasági Főtanács nyilatkozzék, vajon eredményesen kérünk-e 

póthitel formájában bizonyos összeget a nyugdíjas színészek tá-

mogatására . 

Folyó hó 17-én dr. Schmidt Ádám miniszteri titkár, a Gazda-

sági Főtanács kultusztárca előadója, távbeszélőn értesített, 

hogy bár 50 000 Ft-nyi póthitel igénylése nem járna kedvező e-

1 1 0 



redménnyel, de kérhetnénk 30 000 Ft-ot, amelyből - ha le is üt-

ne a Főtanács - végeredményben 20 000 Ft-nyi összeget szerez-

hetnénk . 

Az ügyosztály a 150 000 Ft-os póthitelből f. évi július hó-

napra eső részlet terhére 20 000 Ft-ot tartalékolna, és így re-

mélhető volna, hogy a fenti célra kb. 40-45 000 Ft lenne for-

dítható, amely összegből az új költségvetési év kezdetéig kb. 

80-100 Ft-os, egyszeri segélyt nyújthatnánk a Nyugdíjintézet 

tagjainak. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-89606-1947. 

"K. Bóka, Vi. 18." 

Bóka László VKM államtitkár a Gazdasági Főtanácshoz és a pénz-
ügyminiszterhez küldött 1947. június 18-i átiratában "30 000 
Ft póthitel" engedélyezését kérte, a nyugdíjas színészek támo-
gatására . 

30. a. 

Budapest, 1947. július 3. 

A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS ELŐTERJESZTÉSE A VKM MINISZTERHEZ. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI IN-

TÉZETE MUNKÁJÁRÓL, MELYET AZ UNESC0-NAK IS MEGKÜLDENEK. 

Miniszter úr! 

Rovatolt számú átiratára válaszolva tisztelettel javasoljuk, 

hogy az UNESCO-nak a következő tájékoztatást szíveskedjék el-

küldeni : 
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Az Országos Magyar Színművészeti Akadémia Színháztudományi 

Intézete a következő munkát végzi és a következő tervekkel fog-

lalkozik : 

Folyó munka: 1. Bibliográfiai munka. 2. Színháztudományi mű-

vek rendszeres kiadása. 3. Nemzetközi színházi anyag számontar-

tása, a szakkönyvtár állandó kibővítése. 

Tervek: 4. Felolvasó ülésprogram (szakszemináriumok, anké-

tok). 5. Színpadkép és jelmeztervek összegyűjtése. 6. Felvéte-

lek, képanyag gyűjtése. 7. Kritikai anyag összegyűjtése. 8. Je-

lentős színészegyéniségek játékát megörökítő filmanyag össze-

gyűjtése. 9. Jelentős színészegyéniségek beszédének rögzítése. 

10. Színházművészeti folyóirat kiadása. 11. Iparművészeti Főis-

kolával együttesen rekonstruált színdarabgyűjtemény elkészítése. 

Tisztelettel kérjük, hogy az UNESCO-nak fenti tartalmú leve-

let angol vagy francia nyelven mielőbb elküldeni szíveskedjék. 

Teljes tisztelettel: 

Szőnyi Kálmán s. k. 
ügyvezető titkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-109751-1947. 

30. b. 

Budapest, 1947. július 2-1. 

AZ ORSZÁGOS MAGVAR SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI IN-

TÉZETÉNEK JAVASLATA NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI INTÉZET LÉTESÍTÉSÉRŐL. 
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A Gémier-féle Société Universel du Théatre szerkezetéhez hason-

lóan az egyes országokban már működő színháztudományi intéze-

tek, színpadművészeti intézetek vagy más hasonló szervek együtt-

működésének biztosítására Központi Nemzetközi Intézet állítan-

dó fel. 

A megalakulástól számított két hónapon belül minden egyes 

nemzeti szerv küldje be munkatervét a Központi Intézethez, a-

mely ennek alapján megállapítja a közös vagy egymást kiegészí-

tő feladatokat és gondoskodik az eredmények kicseréléséről. 

A Nemzetközi Intézet évente más-más fővárosban kongresszust 

tartson. Az 1948. évi kongresszusra javasoljuk Budapestet, ahol 

az 1848-as demokratikus forradalom 100 éves évfordulóján nem-

zetközi színházi ünnepségeket rendezünk. 

Tekintettel a háború sújtotta országokban a színházépületek 

pusztulására és a színházak művészeinek szociális helyzetére, 

legsürgősebben kidolgozandó a magas művészi színvonalat képvi-

selő színházak és ezek művészeinek megsegítési módja. Erre vo-

natkozóan azt javasoljuk, hogy a megsegítés a legtöbb államban 

már alkalmazott minőségi szubvenció elvének alkalmazásával tör-

ténjék. 

A Nemzetközi Színházi Intézet végleges megalakulásáig gon-

doskodni kell, hogy a már működő színházi intézetek közötti a-

nyagcsere (színdarabok, kiadványok stb.) azonnal meginduljon. 

Hont Ferenc s. k. 
az Orsz. Magyar Színművészeti 
Akadémia Színháztudományi Intézet 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-109751-1947. 
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3i»- c. 

Budapest., 1947. július 24. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A MAGYAR SZÍN-

MŰVÉSZET KÉPVISELETÉRŐL AZ UNESCO PÁRIZSI SZÍNHÁZI KONGRESSZU-

SÁN. 

A külügyminiszter átiratot intézett hozzánk, melyhez (06.413/ 

1947) mellékelte az UNESCO főtitkárának hozzá intézett folyó 

évi május hó 9-én kelt levelét, melyben felkéri az illetékes 

magyar színházi köröket, hogy a folyó évi július 28-án Párizs-

ban összeülő színházi kongresszusra július l-ig juttassa el 

hozzá a magyar színházi körök véleményét és javaslatát. Ezt az 

átiratot sürgős javaslattétel végett 86.413/1947. sz. alatt jú-

nius 20-án megküldtük a Magyar Művészeti Tanácsnak. A Magyar 

Művészeti Tanács 99.313/1947. sz. a. július 5-én terjesztette 

fel tájékoztatását, melyben a Színművészeti Akadémia Színház-

tudományi Intézete munkásságát és terveit ismerteti. Az előadó 

nem találta azt a felterjesztést alkalmasnak arra, hogy kielé-

gítő válaszként az UNESCO-nak megküldjük, és ezért felkérte 

Both Béla főrendezőt a fenti kérdésnek a minden pénteken az 

Akadémián összeülő budapesti rendezők értekezletén való tisztá-

zására és további javaslatok pontos kidolgozására. Ennek eredmé-

nyeként 108/137/1947. sz. a. július 20-án Hont Ferenc az Akadé-

mia igazgatója megküldötte a Színháztudományi Intézet javasla-

tát. 

Tekintettel arra, hogy a javaslat átbeszélése és végleges 
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formába öntése jóval túllépte a július 1-jei határidőt, a ren-

dezők értekezlete úgy határozott, hogy Egri István főrendezőt, 

aki amúgyis Párizsba készül tanulmányútra a "Reunion d'experts 

du Theatre" július 26-án tartandó értekezletre a magyar szín-

játszás képviselőjeként - elengedhetetlenül fontos magyar szín-

házi érdekből - bízza meg. A jelölést tartalmazd levelet Szt. 

D-75/1947. szám alatt Hont Ferenc felterjesztette. 

Ügyosztályunk a maga részéről a fontos közérdekre való te-

kintettel szükségszerűnek tartja Egri Istvánnak a kongresszu-

son való részvételét s ezért arra kérjük a X. társ-ügyosztá-

lyunkat, hogy nevezett részére az elutazáshoz szükséges ajánló 

leveleket kiállítani és nevezett részére kiadni szíveskedjék. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-108382-1947. 

"Varga, K. Romhányi VII. 24." 

30. d. 

Budapest, 1947. /július/ 

ISMERTETŐ AZ UNESCO-NAK A SZÍNHÁZI TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATOK 

TÁMOGATÁSÁT CÉLZÓ TERVEIRŐL. 

1946. november 26-án néhány idealista, szellemes és nagyfantá-

ziájú, gyakorlati észjárású egyén összeült, hogy megalakítsa 

az UNESCO egy albizottságát. Lehetőleg konkrét munkaprogramot 

dolgozzanak ki, mellyel a "béke védelme" szervezetének művésze-

ti csoportját szolgálnák. 
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Mikor a színházak ügyét vitatták, a következő merült fel: 

hogyan lehetne a színháznak - mely széles rétegek kultúra irán-

ti vágyát elégíti ki, és erős nevelő hatása van - az UNESCO-val 

együttdolgozni és a közt szolgálni. Hogyan tudná például az 

UNESCO és a színház az erőiket úgy egyeztetni, hogy a követke-

ző feladatokat hajthatnák végre: 

A színtársulatok határátlépésének megkönnyítése, az átlépé-

sekkel járó vámolás, adózás leegyszerűsítése, a társulatok kül-

földre juttatásával a nemzetek közötti megértés fokozása. A 

fordítókat segíteni, megkönnyíteni azoknak a nagyértékű dara-

boknak az előadásait, amelyeket eddig még hazájukon kívül nem 

értettek eléggé, vagy félreértettek; széles körben ismertetni 

a színházak működését; technikai (beleértve anyagi) segítséget 

nyújtani azon országok színházainak, melyeket a háború tönkre 

tett. A drámai színházakat minden eszközzel segíteni; nemzet-

közi hivatalt alapítani; a színházi személyzet cseréje; figye-

lemmel kísérni és ellenőrizni a színházi műhelyek fejlődését; 

feltárni a közönség gyengeségeit éppen úgy, mint előnyeit; fel-

világosítást, tanácsot adni a közönségnek a gyermekdarabokról, 

bábjátékokról és amatőr előadásokról. 

A még hiányos munkaprogramban felismerhetők azok a közös ne-

velőhatású feladatok és problémák, amelyeknek megoldása az 

UNESCO-ra vár, hogy a tagállamokat és a drámai művészeteket fel-

lendítse. Miután megalápíttatott a szövetségek kettős szerepe, 

az UNESCO első általános ülésén egyhangúlag határozatot hoztak: 

összehívják a színházi szakemberek nemzetközi kongresszusát, 

amelyen megalapítják a Nemzetközi Színházművészeti Intézetet. 
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A Nemzetközi Színházművészeti Intézet hivatása megteremteni 

az együttműködést a színházak és az UNESCO között. A konferen-

cia fenti propoziciója nem hatott meglepetésszerűen, az elhatá-

rozás már régen érlelődött. 

Hónapokkal ezelőtt az UNESCO-konferenciát előkészítő bizott-

ság javasolta egy hasonló intézmény felállítását. Nyilvánvaló-

vá vált azonban, hogy az UNESCO - bár anyagi segítség nyújtásá-

ra is hajlandó a teljes együttműködés érdekében - nem támasz-

kodhat csupán saját erejére az ilyen fontos feladatot illetően, 

mint a Nemzetközi Színházművészeti Intézet alapítása. 

Az UNESCO a támogatásával létrejövő intézményt a kialakulás 

idején segélyezné. A továbbiakban a nemzetek saját bizottságai 

támogatnák, amelyek összekötőként szerepelnének országuk és a 

Nemzetközi Színházművészeti Intézet között. 

Ezek azok az érvek, melyek szükségessé tették a színházak 

ügyében egy munkaértekezlet összehívását, amelyre Párizsban az 

UNESCO székházában július 28-tól augusztus l-ig kerülne sor. 

Reméljük, hogy az a 20 résztvevő, akiket nem nemzetük reprezen-

tánsaként, hanem szakértőként hívtak, megszavazzák a színházmű-

vészeti intézet alapszabályait és kidolgozzák munkarendjét. 

Ezt a bizottságot felszólították arra is, hogy dolgozzon ki 

javaslatokat az UNESCO színházi albizottságának, melyeknek meg-

valósítása előnyösen befolyásolná a színházművészet nemzetközi 

megértését, és elősegítené az egyes országok színművészei kö-

zötti kapcsolatokat. 

A novemberi általános konferencia javasolta: a színházművé-

szetet - beleértve az operát és a balettet is - emeljék a töbhi 
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művészekkel azonos színvonalra; ez segítené az UNESCO-t a szín-

ház világát érintő terveinek keresztülvitelében anélkül, hogy 

zavarná a Nemzetközi Színművészeti Intézet működését. 

A tervek szerint - természetesen fenntartva a konferencia 

változtatási jogát - az intézet programját a következő csopor-

tokra osztják: 

a. állandó realizálás, vagyis információ szolgálat és iga-

zolási központ , 

b. nagyvonalú tervek vonatkozó anyagi segítség fokozására 

ill. csökkentésére a nemzeti színművészek cseréjét, 

c. egyéves terv: társulatok kicserélése, ezek kiértesítése; 

tanulmányi utak; nemzetközi színházművészeti ünnepségek és ki-

állítások; nemzetközi színházművészeti kongresszusok stb. szer-

vezése. 

d. Konkrét tervek: 

1. Kidolgozni egy életképes világ-megmozdulás tervét azoknak 

az országoknak anyagi támogatásacéljából, amelyek a fasiszta e-

rőszak áldozatai voltak. 

2. Színházgazdasági ankét: a gazdasági helyzet befolyása a 

színművészetre. 

3. Összegyűjtése mindazon színházi tudósításoknak (írásbeli 

dokumentumok, színpadtervek, fényképek), melyek rá tudnának vi-

lágítani a színházépítészet színművészetre gyakorolt hatására, 

különös tekintettel a háborúban elpusztított színházakra. 

4. Összekötő szerv létesítése az UNESCO és a Nemzetközi Szín-

házművészeti Intézet között. 
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Reméljük, hogy azok a személyiségek, akik M. Y. B. Priestly 

elnöklete alatt megtartandó júliusi konferencián részt vesznek, 

tárgyilagos, konstruktív és célszerű programot dolgoznak ki. 

Bármennyire kompetensek is a konferencián részt vevő szemé-

lyiségek, nem jelenti azt, hogy a tárgyalásaik megállapításait 

visszavonhatatlannak nyilvánítjuk. A neves meghívottak között 

van pl. Louis Jouvet (Franciaország); Tyrone Guthire (USA); 

Tairoff és Koníschuk (Oroszország); Robert Edmond Jones és Lil-

lian Hellmann (USA); Gordon Craig; Wichel Saint-Denis; Jules 

Romaine) az általános színházművészeti társaság legutóbbi elnö-

ke), a prágai, a bécsi, a stockholmi stb. nemzeti színház igaz-

gatói. 

Természetes, hogy a konferencián kidolgozott ajánlásokat to-

vábbadják a Nemzetközi Színházi Intézménynek. Ezt kérve fel nem-

zeti alcsoportok alakítására, melyeknek közreműködésével rende-

zik meg 1948-ban a nemzetközi színházi kongresszust, amely így 

ténylegesen univerzális lesz. Itt véglegesítik az alapszabály-

tervezetet és a programot is itt fogadják majd el. A Nemzetkö-

zi Színházművészeti Intézetet hivatalosan szintén itt alapítják 

meg. Ez összekötő kapocs lesz a világ színészei és nézőközön-

sége között. 

A kezdeményező lendületet azoknak a júliusban összegyűlő ta-

pasztalt személyiségeknek, továbbá a vitában részt vevőknek, és 

mindazoknak kell biztosítani, akik világszerte felkérettek e 

kérdésben véleményük írásbeli közlésére. Az egyedülálló vállal-

kozás sikere a színházművészetben dolgozók nagy családjától 

függ, amely megkísérli baráti és termékeny társaságba összefog-
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ni a világ színházművészeit és technikusait. 

Másolat UMKL XIX-I-l-i-109751-1947 

A keltezés és aláírás nélküli ismertető dátumát a kapcsolódó 
iratok alapján állapítottuk meg. A dokumentum címe: "Az UNESCO 
és a Színház", feltehetően az UNESCO - a színházak összefogásá-
ra vonatkozó - terveit ismerteti. Magyar nyelvű változatát -
a gyenge fordítás miatt - a tartalom sértetlenül hagyásával 
stilizáltuk. 

31. a. 

Budapest, 1947. július 7. 

A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS MEGKÜLDI A VKM-NEK A JAVASOLT IRODAL-

MI SZÍNVONALÚ MŰVEK JEGYZÉKÉT. 

Rovatolt számú átiratra válaszolva tisztelettel megküldjük a 

Színháztudományi Intézet előterjesztése alapján a Művészeti 

Tanács által javasolt irodalmi színvonalú színművek jegyzékét 

és kérjük, hogy miután a Színháztudományi Intézet keretében 

felállítandó Dramaturgiai Tanácsadónak csak augusztus elsejé-

től van költségvetése, a jegyzéket 50 példányban sokszorosíta-

ni és a koncessziók kiadása alkalmával a színigazgatókhoz el-

juttatni szíveskedjék. 

Teljes tisztelettel: 

Szőnyi Kálmán s. k. 
ügyvezető titkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-101417-1947. 
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31. b. 

Budapest, 1947. július 7. 

A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS ÁLTAL JAVASOLT SZÍNMÜVEK JEGYZÉKE 

I. Idegen nyelvű klasszikusok 

Arisztophanész: 

Beumarchais 

Calderón 

Csehov 

Euripidész: 

Goethe: 

Madarak. Arany János, 18B5. Ráth. 

Lüszisztraté. - dr. Révay József átdolgo-
zása 

A nők ünnepe Heltai Jenő, 1947 

Figaró házassága. - Paulay Ede, 1928. 

Franklin. 

Sevillai borbély. 

Az élet álom. - Harsányi, Kálmán, 1924. Stádium. 

A nagy világszínház. - Possonyi László, 
1930. 

Zalameai bíró. - Győri Vilmos, 1883 -
Kisfaludy Társ. 

Úrnő és komorna. - Kosztolányi Dezső. 

Két szék közt a pad alatt. Kosztolányi 
Dezső. 

Ványa bácsi. - Jób Dániel, 1920. Atheneum. 

Sirály. 

Cseresznyéskert. 

Három nővér. - Kosztolányi Dezső. 

A medve. - Sík Endre, 1946. Magy. Szovj. 
Múv. Társ. 

Médeia. - Csengery jános, 1911. Franklin. 

Egmont. - Salgó Ernő, 1902. Lampel. 
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Gogol: 

Goldoni: 

Grillparzer 

V. Hugo: 

Ibsen: 

Clavigo. 
Iphigenia Taurisban. - Babits Mihály. 

Faust I. Kozma Andor, 1943. Pantheon 
(Dóczy Lajos) 

A revizor. - Hevesi Sándor, 1921. Lampel. 

A fogadósné. 

A legyező. - Rinzo Ave, 1937. Blobus 

A furfangos özvegy. 

A hazug. - Radó Antal, 1882. Franklin. 

Két úr szolgája. - Harsányi Zsolt, 1941. 

Medea. - Ambrus Zoltán, 1941. Franklin. 

Bánk hűsége. (Urának hűséges szolgája!) 

Ruy Blas. - ifj. Szász Béla, 1893. Franklin. 

Peer Gynt. - Áprily Lajos, 1944. Révai 

(Sebestyén K.) 

Vadkacsa. - Mikes Lajos, 1911. Lampel. 

Brand. - Hajdú Henrik, 1926. Genius. 

Nóra. - Marhis György, 1944. Európa. 

Kísértetek. - Rudnyászky Gy. 1913. Lampel. 

Rosmersholm.- Ambrus Zoltán, 1916. 
Lampel. 

A tenger asszonya. - Borbáth Sándor, 
1910. Lampel. 

Solness építőmester. - Ábrányi Emil, 
1912. Lampel. 

John Gábriel Borkman. - Jászai Mari, 
1917. Lampel. 

A népgyűlölő. - Vikár Béla, Somlay Artúr, 
1898. Lampel. 

Hedda Gabler. - Telkes Béla, 1917. 
Atheneum 
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Társadalom támaszai. - Lázár Béla, 
1898. Lampel. 

Ha mi, halottak, föltámadunk. - Beke 
Margit, 1913. Lampel. 

A fiatalok szövetsége. 

Lessing: Bölcs Náthán. -. Zichi Antal, 1907. 

Franklin. 

Barnhelmi Minna. 

Mariveaux: Szerelem és véletlen játéka. - Hevesi Sándor 
Moliére: Kényeskedők. - Hevesi Sándor, 1926. 

Lampel. 

Férjek iskolája. - Erdődi János, 1946. 
(Szász K.) 

Nők iskolája. - Heltai Jenő, 1946. 
Singer és Wolfner. 

Scapin furfangjai. - Hevesi Sándor, 
1903. Lampel. 

Tartuffe. - Ivánffy Jenő, 1904. Bpesti 
Hírlap Nyomda. 

Mizantróp. - Telkes Béla, 1930. 
Franklin. 

Tudós nők. - Gábor Andor, 1930. 
Franklin. 

Oandin Gyuri. - Hevesi Sándor, 1926. 
Lampel. 

Versailles-i rögtönzés. - Csiki Ger-
gely, 1382. Atheneum. 

Fösvény. - Hevesi Sándor, 1922. Lampel. 

Úrhatnám polgár. - 1938. Pallas. 

Botcsinálta doktor. - Gabányi Árpád, 

1926. Lampel. 

Kényszerű házasság. - 1922. Lampel. 

Képzelt beteg. - Várady Antal, 1903. Lampel. 
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Don Juan, - Illyés Gyula, 1944. Frank-
lin. 

Müsset: Szeszély. - Cs. Szabó László, 1945. 

Révai . 

Plautus: A bögre. - Révay József. 

A kísértet. 

A hetvenkedő katona. - Devecseri Gábor, 1942. Panthenon. 
Racine: Andromaque. - Benedek Marcell teljes 

Racine fordítása. 

Phedra. - Benedek Marcell (Ábrányi 

Emil) 

Iphigénie. 

Bérénice. 

Pereskedők. 

Schiller: Ármány és szerelem. 

Don Carlos. - Radó Antal, 1913. Lampel. 

Wallenstein. - Dóczi Lajos, 19D4. Wodi aner. 

Stuart Mária. - Radó Antal, 1917. 
Lampel. (Sebestyén K.) 

Wilhelm Tell. - Harsányi Zsolt, 1941. 
Singer és Wolfner. 

Shakespeare: Tévedések vígjátéka. - Fodor József, 
1945 . 

Felsült szerelmesek. - Ambrózy Ágos-
ton, 1946. 

Minden jó, ha vége jó. - Innocent 
Vince Ernő. 

Rómeó és Júlia. - Kosztolányi Dezső, 
1944. Révai. 

III. Richárd. - Vas István, 1943. 
(Radó Antal) 
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A szentivánéji álom.- Arany János, 1937. Pallas. 

A velencei kalmár. - Rákosi Jenő, 1921. Pantheon. 

Makrancos hölgy. - Harsányi Zsolt, 1939. Singer 
és Wolfner. 

Sok hűhó semmiért. - Fodor József, 1946. (Rákosi 
Jenő) 

Ahogy tetszik.- Szabó Lőrinc, 1938. Singer és 

Wolfner. 

Vízkereszt, vagy amit akartok. - Radnóti Miklós. 

Julius Caesar. - Vörösmarty Mihály, 1942. Franklin. 

Hamlet. - Arany János, 1943. Bibliotheka. 

Othello. - Harsányi Kálmán, 1937. Glóbus. 

Macbeth. - Szabó Lőrinc, 1939. Singer és Wolfner. 

Lear király. - Kosztolányi Dezső, 1943. Révai. 

Antonius és Cleopátra. - Mészöly Dezső, 1946. 

Athéni Timon. - Szabó Lőrinc, 1936. Atheneaum. 

Coriolanus. - Petőfi Sándor, 1912. Franklin. 

Cymbeline. - Rákosi Jenő, 1902. 

Téli rege. - Kosztolányi Dezső, 1930. Genius. 

János király. - Arany János, 1904. Franklin. 

VIII. Henrik. 

A vindsori víg nők. - Rákosi Jenő, 1914. Franklin. 

Szeget szeggel. - Mészöly Dezső. 

A vihar. - Babits Mihály, 1931. Atheneaum. 

Oidipusz király. - Babits Mihály, 1931. Atheneaum. 

Szophoklész: Oidipusz Kolónosban. - Babits Mihály, 1940. 

Antigoné. - Révai József. (Csiky Gergely, 1883. Franklin.) 

Elektra. - Csiky Gergely, 1914. Franklin. 
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L. Ny. Tolsztoj: Az élő halott. - Pásztor Árpád, 1911. Athe-
neaum. 

II. Nem klasszikus külföldi színművek 

Achard: 

Anouilh: 

Arcibasev 

Augier: 

Barrie: 

Bisson : 

Björnszon 

Bourget: 

•s 
Capek: 

Slaudel 

Cervantes 

Cocteau: 

Fajankó. 

A poggyász nélküli utas. 

Eurydike. 

Féltékenység. - 1917. Budapesti Hírlap. 

Szenvedély. - Bródy Sándor, 1919. Atheneneaum. 

A bürök. - Perény István, 1885. Franklin. 

Csodálatos Crichton. 

Pán Péterke. - Bálint Lajos, 1918. 

A válás meglepetései. 

A király. 

Leonarda. - Márffy Titusz, 1888. Franklin. 

A rab nő. 

Nem olyan időket élünk. 

R. ü. R. 

Fehér kór. 

Az anya. 

Rovarok. 

Angyali üdvözlet. - Réti István és Szines Pál, 
1919. Békéscsaba. Tevan Nyomda. 

A felszarvazott aggastyán. - 1922. Új Modern 
Könyvtár. 

Szent szörnyetegek. 

Rettenetes szülők. 
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Coolus: 

Crommelynck: 

Dumas: 

Echegaray: 

Fauchois: 

A. France: 

Geraldy: 

Gide: 

Giraudoux: 

Gorkij: 

Gribojedov: 

Hasenclewer 

A kerekasztal lovagjai. 

A pokolgép. 

Húsvéti vakáció. 

Csodaszarvas. 

Kaméliás hölgy. - Kovách Aladár, 1943. Csomodi. 

A nők barátja. - Kürti Emil, 1927. Lampel. 

A nagy Galeotto. - Patthy Károly, 189D. Franklin. 

Szegény Mavrier.- (Vigyázat mázolva!) 

Történet egy szerencsés emberről. - Adorján 

Andor, 1911. 

Krisztina . 

Szeretni. 

Ezüstlakodalom. - Salgó Ernő, 1925. Genius. 

Ödipusz. 

Amphytrion. 38. 

Siegfried. - Szerb Antal 

Élektr a. 

Trójában nem lesz háború. - Molnár Miklós és 

Rubin Péter, 1946. 

Sellő. - Zilahy Lajos, 1943. 

Éjjeli menedékhely. - Havas J., 1926. Lampel. 

űegor Bulicsov és a többiek. - Gábor Andor, 

1946 . 

A nap gyermekei. 

Vásza Zseleznova. 

Az ész bajjal jár. - Fái E. Béla és Kardos László Antigone. 
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Hauptmann: A Bunda. - Gábor Andor. 

És Pippa táncol. - Németh Andor, 1913. Atheneaum. 

Hannele. 

Henschel fuvaros. - Molnár Ferenc, 1909. Lampel. 

Bernd Róza. - Hevesi Sándor, 1904. Lampel. 

Téli ballada. 

Napfelkelte előtt. 

Naplemente előtt. 

A takácsok. - Komor Gyula, 1901. Lampel. 

Az elmerült harang. - Áprily Lajos. 

Hebbel: Judit. 

Mária Magdolna. - Hevesi Sándor, 1928. Békés-
csaba, Tevan kvt 

Hemingwai: Az ötödik hadoszlop. 

Hofmannst ha 1: Elektra. 

Akárki. 

Holberg: A politikus csizmadia. - Puskás Endre, Szeged, 
1941. 

Huxley: Most vagy soha. 

Hsiung: Gyémántpatak-kisasszony. 

Ben Jonson: Volpone. - Ernőd Tamás. 

Josset A.: Erzsébet. - Az elérhetetlen asszony. 

Katajev: A kör négyszögesítése. - Jákó Pál. 

Kitzberg: Ordasok. 

Klabund: A krétakör. 

Kleist: Amphitryon. - Szabó Lőrinc, 1939. Singer és 
Wolfner. 

Knittel Via Mala. - Szabó Lőrinc. 
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Knoblock: Faun. - Sebestyén Károly, 1913. Lampel. 

Őnagysága ruhája. - Heltai Jenő, 1915. 

Lange: Sámson és Delila. - Karinthy Frigyes, 1920. 

Kultura, 

Lenormand: Számum. - Hont Ferenc, 1928. Színházi Élet. 

Locher: Szülők lázadása. - Aszlányi Károly, 1937. 

Lope de Vega: Gyilkos falu. - Gáspár Endre, 1947. Bpest. 

Könyvkiadó. 

Maeterlinck: A vakok. - Marchis György, 1902. Lampel. 

Családi otthon. 

Pelléas és Mélisande. 

A kék madár. - Benedek Marcell, 1911. Lampel. 

Monna Vanna. - Ábrányi Emil, 1902. Lampel. 

Eső. - Harsányi Zsolt, 1925. Marton Sándor. 

Démon. 

A zöldnadrágos lovag. - Lendvai István. 

Donna Dianna. (Közönyt közönnyel) - Innocent 

Ernő 

Titanic keringő. 

Amerikai Elektra. - Harsányi Zsolt, 1937. 

Glóbus. 

Vágy a szilfák alatt. - Dr. Zeke Zoltán. 

Különös közjáték. 

Szőrös majom. 

Örökké. 

Osztrovszkij: Az örmény. 

Holló a hollónak. 

Nestroy: Lumpaciusz Vagabundusz. - Heltai Jenő. 

Maugham: 

Mauriac: 

Tirso de Molina 

Moreto: 

Musatescu: 

O'Neill: 
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Niccodemi: Hajnalban, délben, este. 

Tacskó. 

Az árnyék. 

Pagnol: Topáz. 

Máriusz. 

Fanny. 

Ismeretlen szerző: Pathelin mester. 

Pirandello 

Poole: 

Priestley : 

Rachmanov 

Rayhaul: 

Hevesi Sándor, 1912. 
Modern Könyvtár. 

Mi az igazság. 

Az ember, az állat és az erény. - Heltai Jenő. 

IV. Henrik. 

Hat szerep keres egy szerzőt. - Karinthy Frigyes. 

Öltöztessük fel a mezteleneket. 

Pry Pál. - Csiky Gergely, 1900. Franklin. 

Conway-család. 

Az ismeretlen város. 

Veszélyes forduló. 

Váratlan vendég. 

Viharos alkonyat. - Hay Gyula, 1945. Magy. Szov. 
Müv. 

A férfi szive. 

Jules Romains: Az ismeretlen katona. 

A diktátor. - Zilahy Lajos. 

Donogoo. - Zilahy Lajos, 1937. Glóbus. 

Knock, avagy az orvostudomány diadala. 

Romain Rolland: A szerelem és a halál játéka. - Kállay Miklós, 
1926. 

Danton. - Sebestyén Károly, 1920. Atheneaum. 
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Rostand: 

Sardou : 

Sardou-Najac: 

Sarment: 

Sartre: 

Scribe: 

Shaw B. G.: 

Eljön majd az idő. - Papp Dezső. Atheneaum. 

Farkasok. 

Cyrano de Bergerac. - Ábrányi Emil. 

Sasfiók. - Ábrányi Emil, 1942. Lampel. 

Boszorkány. - Fái J. Béla, 1905. Lampel. 

Rabagas. - Deák Farkas, 1872. (Hankiss János) 

Szókimondó asszonyság. - Fái J. Béla. 

Váljunk el. - Baján Miklós, 1894. 

Fedora. - Paulay Ede, 1909. A Főv. színhá-
zak műsora. 

Árnyhalász. - Bárdos Artúr, 1923. Genius. 

A 106. születésnap. 

A tisztességtudó utcalány. - Benedek András, 

1947. 

Temetetlen holtak. 

Egy pohár víz. - Hevesi Sándor, 1925. 

(Nagy Ignác) 

Szénásszekér. - Hevesi Sándor, Atheneaum. 

Tanner John házassága. 

Az orvos dilemmája. 

Az ördög cimborája. - Mikes Lajos, 1906. Lampel . Warrenné mestersége. Cholnoky Viktor, 1910. 
Lampel. 

Pygmalion. - Hevesi Sándor, 1914. Corvin 
Testv. 

Barbara őrnagy.Hevesi Sándor, 1920. 
Atheneaum. 

Blanco Posnet elárultatása. - Hevesi Sándor, 

1917, Atheneaum. 

Candida. - Hevesi Sándor, 1924. Atheneaum. 

Ember és emberfeletti emberi. - Hevesi Sándor 1928. Révai. 
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Sheridian: 

Soya: 

Steinbeck K 

Strindberg: 

Szimonov: 

Towsend: 

Toller: 

Ch. Wildrach: 

Thornton Wilder 

Wedekind: 

Oscar Wilde: 

A tragédia próbája. - Benedek András, 1947. 
A rágalom iskolája. - Stouger Károly, 1880. 

Ki vagyok én? - Marchis György. 

Egerek és emberek. - Somlay Artúr. 

Júlia kisasszony. - Bálint Lajos, 1912. 

Atheneaum. 

Húsvét. - Mikes Lajos. 

Haláltánc. - Mikes Lajos. 

Orosz emberek. - Háy Gyula, 1945. M.Sz.M.T. 

A házitündér. 

A géprombolók. 

A Tenaccity hajó. 

: A mi kis városunk. - Benedek Marcell. 

A tavasz ébredése. - Párizs Elemér, 1918. Békéscsaba, Tevan. 
Bunbury. - Karinthy Frigyes, 1923. Genius. 

(Hevesi S.) 

Salome. - Kosztolányi Oezső, 1923. Genius. 

Cézár és Cleopátra. - Hevesi Sándor, 1924. Atheneaum. 

Florenci tragédia. - Benedek Marcell, 1903. 

Lampel. 

Firenzei tragédia. - Kosztolányi Dezső. 

Az eszményi férj. - Hevesi Sándor, 1926. Genius. 

Lady Windermere legyezője. - Hevesi Sándor, 1923. Genius. 

III. Magyar szerzők művei 

Babits Mihály: 

Balázs Béla: 

Laodameia. 

Boszorkánytánc. 

Fekete korsó. 
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Doktor Szélpál Margit, 1909. Nyugat. 

Az utolsó nap. 1913. Athenaeum. 

Barta Lajos: A tavaszi mámor. (Proletártragédia, 1912. 

Új színházi Könyvtár.) 

Zsuzsi. 

Parasztok. 

Szerelem. 1916. Nyugat. 

Örvény. 

Forradalom. 

Benedek Marcell: Az erósebb. 1912. Lampel. 

Bánffy Miklós: A nagy úr. 1944. Révai. 

Naplegenda. 1944. Révai. 

Az erósebb. 1944. Révai. 

Naskara. 1944. Révai. 

Bérezik Árpád: Himfy dalai. 1899. Pfeiffer. 

Nézd meg az anyját. 1885. Franklin. 

Bornemissza Péter: Magyar Elektra. 

Boross Elemér: Világbajnok. 

Forgószél. 

Vakablak. 

Bródy Sándor: A tanítónő. 1916. Singer és Wolfner. 

A dada. 

Berezeli Anselm Károly: Fekete Mária. 1937. Révai. 

Csathó Kálmán: Lilla. 

Fűszer és csemege. 

Az új rokon. 1928. Singer és Wolfner. 



Csokonai Vitéz Mihály: 

Déry Tibor: 

Dóczi Lajos: 

Eötvös Lajos: 

Felkai Ferenc : 

Földes Imre: 

Gyallay Domokos: 

Gyagyovszki Emil: 

Gervay Andor: 

Géczy István: 

Gábor Andor: 

Gárdonyi Géza: 

Hajó Sándor: 

Háy Gyula: 

A méla Tempefói. 

Özvegy Karnyóné. - Benedek Marcell át-
dolg. 1946. Szikra 

Tükör. - 1947. 

Ellinor királyleány. 1897. Singer és 
Wolfner. 

Éljen az egyenlőség. (Dr. Galambos Sán-
dor átdolg.) 

Pilátus. 

Hivatalnok urak. 1908. 

A császár katonái. 1910. Lampel. 

Kis muszkák. 1924. Marton. 

Külön nóta. 

Kékvérűek. 

A becstelen. 1911. Atheneaum. 

A pénz. 

Egyszoba-konyha. 1911. A Modern Könyvtár 

Anyaföld . 

Dollárpapa. 1917. Dick. 

A bor. 1903. Dante. 

Fekete nap. 1928. Dante. 

Karácsonyi álom. 

A pletyka. 1920. Atheneaum. 

Tiszazug. 1945. Atheneaum. 

Isten, császár, paraszt. 1946. Hungária. 

Romok. 1947. 

Negyven watt. 

ítélet éjszakája. 1946. Hungária. 

Németek. 
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Harsányi Kálmán: 

Heltai Jenő. 

Hubay Miklós: 

Hevesi Sándor: 

Herczeg Ferenc: 

Illés Endre 

Jókai Mór: 

Káli a y Miklós: 

Kari nthy Frigyes 

Kassák Lajos: 

Katona József: 

Ellák. 1924. Pa]las. 

Páter Benedek. 1910. , 

Néma levente. 1940. Széchenyi. 

Az ezerkettedik éjszaka. 1930. Athenaeum, 

Egy fillér. 1940. Széchenyi. 

Hősök nélkül. 

Császár és komédiás. 1919. Athenaeum. 

Elzevir. 

Hadifogoly. 

Bizánc. 1943. Singer és Wolfner. 

Kék róka. 1939. Singer és Wolfner. 

Ocskay brigadéros. 

Törtetők. 

Mostoha . 

Méreg. 

A földönjáró csillagok. 1890. Légrády. 

Az arany ember. 1919. Érdekes Újság. 

A nevető örökös. 

Godi va. 

Rontó Pál. 

Roninok kincse. 

Holnap reggel. 1916. Békéscsaba. Tevan. 

Földnélküli János. 

Gorkij. 

Bánk bán. 1944. Franklin. 

Luca széke. 1942. Exodus. 
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Kisfaludy Károly: A kérők. 1943. Lampel. 

Kisfaludy Sándor 

Koós Károly: 

Lakatos László: 

Lengyel Menyhért 

Madách Imre: 

Márai Sándor: 

Márkus László: 

Molnár Ferenc: 

Csalódások. 1933. Franklin. (Dr. Galamb 
S. átdolg.) 

Dárday ház. 1902. Franklin. (Dr. Galamb 
S. átdolg.) 

Budai Nagy Antal. 

Országépítők. 

Fej vagy írás. 1928. Singer és Wolfner. 

Tájfun. 

Sancho Panza királysága. 

Az ember tragédiája. 

A civilizátor. 1938. Magyar Munkaközösség 

Mózes. 

Kaland. 1941. Singer és Wolfner. 

Varázs. 1945. Révai. 

A kassai polgárok. 1942. Révai. 

Ágis tragédiája. 1936. Glóbus. 

A vörös malom. 1923. Franklin. 

Liliom. 1928. Franklin. 

A hattyú. 1928. Franklin. 

A császár. 1946. 

Játék a kastélyban. 1926. Franklin. 

Egy, kettő, három. 1929. Franklin. 

Az ördög. 1907. Franklin. 

Olympia. 1928. Franklin. 

Delila. 1937. Atheneaum. 

A testőr. 

A farkas. 
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Molnár Ferenc 

Móricz Zsigmond 

Nagy István: 

Németh László: 

P. Ábrahám Ernő 

Sárközi György: 

Sík Sándor: 

Szigligeti Ede: 

Szép Ernő: 

Szomori Dezső: 

Tamási Áron: 

Égi és földi szerelem. 1928. Franklin. 

Riviéra. 

Légy jó mindhalálig. 1941. Atheneaum. 

Forr a bor. 1936. Glóbus. 

Ludas Matyi. 

Sári bíró. 1937. Légrády. 

Falu. 1917. Világosság. (Három egy felv.) 

Nem élhetek muzsikaszó nélkül. 

Vízözön előtt. Emke. 

Villámfénynél. 1938. Pallas. 

Széchenyi . 

VII. Gergely. 

Cseresnyés. 1942. Exodus. 

Révészek. 

Isten vára. 

Dózsa. 1939. Kelet Népe. 

István király. 1934. Szent István Nyomda. 

Zrínyi. 1940. Franklin. 

Liliomfi. 1944. Franklin. 

Fenn az ernyő, nincsen kas. 1901. Franklin. 

Azra . 

Egyszeri királyfi. 

Második József. 

Takáts Aliz. 1930. Atheneaum. 

Szegedy Anna. 1931. Atheneaum. 

Vitéz lélek. 1941. Révai. 

Tündöklő Jeromos. 
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Tamási Áron: Énekes madár. 

Csalóka szivárvány. 1942. Révai. 

Hullámzó vőlegény. 1947. Révai. 

Tersánszky J. Jenő: Cigányok. 

Bankett a Kékszarvasban . 

Április. 

Komédiás. 

Vitéz Miklós: 

Vándor Kálmán: 

Különös éjszaka. 

Özvegy Ábrisné. 1941. Klein Jenő Ny. 

Évfordulók. 1911. Világosság. 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. 1931. Lampel. 

Marót bán. 1B44. Ráth V. M. Munkái. 

Hazajáró lélek. 1929. Atheneaum. 

Szépanyám. 1943. Atheneaum. 

A világbajnok. 1927. Atheneaum. 

Leona. 1930. Atheneaum. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-101417-1947. 

A Művészeti íi^voRztály belső följegyzése. A fenti jegyzéket 
augusztus 4-9-ig tartandó Színész Szakszervezet ankétján oszt-
ják ki a színigazgatóknak. 

Zilahy Lajos: Tizenkettedik óra. 1935. Atheneaum. 

Fatornyok. 1945. Atheneaum. 

Tábornok. 1930. Atheneaum. 

Tűzmadár. 1935. Atheneaum. 
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32. a. 

Budapest, 1947. július 7. 

A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS ALELNÖKÉNEK JAVASLATA A MINISZTERHEZ 

A SZÍNÉSZI ÉS RENDEZŐI KÉPESÍTŐ VIZSGA RENDELETI SZABÁLYOZÁSÁRA. 

Miniszter úr! 

Rovatolt számú átiratára válaszolva tisztelettel közöljük, hogy 

a Művészeti Tanács színművészeti és filmművészeti szaktanácsá-

nak javaslata alapján, akik a tervet hosszú tárgyalások után bi-

zonyos módosításokkal elfogadták, javasolja, hogy a színészi és 

rendezői képesítő vizsgabizottság rendeletét a mellékelt terve-

zet alapelvei szerint kiadni szíveskedjék. 

Megjegyezzük, hogy az Országos Színművészeti Akadémia igaz-

gatója az eredeti 10 oldalas részletes tervezetet, tekintettel 

arra, hogy annak legnagyobb része a végrehajtási utasítás anya-

gát képezi, visszavonta, és a mellékelt,csupán magára a rende-

letre vonatkozó beadványt küldte meg, és kérte, hogy azt továb-

bítsuk a t. Minisztériumhoz. 

Teljes tisztelettel: 

Kassák Lajos s. k. 

alelnök 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-101418-1947 . 
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32. b. 

Budapest, 1947. (július) 

A MŰVÉSZETI TANÁCS ÁLTAL ELFOGADOTT SZÍNÉSZI ÉS RENDEZŐI KÉPE-

SÍTŐ VIZSGABIZOTTSÁG RENDELETTERVEZETE. 

I. Alaprendelkezések. 

1. A színész és rendezőképzés teljesen szabad. Színészeket 

és rendezőket bárki oktathat, színész és rendezőképző magán-

tanintézetet kultuszminiszteri engedéllyel bármely intézet, 

vagy magánszemély létesíthet és fenntarthat. 

2. Működési engedély kiadása kizárólagosan az illetékes 

szakszervezet joga, működési engedély kiadásának feltételeit 

az illetékes szakszervezet állapítja meg. 

3. Mindazok, akik működésüket 1947. április 1. után kezdik 

meg olyan művészeti foglalkozási ágazatokban, amelyekben álla-

mi művészeti diploma nyerhető el s ilyen diplomával, vagy vég-

bizonyítvánnyal nem rendelkeznek, gyakorlatos működési idejük 

alatt a diplomát, vagy a végbizonyítványt magánúton is megsze-

rezhetik és kötelesek is megszerezni. 

4. Nem kell megszerezniük az állami diplomát vagy végbizo-

nyítványt azoknak, akik 1947. április 1. előtt fenti művészeti 

pályákon mint rendes szakszervezeti tagok működtek, sem azok-

nak, akiket más művészeti, irodalmi, tudományos vagy közéleti 

működésük alapján a Magyar Művészeti Tanács működésre jogosult-

nak javasol. 
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II. A diploma ill, végbizonyítvány megszerzésének módja. 

1. A diploma, vagy végbizonyítvány magánúton való megszerzé-

séhez ugyanannyi vizsgát és ugyanazokból a tantárgyakból kell 

letenni, mint amennyi a választott állami tanintézet diplomájá-

nak elnyeréséhez szükséges. Egy esztendő alatt legfeljebb két 

osztály anyagából lehet vizsgázni , sikertelen vizsga legfeljebb 

kétszer ismételhető meg. Egy-egy vizsga díja egyenlő a válasz-

tott állami tanintézet egy vizsgáztatási díjával és egyéb prog-

resszív tandíjával. Szegénysorsúak tehát csak a vizsgáztatási 

díjat fizetik (jelenleg 20 Ft). Főiskolai diploma elnyerésénél 

a vizsgadíj kétszeres. (Szegénysorsúaknak tehát jelenleg 40 Ft) 

2. A vizsgadíjak összege elsősorban a vizsgák személyi és 

dologi kiadásaira fordítandók, beleértve a vizsgákhoz szükséges 

jegyzeteket, ill. tankönyvek kiadásának költségeit. A fennmara-

dó összeg a diplomát nyert szegény sorsú művészek önállósításá-

ra (ruha, készpénzsegély, tanulmányút stb.) fordítandók. 

3. A vizsgák lebonyolítására és ügy igazgatására a kultusz-

miniszter állami vizsgabizottságot állít fel, amely az illeté-

kes szakszervezet, a Magyar Művészeti Tanács és az Országos Ma-

gyar Színművészeti Akadémia 2-2 tagjából áll. A bizottság önma-

gát szükség esetén időlegesen kiegészítheti. A vizsgáztatást a 

választott tanintézet tanárai folytatják. 

A vizsgabizottság és a vizsgák ügyrendjét és ügykezelését a 

vizsgabizottság felterjesztésére a kultuszminiszter jelen ren-

delet végrehajtási utasításában szabályozza. 
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A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS MÓDOSÍTÓ JAVASLATAI AZ ORSZÁGOS SZÍN-

MŰVÉSZETI AKADÉMIA ÁLTAL A SZÍNÉSZI ÉS RENDEZŰI KÉPESÍTŐ VIZSGA-

BIZOTTSÁG RENDELETTERVEZETÉNEK ALAPELVEIRŐL SZÓLÓ BEADVÁNYHOZ 

II. paragrafus 3. pontja. A vizsgák lebonyolítására és ügyi-

gazgatására a kultuszminiszter állami vizsgabizottságot állít 

fel, amely a Színiakadémia 2, Zeneakadémia (operatanszék) 1, 

az államosított Színészegyesület iskolája 1, a Művészeti Tanács 

2, a Színészek Szakszervezete 2, a Filmalkalmazottak Szakszer-

vezete (művészeti szakosztály) 2, és természetesen a kultuszmi-

niszter megbízottjából áll. Az így kialakított bizottság a nyil-

vános végbizonyítvány kiadására jogosított tanintézeteknél a 

kérdéses intézetben vizsgáztat. A vizsga alkalmából az intézet 

tanárai az intézet Kultuszminisztérium által jóváhagyott és kö-

telezően előírt tananyagát kérdezik. A vizsgáztatás érdemi jo-

gát azonban kizárólag az alakított bizottság gyakorolja. Álta-

lános megjegyzésként a Művészeti Tanács javasolja, hogy a film-

rendezők működése a jövőben szintén diplomához kötött legyen, 

és a kiadandó rendelet a filmrendező képesítésre is vonatkozik. 

Javasoljuk, hogy amennyiben a t. Minisztérium szükségesnek lát-

ja, erre a pontra vonatkozóan a Filmszakszervezet véleményét 

közvetlenül kérje ki. 

Másolat UMKL XIX-I-l-i-101418-1947. 
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32. c. 

Budapest, 1947. szeptember 15. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A 

MAGÁNKÉPZÉSBEN TANULŐ SZÍNÉSZEK ÉS TÁNCMŰVÉSZEK VIZSGÁZTATÁSÁ-

RA ALAKÍTANDÓ BIZOTTSÁGRÓL. 

A Színművészeti Akadémia igazgatója által elkészített színész 

és rendezői képesítő vizsgabizottságra vonatkozó rendeletterve-

zetet a Magyar Művészeti Tanács megvizsgálta és letárgyalta. 

A Tanács színművészeti és filmművészeti szaktanácsának az a 

javaslata, hogy a mellékelt alaprendelkezéseket miniszteri ren-

delet formájában bocsássuk ki, és majd egy későbbi tárgyalás 

után szövegeznénk meg a végrehajtási utasítást, melyben a vizs-

gabizottság szervezetét taglaljuk. 

Véleményünk szerint nem helyes ez a kettéosztás, és a két 

tervezetet éppen ezért egy tervezetté dolgoztuk át, melyet most 

hozzászólás végett a Magyar Művészeti Tanácsnak és a Magyar 

Színészek Szabad Szakszervezetének megküldünk. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-101413-1947. 

"Varga, K. Kardos szeptember 17." 

32. d. 

Budapest, 1947. szeptember 17. 
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AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZ-, FILM- ÉS TÁNCMŰVÉSZETI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG 

FELÁLLÍTÁSÁNAK RENDELETTERVEZETE. 

Általános rendelkezések 

A színész (film), rendező és táncképzés teljesen szabad. Szí-

nészeket és rendezőket bárki oktathat, színész és rendezőképző 

magántanintézetet kultuszminiszteri engedéllyel bármely intézet, 

vagy magánszemély létesíthet és fenntarthat. 

Mindazok, akik sem az Országos Magyar Színművészeti Akadé-

mia, sem az Országos Színészképző Iskola oklevelével nem ren-

delkeznek, a jövőben hivatásukat csak akkor gyakorolhatják, ha 

előzetesen a jelen rendeletben megállapított vizsgbizottság ő-

ket arra alkalmasnak találta és őket oklevelével ellátta. 

Nem kell megszerezniük az állami oklevelet azoknak, akik 

1947. augusztus 1. előtt fenti művészeti pályákon, mint rendes 

szakszervezeti tagok működtek, sem azoknak, akiket más művésze-

ti, irodalmi, tudományos, vagy közéleti működésük alapján a Mű-

vészeti Tanács működésre jogosultnak javasol. 

A vizsgálatra csakis az alább meghatározott vizsgabizottság 

jogosult. 

A vizsgálóbizottság 

A vizsgálóbizottság neve és székhelye 

Országos Színház-, Film- és Táncművészeti Vizsgálóbizottság 

Budapest. 
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A vizsgálóbizottság felügyelete 

A vizsgálóbizottság munkája felett a felügyeletet a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter gyakorolja, aki jogkörét az Országos 

Színészeti Felügyelő útján látja el. 

A vizsgabizottság tagjait a Magyar Művészeti Tanács és a két 

állami színészképző intézet igazgatójának javaslata alapján az 

Országos Színészeti Felügyelő előterjesztésére a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter bízza meg. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek joga van bármely 

vizsgabizottsági tagtól a megbízatást annak lejárta előtt visz-

szavonni, ha erre a vizsgabizottság elnöke és a Művészeti Ta-

nács javaslatot tesz. A hivatalból részt vevő vizsgabizottsági 

tagok megbízatása azonban csak hivatalukból való eltávozással 

szűnik meg. 

A vizsgabizottság elnöke 

A vizsgabizottság elnöke a mindenkori Országos Színészeti Fel-

ügyelő. 

Az elnök gondoskodik a vizsgálatok idejének meghirdetéséről, 

a vizsgabizottsági tagok meghívásáról és a vizsgákkal kapcsola-

tos összes ügyeknek intézéséről. 

A Művészeti Tanács és a két színészképző intézet igazgató-

jának javaslata alapján a bizottsági tagok megbízatására nézve 

előterjesztést tesz a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 

úgyszintén minden esztendőben jelentést tesz a bizottság munká-

járól. 
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A vizsgabizottsági vizsgáztatás esetén ő elnököl, szavazati 

joga nincs, de egyenlő szavazat esetén döntési joga van. Ellen-

őrzi a vizsga szabályszerű lefolyását. 

Az elnök képviseli a bizottságot harmadik személlyel szemben. 

Aláírja a kiadványokat, utalványoz, a bizonyítványokat és az 

okleveleket a bizottság pecsétjével ellátja és aláírásával meg-

erősíti . 

A vizsgabizottság összetétele 

A vizsgabizottság összetétele aszerint, hogy színészeket, ren-

dezőket vagy táncművészjelölteket bírál el, más és más. A vizs-

gabizottság tagjait a vizsgabizottság elnökének előterjesztésé-

re egy évi időtartamra a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

bízza meg, másrészt az alant felsorolt intézmények vezetői hi-

vatalból alkotják. 

a. A színészek vizsgabizottságának tagjai: 

az Országos Színművészeti Akadémia vagy az Országos Szí-

nészképző Iskola elméleti tanárai, 

az Akadémia gyakorlati tanárai közül kettő, 

a Színészképző Iskola gyakorlati tanárai közül kettő, 

a Magyar Művészeti Tanácsból és a Színészeti Szaktanács 

egy tagja, 

a budapesti prominens színművészek közül két tag (egy 

férfi és egy nő). 

Hivatalból tagjai: 

az Akadémia igazgatója és 

a Színészképző Iskola igazgatója. 
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A vizsgabizottság összesen kilenc tagból és az elnökből áll. 

b. Színházi rendezői vizsgabizottságának tagjai: 

az Országos Magyar Színművészeti Akadémia vagy az Orszá-

gos Színészképző Iskola elméleti tanárai, 

és az Akadémia gyakorlati rendezőképzős tanárai közül 

három, 

a Magyar Művészeti Tanácsból a filmművészeti szaktanács egy tagja, 

a budapesti prominens rendezők közül három tag (egy ope-

rai, egy drámai és egy operett). 

Hivatalból tagjai: 

az Akadémia igazgatója és a 

Színészképző Iskola igazgatója. 

A vizsgabizottság összesen kilenc tagból és az elnökből áll. 

c. Filmrendezők vizsgabizottságának tagjai: 

az Országos Magyar Színművészeti Akadémia vagy az Orszá-

gos Színészképző Iskola elméleti tanárai, és 

az Akadémia filmrendezőképzős tanárai közül három, 

a Magyar Művészeti Tanácsból a filmművészeti szaktanács 

egy tagja, 

a prominens filmrendezők közül három tag (egy rendező, 

egy vágó és egy forgatókönyvíró). 

Hivatalból tagjai: 

az Akadémia igazgatója és 

a Színészképző Iskola igazgatója. 

A vizsgabizottság összesen kilenc tagból és az elnökből áll. 
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d. A táncművészek vizsgabizottságának tagjai: 

A vizsgabizottság elméleti tantárgyainak tanárai osztály-

zás, a gyakorlati tárgyak tanárai pedig szavazás útján nyilvá-

nítják véleményüket. 

A vizsgabizottság tagjai tartoznak a meghirdetett vizsgá-

kon megjelenni és szavazatukkal részt venni, távolmaradásukat 

bejelenteni és indokolni. Kötelezi őket a hivatali titoktartás. 

A vizsgabizottság tagjait a vizsgák után jelenléti díj 

illeti meg, mely a jelentkezők számától, ill. az általuk vizs-

gáztatottak számától függ. 

A vizsgabizottság működésének ideje és helye: 

A vizsgabizottság évenként két ízben, és pedig január és júli-

us hónapokban ülésezik. Július hónapban a minősítő és képesítő 

vizsgákat, január hónapban a vizsgák javító vizsgáit tartják. 

A bizottság elnöke a szükségnek megfelelően kivételt tehet. 

A vizsgabizottság rendszerint a Színművészeti Akadémia épü-

letében tartja vizsgáit, de indokolt esetben már a vizsga cél-

jára alkalmas helyen is tartható. 

A vizsgák ügyrendje. 

Aki a vizsgabizottság oklevelét akarja elnyerni, két vizsgát 

köteles tenni: minősítő vizsgát és képesítő vizsgát. A minősí-

tő vizsga a pályára való alkalmasságot, a képesítő vizsga pedig 

a teljes szakképzettséget bírálja el. 
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Vizsgára jelentkezhet minden magyar állampolgár, nemre való 

különbség nélkül, aki hivatása gyakorlásához megkívánt tiszta 

magyar beszéddel, megfelelő külsővel rendelkezik, és akinek 

legalább négy közép vagy középfokú képzettsége van, vagy ennek 

megfelelő tudással és műveltséggel rendelkezik. 

A nőknek legalább 15., a férfiaknak 17. életévet be kell 

tölteniök. A színészek közül 30 évesnél idősebb vizsgára nem 

bocsájtható. Ez a felső korhatár rendezőkre nem vonatkozik. A 

felső korhatár túllépésére a vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter adhat engedélyt. 

A vizsgára való jelentkezéskor tartozik mindenki a követke-

ző okmányokat bemutatni: 

születési anyakönyvi kivonat, 

legutolsó iskolai bizonyítvány, 

kiskorúaknál szülői beleegyező nyilatkozat és 

hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

A jelentkező tartozik "Jelentkezési és nyilvántartási lapot" 

kitölteni, és a fent megjelölt okmányokkal együtt egy sajátke-

zűleg írt és aláírt rövid életrajzzal együtt benyújtani. 

A vizsgára jelentkezettekről anyakönyvet és a bizottság mun-

kájáról eredmény-nyilvántartási könyvet kell vezetni. 

A jelentkező tartozik a jelentkezéskor a vizsgadíjat befi-

zetni. A vizsgadíj összege minősítő és képesítő vizsgánál 100 Ft,-

javítóvizsga esetén 50 Ft. A vizsgadíjat a jelentkező semmiféle 

címen nem igényelheti vissza, akkor sem, ha az orvosi vélemény 

szerint alkalmatlannak találtatott, vagy ha a jelentkező a vizs-

gáktól önként visszalép, és így a vizsgára nem bocsájthatnék. 
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A vizsgadíjak összege elsősorban a vizsgák személyi és dolo-

gi kiadásaira fordítandók, beleértve a vizsgákhoz szükséges 

jegyzetek, ill. tankönyvek kiadási költségeit. A fennmaradó 

összeg az oklevelet nyert szegény sorsú művészek segélyezésére 

fordítandó. 

A jelentkezőnek a vizsga előtt orvosi felülvizsgálaton kell 

részt vennie. A felülvizsgálatnak az általános egészségi vizs-

gálaton kívül hangegészségtani vizsgálatra is ki kell terjed-

nie. 

Az a jelentkező, akit az orvosi felülvizsgálat általános e-

gészségügyi szempontból (fertőző betegség stb.) vagy hangegész-

ségtani szempontból (gyógyíthatatlan beszédhiba, gégebaj stb.) 

a színi, film vagy táncművész pályára alkalmatlannak tart, a 

vizsgán nem vehet részt. 

Az orvos tartozik a vizsgálat eredményét a "Jelentkezési és 

nyilvántartási lap"-ra vezetni. Az orvost minden megvizsgált 

jelölt után vizsgálati díj illeti meg. 

Minősítő és képesítő vizsga 

A vizsga nem nyilvános. A vizsgálattal kapcsolatos mindennemű 

közlésre csak az elnök jogosult. A vizsgabizottság üléséről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A vizsgabizottság kettős tevékenységet fejt ki: a vizsgára 

jelentkezőket elméleti és gyakorlati tudásuk szerint a pályára 

való alkalmasságot a minősítő vizsgálatokon, a teljes szakkép-

zettséget pedig a képesítő vizsgálaton bírálja el. 
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A minősítő vizsga magába foglalja az Akadémia vagy a Szí-

nészképző Iskola első két évének anyagát; a képesítő vizsga 

pedig az utolsó két évnek tananyagát. 

Mindkét vizsga két részből áll: elméleti és gyakorlati rész-

ből. A jelentkezőnek először elméleti tantárgyakból kell vizs-

gázni. Elméleti tantárgyakból az illető szakos tanár vizsgabiz-

tos jelenlétében vizsgáztatja le az egyenként jelentkezőket. A 

vizsgabiztosok rokon szakos színészképző tanárok lehetnek. Akit 

a főtantárgybdl vagy két me 11éktantárgyból nem minősítettek 

vagy nem képesítettek, az javítóvizsgát tehet. 

Meg kell ismételnie az egész elméleti vizsgát annak, aki 

egynél több főtantárgyból vagy egy főtárgyból, de egy vagy több 

melléktantárgyból is, más melléktárgyból, vagy kettőnél több 

melléktárgyból nem minősítettek vagy nem képesítettek. 

Gyakorlati vizsgára csak az engedhető, akit elméleti vizs-

gán már minősítettek ill. képesítettek. Gyakorlati vizsgát a 

jelentkező a választott rnűvészszaknak megfelelő összetételű 

vizsgáztató bizottság előtt köteles letenni. A vizsgabizottság 

a vizsgázóról szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén 

az elnök dönt. A jelentkező a gyakorlatos részből kétszer ja-

vítózhat, harmadszor az egész minősítő, ill. képesítő vizsgát 

meg kell ismételni. 

A minősítővizsga eredményéről bizonyítvány állítandó ki. Ez-

zel a hallgató gyakorlatosként színházhoz szerződhet. Két év 

eltelte után azonban köteles képességvizsgát tenni. 

A képesítővizsgára csak az engedhető, akit a minősítő elmé-
leti és gyakorlati vizsgán egyaránt minősítettek. 
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A bizottságnak joga van arra, hogy a vizsgaanyag egy részét 

zárt helyen való írásbeli alakjában követelje a jelölttől. 

írásbeli vizsgálatnál a bizottság a szaktárgyak tanáraiból 

háromtagú albizottságot nevez ki, akik az írásbeli vizsgaanya-

got elbírálják, osztályozzák és erről a bizottságnak jelentést 

tesznek. 

Bizonyítvány és oklevél 

A minősítővizsgák eredményéről - feltüntetve az egyes tantár-

gyakban nyert eredményeket - bizonyítványt kell kiadni, mely 

bizonyítványt a jelölt képesítővizsgára jelentkezésekor bemutat-

ni tartozik. 

Aki a képesítővizsgán megfelelt, a vizsgabizottság alanti 

levél kiadását rendeli el. 

O k l e v é l 

Az Országos Színház-, Film- és Táncművészeti Vizsgabizottság 

a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által ... számú ren-

delettel jóváhagyott szabályzat szerint a minősítő vizsga sza-

bályszerű letétele után képesítővizsgára bocsájtotta 

aki ... évi .... hó.... napján .... született, melynek eredmé-

nyeképpen őt pályára képesítettnek jelentjük ki, minek 

hiteléül jelen oklevelet pecsétünkkel és aláírásunkkal megerő-

sítve kiadjuk. Budapest, .... évi .... hó. 

Elnök P. H. aláírások 

Az oklevél tulajdonosa az oklevélben feltüntetett pálya műkö-
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désére jogosult. Az oklevél az Akadémia vagy a Színészképző Is-

kola oklevelével egyenértékű, és így annak tulajdonosát az ér-

dekelt képviseleti szervek minden megszorítás nélkül felvétel-

re elfogadni kötelesek. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-101418-1947. 

A tervezetet 1947. szeptember 17-én megküldték a Magyar Művé-
szeti Tanácsnak és a Színészek Szabad Szakszervezetének. 

33. 

Budapest, 1947. augusztus 26. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE ÉS A MAGYAR KÖZPONTI 

HIRADÚ Rt. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE A SZÍNÉSZEK RÁDIÚBELI SZEREP-

LÉSÉNEK ÉS A SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK RÁDIÓKÖZVETÍTÉSÉNEK DÍJAZÁSÁ-

RÓL. 

Kollektív szerződés, mely köttetett egyrészről a Magyar Színé-

szek Szabad Szakszervezete (alábbiakban röviden: Szakszerve-

zet), másrészről a Magyar Központi Hiradő Rt. (alábbiakban Rá-

dió) közt a színészek rádióbeli szereplésének és a színházi e-

lőadások rádióközvetítésének tárgyában. 

1. Az általános színészi produkciókon kívül színészi telje-

sítménynek minősül a szavalás is. Rádióelőadások felolvasása 

(akár a szerző, akár megbízott felolvasó által) nem színészi 

teljesítmény. 

2. A szereplésre való felkérés levelezés útján történik, 
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s a tag ugyancsak írásban kötelezi magát a fellépésre. Amennyi-

ben a tag írásban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, 

vagy a Rádióban a színházi fegyelmi szabályokat megsértő módon 

viselkedik, a Szakszervezet a Rádió írásbeli feljelentése alap-

ján őt fegyelmi eljárás alá vonja. A Szakszervezet a fegyelmi 

szabályzatát a Rádió rendelkezésére bocsátja, s gondoskodik ar-

ról, hogy a Rádió följelentésére meginduló fegyelmi eljárásban 

a Rádió kiküldöttjével képviseltethesse magát. 

3. Műkedvelők kivételes esetekben, csak a Szakszervezet kü-

lön engedélyével léptethetők fel. A munkás kulturszövetség és 

a népi ének- és táncegyüttesek keretében közvetített előadások 

az illető szervvel való közös megállapodás alapján engedélyez-

hetők. 

4. A Színművészeti Kamara növendékei csak statiszta, vagy 

egészen kis kisegítő szerepben foglalkoztathatók, ha a fellé-

péshez a Színművészeti Kamara igazgatósága és a Szakszervezet 

hozzájárul. 

5. A szakszervezeti tagoknak egy-egy rádiófellépéséért a 

Rádió a következő felléptidíjakat fizeti: 

a. statiszta 35 Ft 

b. gyakorlatos- vagy segédszínész 40 Ft 

c. kardalos 50 Ft 

d. színész 65-250 Ft 

e. Vendégrendező 130-250 Ft. 

Ezen tiszteletdíjakban négyszeri próba és az előadás ellenérté-

ke bennefoglaltatik. 
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Zenei produkció esetén a színésznek joga van honorálását a 

zenészekre vonatkoztatva kollektív szerződések díjtételei alap-

ján kérni. 

Ha a rádióelőfizetők száma meghaladja a 410 000-et, a hono-

ráriumok tekintetében új megállapodást kell kötni. 

A Rádió fenntartja magának a jogot, hogy egyes kiváló művé-

szi teljesítményekért a fenti színészi maximumon felüli tisz-

teletdíjat fizethessen. 

6. A Rádiónak jogában áll bármely szereplésről hangrögzítést 

készíteni. E hangrögzítést a Rádió által meghatározandó időben 

a Rádió ismételten is műsorra tűzheti. Az első ismétlésért a 

Rádió az eredeti honorárium 10 %-át, a további ismétlésekért 

pedig minden esetben az eredeti honorárium 30 %-át téríti. Is-

métlésnek csak az anyagnak ugyanazon hullámhosszon való után-

játszása tekinthető, tehát pl. a középhullámon honorált adásnak 

rövidhullámon való ismétlése díjtalan. Telefonhírmondón való 

egyidejű adás vagy ismétlés díjtalan. 

7. A honoráriumokat 2,5 %-os szakszervezeti tagdíj terheli. 

8. Színházi előadás rádióközvetítése esetén a szereplőket fen-

ti tiszteletdíjak fele ill'eti meg. Ilyen esetben a Rádió a sze-

replőkkel áli közvetlen elszámolási viszonyban, de az adminiszt-

rációt maga a színház bonyolítja le. 

A színház saját kérésére történő rádióközvetítés esetén a 

Rádió az előző bekezdésben foglalt honoráriumoknál kevesebbet 

fizet. Ilyen esetben az előző bekezdésben fogialt (50 h-as) mér-

tékre való kiegészítés a színházat terheli, s a Rádió a közvetí-

tést csak akkor vállalhatja, ha erre a színigazgató és a szín-

ház üzemi bizottsága kötelezettséget vállalnak. 
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Operaközvetítések esetén a Rádió a Kultuszminisztériummal 

és az Opera igazgatóságával külön megállapodást köthet a tisz-

teletdíjak és egyéb feltételek tekintetében. 

9. A Rádió csak olyan színház előadásainak közvetítését 

vállalhatja, amelynek igazgatója kötelezi magát arra, hogy a 

3. pontban említett honoráriumok 20 %-ának megfelelő összeget 

fizet a színház kötelékébe tartozó és az illető előadáson részt 

vevő munkások részére. 

10. Jelen szerződés 1947. szeptember l-jén lép hatályba és 

1943. augusztus 31-én 24 órakor jár le. A f. évi szeptember 

l-ig tartó átmeneti időben a Rádió az 1947. jún. 27-i jegyző-

könyvben foglalt honoráriumok 15 'í-kal felemelt összegét fizeti. 

11. Jelen szerződés értelmezése vagy alkalmazása kapcsán fel-

merülő viták esetére felek választott bíróság döntésének vetik 

alá magukat. A választott bíróságba mindkét fél egy-egy bírót 

delegál, akik közös megegyezéssel elnököt választanak. Amennyi-

ben 3 nap alatt az elnök személyében megegyezni nem tudnának, 

az elnök kijelölésére az Országos Munkabérmegállapító Bizottság 

elnöke vagy-annak helyettese kérendő fel. 

12. Jelen szerződés életbeléptével a korábbi megállapodások 

érvényüket vesztik. 

13. Jelen szerződés a kollektív szerződésekre vonatkozó il-

letékszabályok értelmében, illetékmentes. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről: 

A Magyar Központi Hiradó Rt. részéről: 

Másolat UMKL XIX-I-l-i-130564-1947. 
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A másolatot a Rádió elnöksége a Művészeti Ügyosztály kérésére 
küldte meg a VKM-nek, mert a rádióközvetítési díj elosztása kö-
rül az Operaházban vita támadt. Az Operaház műszaki személyze-
te a szerződés a . pontja alapján a közvetítési díj 20 %-át i-
gényelte. A VKM Művészeti Ügyosztálya megállapította, hogy a 
követelés félreértésen alapul, mert azoperaházi közvetítések 
díjazását a szerződésből kivonták, arra a Rádió a VKM-el és az 
Operaházzal külön megállapodást köt (9. pont). Ennek értelmében 
utasították az Operaház igazgatóját a külön megállapodásra. 

Budapest 1947. szeptember 5. 

A VKM MINISZTER ÁTIRATA A PÉNZÜGYMINISZTERHEZ. A BUDAPESTI MA-

GÁNSZÍNHÁZAKNAK PÓTHITELT KÉR. 

A Víg és Pesti Színház súlyos problémáinak megoldására hosszabb 

idő óta folynak tárgyalások. Az általános színházi krízis mind 

vidéken, mind a fővárosban szükségessé teszi, hogy a kormányzat 

tőle telhető módon minden eszközzel segítségére siessen a fenn-

maradásukért hihetetlen erővel küzdő színházi vállalkozásoknak. 

A fővárosi magánszínházak közül kiváltképpen a Vígszínház meg-

segítése elsőrendű érdekünk, mivel a Vígszínház most töltötte 

be fennállásának félszázadát, és művészi teljesítménye, mellyel 

kitűnően szolgálta évtizedeken át a magyar színészet ügyét, or-

szágszerte elismert. Jelenleg anyagi keretét terheli a Pesti 

Színház is, amelynek fenntartása művészeti szempontból szintén 

fontos. Nem kevésbé indokolt a Művész Színház anyagi támogatása, 
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mivel teljesítményének mult évi színvonala az illetékeseket 

meggyőzhette arról, hogy minden eszközzel emelni kívánta a ma-

gyar színjátszás sokszor kifogásolt műsorpolitikáját. 

A szóbanlévő színházak támogatására egyelőre 200 000 Ft vol-

na szükséges. 

Tárcám 1947/48. évi költségvetési előirányzatában a budapes-

ti magánszínházak támogatására, a "Művészeti célok támogatása" 

cím keretében a színművészeti célokra szolgáló alrovaton 

2 000 000 Ft-ot irányoztam elő. Ez az összeg ez idő szerint 

függő tételként szerepel. Tekintettel arra, hogy az említett 

színházak támogatásának megindítása halaszthatatlanul szüksé-

ges, tisztelettel kérem, hogy 200 000 Ft póthitelt költségveté-

sem említett rovatán a 127.611. számú csekkszámlán póthitelként 

rendelkezésemre bocsájtani sziveskedjék. Ezt az összeget a költ-

ségvetés végleges megállapítása során a jelölt rovaton megálla-

pítandó hitel végleges összegébe be fogom számítani. 

Tisztelettel közlöm, hogy a Gazdasági Főtanács Titkárságá-

hoz egyidejűleg átiratot intéztem, hogy az összeg mielőbb ren-

delkezésemre bocsájtása érdekében a fentiek szerint a Gazdasá-

gi Főtanácshoz előterjesztést tegyen. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-1-i-126 . 000-1947 . 

"1. Romhányi, L. Kardos IX. 5. K. 0. Gy. IX. 5." 
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35. a. 

Budapest, 1947. szeptember 16. 

A VKM MINISZTER ELŐTERJESZTÉSE A GAZDASÁGI FŐTANÁCSHOZ ÉS A 

MINISZTERTANÁCSHOZ AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK BEVÉTELEINEK NÖVELÉSÉ-

RŐL. 

Az állami színházak 1947/48. színi évadi költségvetési elői-

rányzatának biztosítása és bevételeinek fokozása érdekében 

tisztelettel kérem a Gazdasági Főtanácsot, hogy alábbi javas-

lataimat véleményezésével a Minisztertanácshoz előterjeszteni 

szíveskedjék. 

1. A budapesti állami színházak drágább jegyeinek mérsé-

kelt emelése, az operaházi bérleteknél újjáépítési hozzájáru-

lás kivetése és a bérleteknek sorsolás útján való kiadása, 

2. az állandó szabadjegyeknek az alábbiakban ismertetett 

korlátozása, valamint 

3. az u. n. kedvezményes akciós előadások alábbi szabályo-

zása. 

A helyáremelés általában a 10 forintnál drágább jegyeknél 

kezdődnek, fokozatosan 1-5 Ft-ig terjedő emeléssel, s ugyani-

lyen arányban emelkednének a bérletárak is. Az emelés szerint 

a legdrágább hely az Operaházban 25 Ft, a Nemzeti Színházban 

15 Ft lenne. 

Az Operaházban a bérleti árakhoz a Gazdasági Főtanács tit-

kárságával folytatott szóbeli tárgyalások alapján újjáépítési 

hozzájárulás címen a helyárak minőségéhez arányosan 20-7 5 %-os 
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és a bérletrészletekkel egyidőben fizetendő felárat kell a bér-

lőknek fizetni. A bérletek kiadása az igénylők között sorsolás 

útján történik. 

Az állandó szabadjegyek kiadását úgy kívánatos korlátozni, 

hogy az 1947/43. színi évadtól kezdődőleg a köztársasági elnök 

úr páholyán kívül csupán a felügyeletet gyakorló Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium jegyei, a hatósági, színházi és 

sajtójegyek legyenek díjmentesen kiadhatók, míg a külpolitikai 

és kormányzati szabadjegyek, valamint a más minisztériumok, ha-

tóságok stb. részéről felmerülő kívánságok céljára szolgáló je-

gyek árát az illetékes tárca vagy hatóság térítse meg a szín-

háznak . 

Azt is kívánatosnak tartom, hogy állandó szabadjegyben 

(sajtójegyben) csak a rendszeres színházi rovattal bíró napila-

pok, a hivatalos műsorlap s a Központi Híradó részesüljenek, a-

minek ellenében kötelesek a lap egy példányát a színháznak díj-

talanul megküldeni, és annak műsorát közölni. 
i 

Az ú.n. akciós előadásoknál - a multak tapasztalatai alap-

ján - azt az elvet kívánom érvényesíteni, hogy ezeket az előa-

dásokat rendező különböző szervezetek (Népművelés, Munkáskul-

turszövétség, Közalkalmazottak Szabad Szakszervezete stb.) a 

60 % - o s kedvezményes áron kapott jegyeket csak beszervezett 

tagjainak adhassák el, s a szervezetükbe nem tartozó egyéneknek 

sem kedvezményes, sem teljes áron ne adhassanak el ilyen jegyet. 

Az állandó szabadjegyek korlátozására és az akciós előadá-

sok megszorítására vonatkozó elveket a Szegedi Nemzeti Színház-

nál is érvényesíteni óhajtom, a helyáremelést azonban ennél a 

1 6 0 



színháznál - a színház igazgatójának véleménye alapján - szük-

ségesnek és indokoltnak tartom. 

Tisztelettel megjegyzem, hogy a pénzügyminiszter úr költ-

ségvetési osztálya kilátásba helyezte hozzájárulását ahhoz, 

hogy a fentiekben ismertetett előterjesztés a Gazdasági Főta-

nácshoz és a Minisztertanácshoz megtétessékr 

Ortutay Gyula s. k. 
miniszter 

Tisztázat UMKL XIX-1-10-7478-1947. 

35. b. 

Budapest, 1947. szeptember 19. 

A GAZDASÁGI FŐTANÁCS HATÁROZATA AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK BEVÉTELEI-

NEK NÖVELÉSÉRŐL. 

A Gazdasági Főtanács a vallás- és közoktatásügyi miniszter elő 

terjesztésére az állami színházak bevételének biztosítása és 

fokozása érdekében a következőképpen határoz: 

1. A budapesti állami színházak 10 Ft-nál drágább jegyei 

1-5 Ft-tal felemelendők. Az operaházi helyárak általában mint-

egy 50 'ó-ban emelendők, a karzati helyek kivételével. Az opera 

házi bérleti árakhoz 20-75 %-os újjáépítési hozzájárulás számi 

tandó, az operaházi bérletek legalább 30 %-ban sorsolás útján 

adandók ki. 
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2. A budapesti állami színházakban ingyenes páholyt csak 

a köztársasági elnök úr és a vallás- és közoktatásügyi minisz-

ter kaphat. A Székesfőváros részére szerződésileg biztosított 

ingyenpáholy továbbra is megilleti a fővárost. A kormányzati 

szervek, hatóságok, külképviseletek a jegyek árát megtéríteni 

tartoznak, hatósági, színházi és sajtójegyeken kívül egyéb sza-

badjegyek nem adhatók ki, és a sajtójegyben is csak a rendsze-

res színházi rovattal bíró napilapok, a Hivatalos Műsorlap és 

a Központi Híradó részesülhet. 

3. Az akciós előadásokat rendező szervezetek a 60 %-os 

kedvezményes áron kapott jegyeket csak beszervezett tagjaiknak 

adhatják el, éspedig ellenőrzötten 60 's-os áron. 

A szabadjegyek korlátozására és az akciós előadások meg-

szorítására vonatkozó elveket a Szegedi Nemzeti Színháznál is 

érvényesíteni kell. Az újjáépítési hozzájárulás címén befolyó 

összegeket bevételi számlára kell befizetni. 

A Gazdasági Főtanács tudomásul veszi , hogy a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter a határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket már megtette, és hozzájárul ahhoz, hogy fenti 

határozat alapján a Minisztertanácshoz előterjesztést tegyen. 

Erről a Főtanács a vallás- és közoktatásügyi minisztert 

és a pénzügyminisztert értesíti. 

Vas Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. 
miniszterelnök 

a Gazdasági Főtanács 
főtitkára a Gazdasági Főtanács elnöke 
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A kiadmány hiteles: 

Karácsony Lajos 
irodafőigazgató 

Hiteles másolat UMKL XIX-I-l-i-154293-1947. 

Fentiekről a Művészeti Főosztály értesítette az Operaházat, 

a Nemzeti Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat. 

A fenti határozat a Minisztertaács elé került, amelynek 1947. 
október 17-i ülése "a fentielőterjesztés értelmében határozott" 

36. a. 

Budapest, 1947. szeptember 22. 

A NEM ÁLLAMI NYUGDÍJINTÉZETEK EGYESÍTÉSE ÜGYÉBEN A VKM-BEN 

TARTOTT MEGBESZÉLÉS JEGYZÖKÖNYVE. 

Kardos László dr. miniszteri tanácsos üdvözli a megjelenteket 

és felkéri mindazokat, akik a nem állami nyugdíjas színészek 

ügyével eddig hivatalból foglalkoztak, szíveskedjenek megjegy-

zéseiket és elgondolásaikat közölni, hogy a jelenlévők a hozzá 

szólásokból a lehető legrövidebb idő alatt elkészíthessék a 

kormányzat felé a nem állami nyugdíjintézetek esetleges egye-

sítéséről, vagy az eddig fennállt nem állami nyugdíjintézetek 

együttműködésével egy új nyugdíjintézetnek felállítására vonat 

kozó előterjesztésüket. 

Az értekezlet feladatául az elvi alapok tisztázását, vala 
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mint a fúzió előfeltételét képező előkészítő munkálatok sorrend-

jét tűzte ki. Az értekezlet megállapodott abban a jogi formulá-

ban, hogy a feloszló, illetve fúziót kimondó nyugdíjintézetek 

egy újonnan felállítandó és a "Nem Állami Színházak Országos 

Nyugdíjintézete" elnevezés alatt működő nyugdíjintézetbe olvad-

nak össze. Az összeolvadás két fontos elvi alapját képezi: 

1. A fúzióban részt vevő egyesületek vagyonukat azon fel-

tétellel hozzák magukkal, hogy a már nyugdíjjogosultságot meg-

szerzett, valamint a várományi joggal rendelkező tagjaik szer-

zett jogaikban semminemű sérelmet nem szenvednek. 

2. A jövőben megalakítandó intézmény tagjaitól esedékes 

nyugdíjjárulékok behajtására a nyugdíjintézet a Magyar Színé-

szek Szabad Szakszervezetének apparátusát veszi igénybe a vég-

rehajtáshoz . 

A fúzióban részt vevő nyugdíjintézetek képviselői elvál-

lalják a fúziót kimondó közgyűlés összehívását, valamint az ál-

taluk képviselt nyugdíjintézet biztosítástechnikai mérlegének 

záros határidőn belül való elkészítését. 

Az értekezleten a jelenlévők elvileg elhatározzák, hogy 

az újonnan alakítandó nyugdíjintézet a jövőben két testületi 

szervvel fogja kurrens ügyeit intézni. 

A kis taglétszámú elnöki tanács, amelyben az érdekelteken felül 

a Szakszervezet, a Pénzügy és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

térium jogügyi osztálya képviselőin felül az adminisztratív te-

endők ellátásával megbízott főtitkár vesz részt. 

3. A nyugdíjbizottság, amelynek tagjai az elnöki tanács 

tagjain felül az érdekelt és fúzióban részt vevő nyugdíjinté-
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zetnek a fúziót kimondó közgyűlése által delegált egy-egy kép-

viselője és az érdekelt színészcsoportok, valamint a nyugdíj-

intézet szolgáltatásaira jogosult egyéb tagok (műszaki tagok) 

által maguk közül választott egy-egy bizalmi csoportjának ügyei-

iben. 

Elhatározta az értekezlet, hogy az előkészítő munkálatok, 

valamint az alapszabály megszövegezésének elvégzésére egy szű-

kebb, 6 tagból álló bizottságot küld ki, melynek tagjai: Dr. 

Palló Imre, az Állami Operaház örökös tagja, a Színészek Álla-

mi Nyugdíjintézetének elnöke, dr. Kovács Kálmán pénzügyi taná-

csos, a Pénzügyminisztérium V. osztályának képviselője, Bán 

Ernő, a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetének vezetőségi 

tagja, dr. Ballay Géza min. s. titkár, a VKM Elnöki osztályá-

nak képviselője és dr. Romhányi Gyula miniszteri tanácsos, Vá-

rady Géza vezetőjegyző. 

A bizottság működéséhez az értekezlet miniszter úr hozzá-

járulását külön ügyiraton kéri ki olyképpen, hogy dr. Palló 

Imre, Bán Ernő, dr. Romhányi Gyula és dr. Ballay Géza felkéré-

se, illetőleg megbízatása azonnal kikérendő, míg dr. Kovács 

Kálmán tanácsos úr részére a pénzügyi hozzájárulás után, Vára-

dy Géza megbízatása pedig feletteseinek hozzájárulása után fo-

ganatosítandó . 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-137142-1947. 

"Romhányi, 1. Kardos, IX. 24. K. 0. Gy. IX. 24". 
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36. b. 

Budapest, 1947. szeptember 24. 

A VKM MINISZTER ÁTIRATA A PÉNZÜGYMINISZTERHEZ A NEM ÁLLAMI 

SZÍNHÁZI NYUGDÍJINTÉZETEK EGYESÍTÉSÉRÜL. 

A magyar színészet válságos helyzetében nagy mértékben osztozik 

a nem állami színészek nyugdíjas cspportja is. Mintegy 600 

szinte ellátatlan, kiérdemesült művész sorsa kiált segítségért. 

A gondozásomra bízott érdekek szempontjából tárcám költségveté-

si keretében többször nyújtottam nagyobb anyagi segítséget ré-

szükre, de a probléma csakis intézményi rendezéssel oldható meg 

véglegesen. Elhatároztam tehát, hogy illetékesek bevonásával 

megvizsgálom annak lehetőségét, vajon a jelenleg működő, de 

nagy szegénységben élő nyugdíjintézetek mi módon szolgálhatnák 

hathatósabban a rájuk bízott ügyeket. A megbeszélésre meghí-

vott szakértői bizottság úgy vélte, hogy legcélszerűbb volna a 

jelenleg működő egyesületeket egy új, korszerű nyugdíjintézet-

be egyesíteni, amely minden lehető eszközzel biztosítaná a mint-

egy 600 nyugdíjas létminimumát. 

Az előzetes tárgyalásokat folytató bizottság egy szűkebb 

körű bizottságot jelölt ki a szóban lévő ügy előkészítésére és 

bonyolítására. Tisztelettel kérem Miniszter urat, méltóztassék 

e kisebb bizottságba képviselőjét kiküldeni. A huzamosabb időn 

át folytatott tárgyalások során a Pénzügyiminisztérium illeté-

kes osztályáról dr. Kovács Kálmán pénzügyi tanácsos nyújtott 
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hasznos útbaigazításokat, ezért célszerű volna az 5 kiküldeté-

se az említett előkészítő bizottságba. Ennek a bizottságnak a 

feladata volna a nyugdíjintézet végleges megalakulásáig tartó 

átmeneti időben az ügyek gondozása. 

Tekintettel arra, hogy a nyugdíjintézetek egyesítésével 

felállítandó új nyugdíjintézet különösképpen a miniszter úr ve-

zetésére bízott tárca felügyelete alá is tartoznék, tisztelet-

tel kérem, szíveskedjék a fenti szándékra vonatkozó elgondolá-

sait velem közölni, hogy az eljárás kezdetétől fogva Miniszter 

úrral egyetértésben történhessék. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-1-l-i-137142-1947. 

"Romhányi, 1. Kardos, IX. 24. K. 0. Gy. IX. 24". 

36- c. 

Budapest, 1947. október 14. 

A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRÁNAK VÁLASZA A VKM MINISZTER-

NEK: A NEM ÁLLAMI SZÍNÉSZNYUGDÍJ-INTÉZETEK EGYESÍTÉSE A SZER-

ZETT JOGOKAT NEM CSORBÍTHATJA. 

Fenti számú nagybecsű átiratára értesítem Miniszter urat, hogy 

a magam részéről is legcélszerűbbnek tartanám, ha a magínszín-

házi színészek nyugdíjának ügye az ez idő szerint működő magán-

színházi nyugdíjintézetek (Országos Színészegyesület Nyugdíjin-

tézete, Budapesti Vígszínház Nyugdíjintézete, Magyar Színház 

Nyugdíjintézete) egyesítésével nyerne elrendezést. Ezzel kap-
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csolatban hangsúlyoznom kell, hogy biztosításfelügyeleti szem-

pontból a jelenlegi nyugdíjintézeteknek új nyugdíjintézetbe 

történő beolvasztásához csak abban az esetben járulhatok hozzá, 

ha a beolvasztott nyugdíjintézetek tagjainak szerzett jogai sé-

relmet nem szenvednek. 

Evégből szükségesnek tartom mindenekelőtt, hogy a nyugdíj-

intézetek kötelezettségei megállapíttassanak. Ezért, mint már 

Miniszter úrral közöltem, a szóbanlévő nyugdíjintézeteket biz-

tosítástechnikai mérleg elkészítésére utasítottam. A biztosítás-

technikai mérlegek eredménye alapján megvalósítható lehetőségek-

ről Miniszter urat tájékoztatni fogom. 

Végül közlöm Miniszter úrral, hogy a Miniszter úr által 

létesített előkészítő bizottságba Kovács Kálmán pénzügyi taná-

csost egyidejűleg kirendeltem. 

A miniszter helyett: 

Dr. Kemény György s. k. 

államtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-137142-1947. 

Budapest, 1947. október 24. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK ÜGYVITELI FÖLJEGYZÉSE A DRAMATUR-

GIAI TANÁCSADÓ IRODA LÉTESÍTÉSÉRŐL TARTOTT ÉRTEKEZLETRŐL. 

Az előiratban foglaltak alapján folyó hó 21-én értekezletet 
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tartottunk a főosztályban az Országos Dramaturgiai Tanácsadó 

Iroda létesítése ügyében. Az értekezleten a főosztály részéről 

dr. Kardos László min. tanácsos, főosztályvezető és dr. Gaibel 

Sándor min. osztálytanácsos, a budapesti magánszínházak részé-

ről pedig Hont Ferenc, Jób Dániel, Bárdos Arthur és Várkonyi 

Zoltán vettek részt. 

A tárgy ismertetése után Hont Ferenc megjegyezte, hogy a 

szóbanforgó iroda - itteni jóváhagyás nélkül - ugyan már hetek 

óta működik Kárpáti Aurél vezetésével, s az iroda fenntartásá-

hoz a Nemzeti Színház havi 800, a Madách Színház havi 600 Ft-

tal járul hozzá. 

A jelen volt színigazgatók egyöntetűen megállapították, 

hogy az iroda Kárpáti Aurél vezetése alatt mint tájékoztató és 

tanácsadó szerv, feltétlenül igen kívánatos működést fejthet 

ki, mind a hazai fiatal drámaírók serkentése, szakszerű útbai-

gazításokkal való ellátása, mind a külföldi színművek ismerte-

tése stb. terén. Ezért az látszanék kívánatosnak, ha ez a szerv 

- megfelelő állami támogatással - minél tágabb keretekben épül-

ne ki . 

Kardos László osztozott ezzel a véleménnyel, de hozzáfűz-

te, hogy az államháztartás mai nehéz helyzetében csak az állam 

erkölcsi támogatását helyezhetjük teljes mértékben kilátásba; 

ennek az évnek a tartamára egyelőre csak arról van és lehet 

szó, hogy a budapesti magánszínházak igazgatói hajlandók-e vál-

lalni megfelelő arányban annak a havi 800 Ft-nak a terhét, amely 

Kárpáti Aurél vezetői tiszteletdíjának általunk biztosított ré-

szét jelentené. 

169 



A jelenlevő színigazgatók a rájuk eső részt - ennek a szí-

ni évadnak a hátralévő részére - valamennyien vállalták. 

Várkonyi Zoltán felvetette azt a gondolatot, hogy azok a 

magánszínházak, amelyek közpénzből ú. n. nívószubvenciőt kap-

nak, a fentemlített havi hozzájáruláson kívül ennek a szubven-

ciós összegnek 1 %-át is befizetnék az iroda céljaira. 

Megemlítette továbbá, hogy igen célszerűtlen lenne a ma-

gyar színpadi kiadókat is rávenni bizonyos részesedésre. 

Várkonyi Zoltán javaslatait a jelenlévők egyhangúlag el-

fogadták . 

Ezután megállapítást nyert, hogy a szóban forgó havi 800 

ft-ot - megfelelő elosztásban - a következő színházak fizetnék: 

1. Vígszínház 

2. Magyar Színház 

3. Belvárosi Színház 

4. Művész Színház 

Pesti Színház 

6. Madách Színház. 

Ezt a hat színházat véve alapul, egy-egy színházra kb. ha-

vi 134 Ft esne. 

Hont Ferenc kijelentette, hogy a vezetése alatt álló Ma-

dách Színház ettől a vállalt hozzájárulási aránytól függetle-

nül többet fog áldozni a fenti célra; Várkonyi Zoltán pedig 

azt kérte, hogy a közös igazgatás alatt álló Vígszínház és Pes-

ti Színház a ráeső hányad középarányosát fizethesse. 

Jób Dániel megígérte, hogy a napokban közölni fogja azt a 

címet, amelyen a magyar színpadi kiadók megtalálhatók, hogy a 
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hozzájárulásban való részesedés megbeszélése végett értekezlet-

re hívhassuk azokat. 

Dr. Gaibel 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-156722-1947. 

"K. Kardos, XI. 11." 

38. 

Budapesti, 1947. november 13. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAG SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁHOZ A BUDAPESTI MAGÁNSZÍNHÁZAK NÍVÖSZUB-

VENCIÚJA ÜGYÉBEN. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter által a vidéki színházak 

részére kiadott nívószubvenció alapját a színigazgatók gazda-

sági és művészi teljesítményei alkotják. A gazdasági adatokat 

a szakszervezet, a művészi adatokat a Magyar Művészeti Tanács 

szolgáltatja. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről tiszte-

lettel kérjük, hogy a színházak teljesítményének a nívószubven-

ció tekintetében való. elbírálási rendszerét terjessze ki a bu-

dapesti magánszínházakra is, a vidéki színházakhoz hasonlóan. 

Ezt azért tartjuk szükségesnek, mert a minisztérium a fővárosi 

magánszínházakat ugyan támogatja tetemes összegekkel, de ugyan-

akkor ezen színházak közül számosan nem felelnek meg azoknak a 

gazdasági feltételeknek, amelynek alapján a nívószubvenció ki-
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adható. 

Kérjük tehát az elbírálás vidéki rendszerének kiterjeszté-

sét a budapesti magánszínházakra, és kérjük, hogy ebbe a véle-

ményezésbe a Szakszervezetet, mint gazdasági szervezetet is 

bevonni szíveskedjék. 

Teljes tisztelettel: 

Dr. Staud Géza s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-180601-1947 . 

39. 

Budapest, 1947. november 27. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A 

SZÍNHÁZI KIADÓVÁLLALATOK KÉPVISELŐIVEL AZ ORSZÁGOS DRAMATUR-

GIAI IRODA LÉTESÍTÉSE ÜGYÉBEN TARTOTT ÉRTEKEZLETRŐL. 

A folyó hó 26-án megtartott értekezleten a főosztály részéről 

dr. Kardos László min. tanácsos, főosztályvezető és dr. Gaibel 

Sándor min. osztálytanácsos, előadó, a színpadi kiadóvállala-

tok részéről pedig a Marton Sándor utódai (dr. Keledi), a Nagel 

Lajos, a Sebestyén Mihály és Majoros Éva, valamint Réti István 

színpadi kiadóvállalat vezetői vettek részt. (A Roboz és a 

Bartsch cég nem jelentkezett.) Kardos László főosztályvezető 

ismertette az Iroda feladatkörét és célkitűzéseit, s felkérte 

a jelen lévő színpadi kiadókat, nyilatkozzanak arra nézve, hogy 
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egyrészt a maguk szempontjából is hasznosnak tartják-e az Iro-

da működését, másrészt összesen havi 500 forinttal (egy szín-

padi kiadóra havi 100 forint esnék) hozzájárulnának-e az Iroda 

támogatásához. 

A megjelent színpadi kiadók az Iroda működését általában 

üdvösnek, különösen a kezdő magyar színpadi írók buzdítása, ta-

nítása stb. szempontjából hasznosnak találták. Bizonyosra ve-

szik, hogy a kölcsönösségi alapon való harmonikus együttműkö-

déssel ők is hasznát veszik az Irodának, amely az odaküldött 

darabokról minden érdektől független, komoly irodalmi véleményt 

mond; a kedvező vélemény alapján a színházak igazgatói bizonyá-

ra szivesebben foglalkoznak olyan darabokkal, amelyeket nemcsak 

a kiadók, de az Iroda is jónak talál. Egyben a jelenlevők a ma-

guk részéről vállalják az összesen havi 500 Ft hozzájárulást, 

amelynek szétosztását a színpadi kiadók szindikátusával dr. Ke-

leti Géza fogja letárgyalni. 

Kardos László megköszönte a jelen lévő kiadók készségét, 

s közölte, hogy a részletesebb tudnivalók végett Kárpáti Aurél-

hoz vagy Hont Ferenc igazgatóhoz fordulhatnak. 

Dr. Keledi Géza ezután felvetette azt a gondolatot, hogy 

részben a fiatal magyar írók serkentése, részben az Iroda mun-

kájának biztosítása érdekében nem lenne-e célszerű egy jeligés 

színdarab-pályázat meghirdetése. Kardos László a gondolatot ö-

römmel fogadta; a maga részéről 10 000 Ft pályadíjra gondol, 

amely összeget megfelelő arányban a minisztérium, a Művészeti 

Tanács, a színpadi kiadók és a színpadi szerzők adnák össze. 

Dr. Keledi vállalta, hogy a színpadi kiadók és a színpadi szer-
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zők egyesületével megbeszéli az ügyet: Kardos László viszont 

kijelentette, hogy ha a kedvező választ megkapja, azonnal érint-

kezésbe lép a Művészeti Tanáccsal és a minisztérium részéről 

is tárgyalás alá veszi a színdarab-pályázat ügyét. 

Ha a fentemlített, még hátralévő megbeszélések eredményét 

tudni fogjuk, a következő intézkedéseket kell majd megtennünk: 

1. Felkérjük az említett magánszínházak igazgatóit, vala-

mint az említett színpadi kiadókat, hogy a havi 800, ill. havi 

500 Ft fenntartási hozzájárulást utalják ki. 

2. A történtekről értesítjük az Orsz. Dramaturgiai Tanács-

adó Irodát, a Magyar Művészeti Tanácsot és a Nemzeti Színház 

igazgatóját (ez utóbbit azért, hogy költségvetéséből törölje 

azt a havi 800 Ft-ot, amelyet a Nemzeti Színház utal ki ez idő 

szerint Kárpáti Aurélnak). 

3. A színdarab-pályázat esetén külön érintkezésbe lépünk 

a színpadi kiadókkal ás színpadi szerzőkkel, valamint a Művé-

szeti Tanáccsal. 

Dr. Gaibel 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-1-i-173881-1947 . 
"1. Kardos, XI. 27, K. Bóka XI. 28." 
Az iratra kézírással feljegyezve: "A miniszter úr jóváhagyólag 
tudomásul vette." 
A VKM Művészeti Főosztálya 1948. január 5-én értesítette az Or-
szágos Dramaturgiai Tanácsadó Iroda vezetőjét arról, hogy a ma-
gánszínházak és a Magyar Színpadi Ki adók Szindikátusa vállalták 
az Iroda költségeinek fedezéséhez való hozzájárulást. "Meg va-
gyok győződve róla, hogy az említett szervek áldozatkészsége is 
biztosítani fogja az Iroda és a színházak, ill. kiadók közötti 
harmonikus együttműködést". 
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40. 

Budapest, 1947. december 20. 

AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK ELMARADT BEFIZETÉSEI MIATT A PÉNZÜGYMINISZ-

TÉRIUM VIZSGÁLAT ELRENDELÉSÉT KÉRI A VKM MINISZTERTŐL. 

A bevételek ellenőrzése során megállapítottam, hogy a "Művésze-

ti célok támogatása" cím, állami színházak bevételi rovatán 

1947. augusztus 1-től a mai napig a 107.636 bevételi számlára 

egyáltalán nem folyt be. Ezért felkérem Miniszter urat, szíves-

kedjék haladéktalanul vizsgálat tárgyává tenni a bevételi elma-

radásokat, az állami színházakat pedig utasítani, hogy a hozzá-

juk befolyt bevételekről azonnal számoljanak el. Kérem továbbá 

Miniszter urat, szíveskedjék azt is megállapítani, hogy a rend-

ellenes kezelés következtében a bevételek ily nagymérvű elmara-

dásáért kit terhel a felelősség. 

Meg kívánom jegyezni, hogy a költségvetési tárgyalások so-

rán a Pénzügyminisztériumnak az az álláspontja, hogy az elői-

rányzattal szemben esetleg mutatkozó bevételi többletet az ál-

lami színházak év közben felmerülő különleges kiadásainak fe-

dezését - a rendelkezésre bocsátását - megfontolás tárgyává fog 

ja tenni, mert semmiképp sem volt úgy értelmezhető, hogy az ál 

larni színházak a bevételeikről egyáltalán ne számoljanak el, 

illetve hogy a megfelelő bevételi számlára a hozzájuk befolyt 

bevételeket ne fizessék be. 
A miniszter rendeletéből 

Dr. Udvarhelyi Kárólv s. k. 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-186305-1947. 

Az igazoló jelentés egyidejű elrendelésével az átiratot meg-
küldték az állami színházak gazdasági főnökeinek, továbbá tu-
domásul vétel végett az Operaház, a Nemzeti Színház és a Szege-
di Nemzeti Színház igazgatójának. 

41. 

Budapest, 1947. december 20. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A 

ROMÁNIAI MAGYAR SZÍNÉSZET MEGSEGÍTÉSÉRE. 

A "Szabadság" egyik novemberi számában a romániai magyar színé-

szet egyik vezetője nyilatkozik, s e nyilatkozatában kifejti: 

mi az oka annak, hogy odaát a magyar színészet nem tud nagy e-

redményeket felmutatni, s az ottani színházi kultúra kívánalma-

inak nem tud eleget tenni. 

Szerinte a legnagyobb baj: a színészutánpótlás hiánya. 

Van ugyan Kolozsvárott színészképző iskola, akad is néhány te-

hetséges fiatal színész, de távolról sem elégséges a szükségle-

tek kielégítésére. Nincsen elég tanszak az ottani iskolán, és 

nincsen elég olyan tanerő, amely megfelelő volna a gyakorlati 

oktatás kiteljesítésére. Sajnos ezen a téren nem tudunk segít-

séget nyújtani. Egyelőre még nálunk hiány van megfelelő pedagó-

gusokban. Nálunk nagyrészt pótolják e hiányt színházaink s fő-

leg a Nemzeti Színház kitűnő előadásai, ahol az ifjú színész-
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jelölt bőven lát tanulnivalót s mindazt, amivel pótolhatja a 

gyakorlati kiképzés esetleges hiányát. 

Fiatal, tehetséges, munkabíró fiatal színészünk azonban 

sok van. Nyugodtan kölcsönadhatunk ebből a bő garnitúrából. 

Csak a Nemzeti Színház maga egy-egy szezonban ki tudna kölcsö-

nözni két kis társulatot. 

A színészkölcsönzés gyakorlati kivitele: 

A Nemzeti Színház állandó létszámának kb. 25 h-a nem ját-

szik. Ez a 25 % darabonként változik, de nagyjából kb. ennyi a 

nemjátszó, momentán nem foglalkoztatottak száma. Tekintve azt, 

hogy a Nemzeti Színházhoz szerződtetett fiatal színészek csak-

nem kivétel nélkül igen tehetségesek, jól kiválasztott színész-

anyag, még akkor is, ha többé-kevésbé valami oknál fogva nem 

játszanak, fejlődésük szempontjából is előnyös volna, ha állan-

dóan foglalkoztatnák őket. 

A színház fiataljaiból, valamint az idősebb, momentán nem 

játszó önként jelentkező tagokból, vagyis az éppen nem sűrűn 

foglalkoztatottakból három havonként 8-10 főből álló kis trup-

pot kellene átkölcsönözni az Erdélyben működő két színháznak, 

a marosvásárhelyi Székely Színháznak és a Kolozsvári Nemzeti 

Színháznak. 

Ez a három havonként cserélendő társulat három darabot 

tanul be, s ottani szereplését ezzel a három darabbal kezdi. 

Mialatt a három darabot ott lejátsszák, kb. két hetük volna ú-

jabb. betanulni való előadásra, s az ottani játéktervbe és mű-

sorba való beépülésre. Az indulásra való három darab lehet na-

gyobb személyzetű is, csak a vezető szerepet játsszák nemzeti 
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színházi tagok. 

Ez a háromhavonként egymást váltogató különítmény kiegé-

szül egy rendezővel is, mert Erdélyben híján vannak az új fia-

tal rendezőknek is. A kölcsönadott kis társulat fele idejét Ma-

rosvásárhelyen, másik félidejét Kolozsvárott játszaná. Amikor 

az első indított trupp háromhónapos küldetését a két helyen be-

fejezte, hazajövet még két nagy romániai városban vendégszere-

pel 3-5 napig. Pl. Bukarestben és Aradon, vagy másik két olyan 

városban, ahol nincs állandó magyar társulat. A háromhavonként 

elindítandó társulat momentán megszervezésével, darabok kivá-

lasztásával a rendező- és dramaturgiai karból kellene egy négy-

tagú intézőbizottságot szervezni. Egy főrendezőt, egy rendezőt 

és két dramaturgot. Ezek közül csak a rendező utazik el a tár-

sulattal. A négytagú intézőbizottság összetétele állandó, csak 

a rendező személye változik, esetenként vagyis háromhavonként. 

A kikölcsönzött társulat tagjai Erdélyben külön fizetést nem 

kapnak, mert a román kormányt nem lehet és nem is ildomos meg-

terhelni újabb szubvencióval. 

A Nemzeti Színház fiatal tagjainak fizetését átutalja bank 

útján. Ehhez a törzsfizetéshez (beleértve lakpénz, közlekedési 

pótlék, családipótlék stb.) hozzájön még az itthon is járó 4 Ft 

jelenléti pótlék. 

Miután az új környezetben felmerülhetnek olyan személyi 

kiadások, amelyek együtt járnak a környezetváltozással, nem hi-

szem, hogy akadálya lenne annak, hogy a vendéglátó színház va-

lami minimális napidíjat, mint fizetéspótlékot ne adna vendé-

geinek. Ez a pótdíj fejenként és személyenként egyenlő. (Pl. 
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10 ft egyénenként.). Ezek szerint a Nemzeti Színházat napi 

40-50 Ft terhelné kétszer három hónapon keresztül, vagyis vég-

eredményben 3 600-3 600 Ft. 

A Nemzeti Színház szubvencióját ez a bagatell kiadástöbb-

let nem érintené érzékenyen. 

Ha a vendéglátó színház budgejét ez a minimális napi pót-

díj is túlterhelné, az anyaországi gázsi a valuta differencia 

miatt ott lényegesen többet jelent, mint itt. 

Végső esetben ettől a pótléktól, ha ez áthághatatlan aka-

dály, el is lehet tekinteni. 

A romániai magyar kultúráért, ha szükség van rá, köteles-

ség áldozatot vállalni, és nem hiszem, hogy egyetlen fiatal ma-

gyar színész is akadna, aki megtagadná e hazafias kötelesség 

vállalását. 

Ha ez a társulat-kölcsönző akció realizálódik, ebből ket-

tős hasznot könyvelhetünk el: 

1. A magyar színházi kultúra gazdagodását Romániában; 

2. a Nemzeti Színház jól begyakorolt, rutinos, fegyelme-

zett, művészi élményekkel, sikerekkel teljes szereplőgárdát nevel. 

A kikölcsönzött társulat minden ottani ténykedéséért ket-

ten vállalják a felelősséget: a kis társulat legidősebb férfi 

tagja és a rendező. 

Hetenként írott jelentést küldenek a Nemzeti Színház igaz-

gatóságának, melyben részletesen beszámolnak a történtekről. 

Ajánlatos lenne minden ilyen induló kis csapathoz önként 

jelentkező egy-két jónevű idősebb színészt is beosztani, lehe-

tőleg olyant, akinek neve, múltja és színészi értéke emeli a 
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társulat értékét. 

A magyar államvasutak és ugyanígy a román C. F. R. bizo-

nyára gratis adnák a személy- és poggyász szállítást. 

Az eljátszandó darabokat a Nemzeti Színház bemutatott 

vagy bemutatandó darabjaiból válogatnák ki, különös tekintet-

tel a magyar, román vagy más demokratikus országok szerzőire. 

A vendéglátó színház kötelezendő arra, hogy a kikölcsön-

zött társulatot havonként legalább két ízben munkáselőadásokon 

szerepelteti . 

Másolat UMKL XIX-1-l-i-175532-1947. 

42. a. 

Budapest, 1948. február 17. 

A MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ ÁLLAMI 

KIADÓVÁLLALAT LÉTESÍTÉSÉRŐL. 

Miniszter úr! 

A színházak, főleg a nehéz anyagi helyzetben lévő vidéki szín-

házak részéről az a panasz merült fel, hogy a jogokkal rendel-

kező kiadók aránytalanul magas árakat követelnek anyagdíj fejé-

ben . 

A Művészeti Tanács áldatlan állapotnak tartja, hogy a jo-

gok néhány ember kezében legyenek, akiknek módjukban áll azt a 

darabot és annyiért eladni a kényszerhelyzetben lévő színházak-

nak, amelyiket és amennyiért akarják. 



A fent vázolt viszonyok megszüntetésére és egy egészséges, 

a színjátszás érdekeit kielégítő új rendszer kialakítására tisz-

telettel javasoljuk, hogy állami vagy más közületi (pl. szak-

szervezeti) kiadóvállalat létesíttessék, amely kizárólagos jog-

gal látná el olcsó áron - művészi szempontból kifogástalan pró-

zai és zenés darabokkal - elsősorban a vidéki színházakat. 

Ennek első feltétele az volna, hogy a Művészeti Tanács ál-

tal a vidéki színházaknak előadásra ajánlott darabok jogát a 

jelenlegi jogtulajdonosoktól meg kellene vásárolni. 

Tisztelettel kérjük Miniszter urat, hogy az ügyben dönté-

sét velünk mielőbb közölni szíveskedjék. 

Tisztelettel: 

Szőnyi Kálmán s. k. 
ügyvezető titkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-213326-1948 . 

42. b. 

Budapest, 1948. február 18. 

KOOÁLY ZOLTÁN, A MŰVÉSZETI TANÁCS ELNÖKE - ZENÉS SZÍNMÚVEKRE-

PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁT JAVASOLJA A VKM MINISZTERÉNEK. 

Miniszter úr! 

A vidéki színjátszási engedélyek kiadása alkalmával a vidéki 

színigazgatók részére nívószubvenció kilátásba helyezésével 
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a Tanács javaslata alapján különféle feltételeket határozott 

meg a színvonal emelése érdekében. Ezek közé tartozott az is, 

hogy összeállítottuk azoknak a színdaraboknak a jegyzékét, a-

melyeknek az előadását kívánatosnak tartjuk. Komolyan számba 

jöhető zenés színművek (operettek) hiányában azonban ilyeneket 

jelölni nem volt módunkban. 

Mivel meggyőződésünk, hogy a vidéki színházak zenés szín-

művek műsorba iktatása nélkül megélni nem tudnak, de magában 

a fővárosban is kívánatos volna a demokratikus szempontokat 

figyelembe vevő, színvonalas, szórakoztató zenés színművek elő-

adása, ezért tisztelettel a következő javaslatot tesszük: 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, esetleg a Szín-

padi Szerzők Egyesülete és a Művészeti Tanács is írjon ki mű-

vészi értékű zenés színműre pályázatot. 

Ugyancsak kívánatos volna régi operettek egészen új, jő 

szövegének megírására is pályázatot kiírni. 

Fenti tervünket a Színpadi Szerzők Egyesületével is kö-

zöltük. 

Tisztelettel kérjük Miniszter urat, hogy javaslatunk meg-

valósításának lehetőségéről bennünket mielőbb értesíteni, an-

nak elfogadása esetében pedig a Színpadi Szerzők Egyesületének 

bevonásával esetleg értekezletet összehívni szíveskedjék. 

Tisztelettel: 

Kodály Zoltán elnök s.k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-213326-1948 . 
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42. c. 

Budapest, 1948. április 6. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYA BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A ZENÉS 

SZÍNDARABOK ÉS A SZERZŐI JOGDÍJAK ÜGYÉBEN TARTOTT ÉRTEKEZLET-

RŐL . 

A vidéki színházaknak színdarabokkal központilag való ellátása 

és zenés színműveknek pályázat kiírása ügyében f. év április 

6-án a főosztályon a Művészeti Tanács, a Színész Szakszervezet, 

a Dramaturgiai Tanácsadó Iroda, a Színpadi Szerzők Egyesülete, 

a Zeneművészek Szakszervezete és a Szövegírók, Zeneművészek és 

Zeneírók Szövetkezetének megbizottaival értekezletet tartottunk. 

Az értekezlet a Művészeti Tanácsnak zenés darabokra vonat-

kozó pályázat kiírását ebben a formában nem tartja kívánatos-

nak, hanem helyesnek tartja: 

a. Régi vígjátékokhoz zenét íratni. Ezt nem pályázat út-

ján, hanem megbízás alapján. 

b. Kiválasztani olyan operetteket szövegi átdolgozásra, 

amelyeknél a szerzői jogi problémák különösebben nem okoznak 

nehézséget. 

Régi vígjátékok és operettek kiválasztására felkértük a 

Magyar Színpadi Szerzők Egyesületét és az Orsz. Dramaturgiai 

Tanácsadó Irodát. 

A vidéki színházaknak színdarabokkal való központi ellá-
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tására vonatkozóan az értekezlet jogtalannak és méltánytalan-

nak találta, hogy a kiadók anyagdíj címén külön összeget szá-

mítanak fel színigazgatóknak, amikor a színdarab jogdíját a-

karják megvásárolni. Az anyagdíj felszámítását csak az effekti-

ve teljesített munkáért lehet kérni, tehát pl. lemásolt kották 

után, vagy olyan színdarabok után, amelyek nyortirátádban még 

nem jelentek meg. A nyomtatásban megjelent művek előadhatók, 

ha a színigazgatók a szerzői jogdíjat megfizetik. 

A kiadók államosítását az értekezlet kívánatosnak tartja, 

de jelenleg javaslattal élni nem tud. Dr. Staud Géza vállalko-

zott arra, hogy erre vonatkozóan javaslatot készít, és a javas-

lat megérkezése után az értekezletet ismét összehívjuk. 

A javaslatok beérkezéséig az ügyirat irattárba helyezhető. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-213326-1948. 

"Varga, K. Kardos IV. 7." 

43. a. 

Budapest, 1948. április 1. 

A SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE TILTAKOZÓ BEADVÁNYA BÓKA 

LÁSZLÓ VKM ÁLLAMTITKÁRHOZ A SZÍNÉSZEK SZÁMÁRA KITERJESZTETT 

RENDŐRHATÓSÁGI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEK ÜGYÉBEN 

Államtitkár úr! 

A belügyminiszter úr 452.900/1948. számmal a Magyar Közlöny 29. 
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számában rendeletet tett közzé a hivatásos színészek és artis-

ták rendőrhatósági működési engedélye tárgyában. A rendelet 

szövegében egyetlen szó színészekről nincsen és a rendelet e-

lőkészítése folyamán a Színész Szakszervezetet nem kérdezték 

meg. Ennek ellenére a rendelet végrehajtása során nemcsak a 

zenészekre és artistákra, hanem a színészekre is kiterjesztet-

ték. Ez azt jelenti, hogy ha egy színész (akár az Operaház, 

vagy a Nemzeti Színház tagja) alkalmi munkahelyen, varietében 

vagy hangversenyen lép föl, rendőrhatósági működési engedélyt 

köteles váltani, vagyis egy ahhoz hasonló bárcát, amelyre a 

rendőrhatóságilag nyilvántartott nők kötelezettek. A rendőrha-

tósági engedély kiadásával egyidejűleg a jelentkezőkről ujjle-

nyomatot vesznek és rendőrorvosi felügyelet alá helyezik. 

A rendeletnek ilyen értelmezése súlyosan sérti a színé-

szek önérzetét és a színházi hivatás erkölcsi érdekeit. 

Kérjük Államtitkár urat, szíveskedjék érintkezésbe lépni 

a Belügyminisztériummal és közbelépni abba az irányba, hogy a 

rendeletnek a színészekre való érvényesítése megszűnjék, s a-

mennyiben ehhez a Belügyminisztérium nem járulna hozzá, lega-

lább tegye lehetővé, hogy a színházak prominens művészei ne 

köteleztessenek arra, hogy egy ilyen megszégyenítő eljárásnak 

vessék magukat alá. 

Teljes tisztelettel: 

Dr. Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-214015-1948 . 
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43. b. 

Budapest, 1943. április 5. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYA BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A REN-

DŐRHATÓSÁGI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEKRŐL. 

A belügyminiszter 452.900/1948. B. M. szám alatt "A hivatásos 

zenészek és artisták rendőrhatósági működési engedélye tárgyá-

ban" rendeletet adott ki, amelynek értelmében a zenészeknek és 

artistáknak ahhoz, hogy nyilvános helyen hivatásszerűen működ-

hessenek, rendőrhatósági engedélyt kell kiváltaniok. 

A rendelet 1 . §-a első bekezdésébe azonban egy olyan meg-

szövegezés került, amely a színészekre nézve félreértésekre ad 

alkalmat. "Nyilvános helyen hivatásszerűen csak az a magyar ál-

lampolgár zenélhet, vagy adhat elő magánszámot (artista-mutat-

ványt, dal, szavalat), aki arra rendőrhatósági működési (továb-

biakban működési) engedélyt kapott". 

A félreértések elkerülése miatt a Magyar Színészek Szabad 

Szakszervezete arra kér, járjunk el a Belügyminisztériumnál ab-

ban az irányban, hogy a szavalat szó a fenti idézett rendelet-

ből töröltessék és a rendelet a színészekre egyáltalában ne, 

vagy csak igen tág értelmezésben legyen alkalmazható. 

Fenti ügyben dr. Bóka László államtitkár űr is jelentést 

kért. 

A főosztály a belügyminiszter illetékes előadójától azt 

az értesülést kapta, hogy a rendelet esetleges félreértésének 
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elkerülésére a Belügyminisztérium minden rendőrhatósághoz egy 

végrehajtási utasítást küldött, melyben körülírta, hogy a ren-

delet kikre vonatkozik és a rendelet alól kik mentesülnek. Eb-

ben a végrehajtási utasításban a színészek mentesíttettek a 

rendőrhatósági működési engedély megszerzése alól. Ennek az 

értesülésnek alapján tettük meg jelentésünket államtitkár úr 

felé és erről telefonon a Szakszervezet főtitkárát is értesí-

tettük. A Szakszervezet főtitkára közölte, hogy a végrehajtási 

utasításban - a Belügyminisztérium telefonon történt állításá-

val szemben - körvonalazza ugyan a működési engedély kiváltá-

sára kötelező személyeket, de határozottan belevonja a színé-

szeket is. Példaként említette, hogy ilyen engedélyt kértek 

Karády Katalintól,Latabár Kálmántól, a Kamara Varieté színé-

szeitől stb. 

Folyó évi április hó 5-én ismételten felhívtuk a Belügy-

minisztérium előadóját, dr. Fodor Gyulát, és megkértük, hogy 

a végrehajtási utasítás egy példányát juttassa el hozzánk. Kö-

zölte, hogy jelenleg ez nem áll módjában: ellenben arra kért 

bennünket, hogy a Szakszervezet felterjesztését küldjük át, 

majd erre megküldik válaszukat. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-214015-1948. 

"Varga, L. Gaiber, 1. Kardos IV. 7., K. Bóka IV. 8." 

Bóka László VKM államtitkár 1948. április 5-én a Belügyminisz-
tériumnak megküldte a működési engedélyek kiadására vonatkozó 
szakszervezeti módosító javaslatot is. 
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43. c. 

Budapest, 1948. április 24. 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM VÁLASZÁBAN ELUTASÍTJA AZ ENGEDÉLYEKRE 

VONATKOZÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁT. 

A 452.900/1948. B. M. sz. rendeletem megváltoztatása tárgyában 

a Színészek Szabad Szakszervezete kezdeményezése folytán hoz-

zám intézett 214.015/1948. számú átiratával kapcsolatban érte-

sítem Miniszter urat, hogy a hivatkozott rendeletemet az illeté-

kes rendőrhatóság kizárólag csak azokra a színészekre és szak-

szervezeti tagokra vonatkoztatja, akik a színpadon kívül, ú. n. 

artista, illetve zenész munkahelyen is fellépnek (kávéház, mu-

lató stb.). Magától értetődő, hogy azokra a színészekre, akik 

kifejezetten színházakban és kizárólag színészi munkakörben 

működnek, hivatkozott rendeletem nem vonatkozik. 

Fentiek figyelembevételével a rendelet módosításának 

szükségessége ez idő szerint véleményem szerint nem forog fenn. 

A miniszter rendeletéből dr. Aczél György s. k. 

Hiteles másolat UMKL XIX-I-l-i-214015-1948. 
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44. a. 

Budapest, 1948. május 29. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE FŐTITKÁRÁNAK BEADVÁ-

NYA A MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYHOZ A RENDEZŐ SZAKOS FŐISKOLÁSOK ÖSZ-

TÖNDÍJÁRÓL , 

Mind a vidéki színházak nívójának és munkájának a megjavításá-

ra, mind pedig a jövő rendező-generáció, ezen keresztül az e-

gész színházi kultúra nívójának emelésére tartjuk szükségesnek 

és javasoljuk, hogy a végzős rendező növendékeket, illetve a-

zokból körülbelül tizet, az utolsó év első felében körülbelül 

hat hónapi időtartamra a vidéki színházakhoz gyakorló rendező-

ként lehessen leküldeni. Javasoljuk, hogy fejenként és havonta 

400 Ft ösztöndíjat kapjanak a végzős gyakorló rendezők. Javas-

latunk elfogadása után és a koncessziók végleges tudása után, 

erre vonatkozólag is részletes tervet nyujtunk be. 

Teljes tisztelettel: 

Jákó Pál s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-1-i-sz. n.-1948. 

A Művészeti Főosztály belső ügyviteli felegyzése: "Költségve-
tési előirányzatunk tervezetében a fenti célra 25 000 Ft-ot 
vettünk fel." 
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44. b. 

Budapest, 1948. július 8. 

A MAGVAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁHOZ A RENDEZŐ SZAKOS NÖVENDÉKEK ÖSZTÖNDÍ-

JÁNAK KIUTALÁSÁRÓL 

Kérjük az ügyosztályt, hogy a rendező növendékek jövő évi ösz-

töndíjára vonatkozóan minél hamarabb intézkedjenek, hogy az 

összeget erre a célra kellő időben a Szakszervezet kézhez kap-

hassa, hogy annak továbbítása zökkenőmentes lehessen. 

Azért javasoljuk ezt a módot, mert egy összegnek a kiuta-

lása sokkal egyszerűbb a minisztériumnak és kevesebb adminisz-

trációs munkával jár. Ugyanakkor a Szakszervezet mozgékonyabb 

voltánál könnyebben elintézheti azt, hogy a növendékek részére 

az ösztöndíj kellő időben eljusson. Ez azért is fontos, mert a 

növendékek megélhetése vidéken kizárólagosan ebből az ösztön-

díjból adódik. 

Az ösztöndíj teljes összege 11 növendék részére öt és fél 

hónapra 24 200 forint lenne, fejenként havi 400 forintos ösz-

töndíjat számítva. Miután a vidéki színházak nagy része augusz-

tus közepén kezdi a szezon előkészítését, kérjük, hogy a 24 200 

forintos ösztöndíj összeget addig hozzánk eljuttatni szívesked-

jenek . 

Amennyiben egyes helyeken szeptember elsején kezdődne a 

szezon, a fent maradó fél havi ösztöndíj-részietet visszajut-
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tatjuk a minisztériumnak még szeptember l-e előtt. 

Teljes tisztelettel: 

Jákó Pál s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-217082-1948. 

A belső ügyviteli feljegyzés szerint Jákó Pált szóban értesí-
tették, hogy a költségvetés a kért összeget csak havi bontás-
ban bocsátja a minisztériumi hitelkeret rendelkezésére. 

45. 

Budapest, 1948. június 24. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE AZ ÚDRY ÁRPÁD SZÍNÉSZ 

OTTHON FELÉPÍTÉSÉT SEGÍTŐ MAJÁLIS MEGRENDEZÉSÉHEZ A VKM MŰVÉ-

SZETI FŐOSZTÁLYA TÁMOGATÁSÁT KÉRI. 

A Színész Szakszervezet július 2-án nagyszabású juliálist ren-

dez az Angolparkban. A juliális teljes bevétele az Odry Árpád 

Otthon felépítését és Szakszervezetünk Szociálpolitikai osztá-

lyának megerősítését szolgálja. Az egész színésztársadalom meg 

mozdul ezen a napon, hogy öreg színészeinket megfelelő körűimé 

nyek közé juttassa. 

Az a kérésünk a Művészeti Főosztályhoz, hogy az állami 

színházak bútor, jelmez, kellék stb. kikölcsönzési tilalmát 

erre az egy alkalomra függessze fel, és erről a színházakat 
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értesítse. Természetesen a Színész Szakszervezet minden kiköl-

csönzött tárgyért anyagi és erkölcsi felelősséget vállal. A 

költségünkön szállíttatjuk oda és vissza. Előreláthatólag a 

következő dolgokra lesz szükségünk: színpadépítéshez dobogók 

(természetesen csak olyan mennyiségben, amit a színház nélkü-

lözni tud), díszletfalak, drapériák, függönyök, színészeink 

szerepléséhez jelmezek, színpadberendezéshez esetleg bútorok 

és kellékek. 

Reméljük, hogy a t. Művészeti Főosztály eme kérésünk elől 

nem zárkózik el, tekintettel a célra, amiért fenti juliálisun-

kat rendezzük. 

Siklósi Olga s. k. 

titkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-240180-1949 . 

Belső feljegyzés: "A kérés teljesítve. Telefonon az ügy sür-
gősségére való tekintettel." 

46. 

Budapest, 1949. július 5. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE AZ 

ÁLLAMI ÉS ÁLLAMOSÍTÁSRA TERVBE VETT SZÍNHÁZAK VEZETŐINEK MEG-

BÍZATÁSÁRÓL -

A fővárosi színházak a következő színházi évadban, mint álla-
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mi színházak - az MDP titkársága és a Gazdasági Bizottság jó-

váhagyása alapján - önálló gazdasági egységként - az alábbi 

csoportosításban fognak működni: 

I. Állami Operaház (116 előadás a Városi Színházban) 

(ig. Tóth Aladár) 

II. Nemzeti Színház - Magyar Színház (Major Tamás) 

III. Belvárosi Színház (Simon Zsuzsa) 

IV. Madách Színház (Bartha Zsuzsa) 

V. Operett Színház (Gáspár Margit) 

VI. Vidám Színház (Békés István) 

VII. Ifjúsági Színház (Egry Zoltán) 

VIII. Úttörő Színház (Fábri Zoltán) 

IX. Bábszínház (Bod László) 

Az Operaház és Nemzeti Színház igazgatója változatlan ma-

rad, a többi új színház megszervezésével megbízott igazgatókat 

erről értesítjük, egyben felhívjuk, hogy az 1949-50. évi színi 

évadot szervezzék meg, továbbá, hogy tegyenek javaslatot a meg-

adott költségvetési keretek figyelembevételével a szerződte-

tésekre nézve. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-240127-1949. 

"Nyáry, K. Berczeller VII. 5." 

47. 

Budapest, 1949. július 19. 
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KOSSÁ ISTVÁN PÉNZÜGYMINISZTER, A NÉPGAZDASÁGI TANÁCS TAGJÁNAK 

ELŐTERJESZTÉSE A FŐVÁROSI SZÍNHÁZAK ÁLLAMOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLA-

TOS INTÉZKEDÉSEKRŐL. 

I. A Népgazdasági Tanács az egységes művészetpolitika biztosí-

tása érdekében hozzájárul a Fővárosi Operettszínház, a Művész 

Színház, a Kis Kamara Színház, a Vígszínház, a Pesti Színház, 

valamint a székesfőváros kezelésében volt Belvárosi Színháznak 

az új színházi évad kezdetétől, 1949. augusztus hó 1-től való 

állami kezelésbe vételéhez. 

A felsorolt színházak állami kezelésbe vételével kapcso-

latban tudomásul veszi, hogy az 1948/49-es színi évad zavarta-

lan befejezésének biztosítása érdekében a vallás- és közokta-

tásügyi tárca a "Művészeti célok támogatása" alcím, "199 Művé-

szeti célok támogatására" elnevezésű alrovaton előirányzott 

1949. évi költségvetési hitelből a budapesti magánszínházakat 

fokozottabb támogatásban részesítette. Hozzájárul ahhoz, hogy 

ezen színházak alkalmazottainak július havi szerződés szerin-

ti illetményei, amennyiben a volt magánszínházak annak telje-

sítésére képtelenek, ugyancsak a fenti alrovat terhére nyerjenek 

kifizetést, és ugyanez történjék azon alkalmazottak esetében 

augusztus hónapban, akik az új állami színházaknál szerződést 

nem kapnak. 

II. A felsorolt színházak állami kezelésbe vételével kapcso-

latban hozzájárul a Népgazdasági Tanács ahhoz, hogy a követke-

ző színi évadban az állami színházak az alábbi gazdasági egy-

ségekként szerveztessenek meg. 
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I. Állani Operaház 

II. Nemzeti Színház - Magyar Színház 

III. Belvárosi Színház 

IV. Madách Színház 

V. Fővárosi Operettszínház 

VI. Vidám Színház (volt Pesti Színház) 

VII. Ifjúsági Színház (volt Vígszínház) 

VIII. Úttörő Színház (volt Művész Színház) 

IX. Bábszínház (volt Kis Kamara Színház) 

III. A felsorolt színházak költségvetési hiányai az 1949/50. 

színi évadban a 13,265.600 Ft-ot nem haladhatják meg. 

Ennek alapján az egyes színházak kiadásainak és bevételei-

nek fő összegét, valamint az állami támogatás összegét a Nép-

gazdasági Tanács az 1949/50. évi színi évadra az alábbiak sze-

rint állapítja meg: 

I. Állami II. Nemzeti III. Belvnrosí 
Operaház Színház Színház 

Magyar 
Színház 

Személyi és 
szolgálati ki-
adások 9,925. 800 5 ,425. ,000 959 . .900 

Dologi kiadások 3,423 .200 2,916 .800 675 . 100 

Kiadások össz. 13,354. .000 8,341, .800 1,635. .000 

Bevételek 0,095. .200 4,133. . 500 9C7 . .000 

Állami támopatás 5,253. .800 4 ,203. .300 648 . .01)0 
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IV. Madách V. Fővárosi VI. Vidám 
Színház Operett Szín- Színház 

ház 

Személyi és szol-
gálati kiadások 1 ,071 .000 2,664.300 930, .000 

Dologi kiadások 637 .700 1,716.600 516. .900 

Kiadások összesen 1. ,708 , .700 4,381.400 1,497. .800 

Bevételek 1. ,091, .000 4,157.000 928. .300 

Állami támogatás 617, .700 224.400 569, .500 

VII. Ifjúsági 
Színház 

VIII. Úttörő 
Színház 

IX. Bábszín-
ház 

Személyi és szol-
gálati kiadások 1. ,656. .400 1 ,153.900 353. .900 

Dologi kiadások 1, ,013. .600 791.100 262. .100 

Kiadások összesen 2, ,670. .000 1 ,945.000 616. .000 

3evételek 1. ,693. .300 1 ,215.300 373. .500 

Állami támogatás 776, .700 729.700 237. .500 

Az egyes színházak részletes költségvetésének alrovatonkénti 

megoszlására a pénzügyminiszter által letárgyalt költségvetés 

az irányadó. E költségvetésben megállapított hiteleket az 195t0. 

évre teljes összegben kell előirányozni. 

IV. Az állami színházak folyó évi szükségleteinek fedezésére 

az 1949/50-es színi évadra megállapított költségvetés alapján 

a 7450 Állami Operaház alcímen összesen 5,564.150 Ft, a 7452 

Belvárosi Színház alcímen összesen 6G1.250 Ft, a 7453 Madách 

Színház alcímen összesen 711.960 Ft, a 7466 Operett Színház 

alcímen összesen 1,325.590 Ft, a 7456 Vidám Színház alcímen 

összesen 624.090 Ft, a 7457 Ifjúsági Színház alcímen összesen 
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1,112.500 Ft, a 7453 Úttörő Színház alcímen összesen 810.420 

Ft, a 7459 Bábszínház alcímen összesen 256.670 Ft póthitel en-

gedélyezését véleményezi a Népgazdasági Tanács. Az egyes szín-

házi alcímeken véleményezett hitelösszegeknek alrovatonkénti 

megoszlását az 1949/50-es színi évadra megállapított színházi 

költségvetések figyelembevételével a pénzügyminiszter állapít-

ja meg. Ezzel egyidejűleg a vallás- és közoktatásügyi tárca 

1949. évi költségvetésében az Állami Operaház, a Nemzeti Szín-

ház és a Madách Színház részére előirányzott és még fel nem 

használt hiteleket július hó végével zárolni kell. 

Az Állami Operaház, a Nemzeti Színház és a Madách Színház 

részére megállapított 1949. költségvetési hitelekből január-

június hónapokra eső arányos hányadon felül rendelkezésre bo-

csátásnál figyelembe kell venni. Indokolt esetekben, amikor az 

előirányzott műsortervben nem szerepelt darabok magasabb költ-

ségei tették szükségessé a hitelelőlegek igénybevételét, eze-

ket a pénzügyminiszter hozzájárulásával a beszámításra kerülő 

hitelelőlegek összegéből levonásba lehet hozni. 

V. A színházi üzem különleges jellegére tekintettel a Népgazda-

sági Tanács szükségesnek tartja, hogy a színházak érdekeltté 

váljanak a kiadások csökkentésében és a bevételek fokozásában. 

Ennek érdekében a színházak kiadásai és bevételei 1949. augusz-

tus hó 1-től a kiegyenlítő kezelésben irányzandók elő. A kie-

gyenlítő kezelésben előirányzott kiadások azonban csak olyan 

mértékben bocsáthatók a színházak rendelkezésére, amilyen mér-

tékben tényleges bevételeik befolytak. A bevétel csökkenése 
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esetén tehát a kiadásokat is csökkenteni kell. Abban az eset-

ben, ha a színházak a határozathoz mellékelt költségvetésben 

előirányzott bevételeket meghaladják, akkor a bevételi többlet 

egyharmad része az alkalmazottak jutalmazására, egyharmad ré-

sze a színház dologi jellegű szükségleteire fordítható, egy-

harmad része pedig a megfelelő állami bevételi számlára fize-

tendő be. 

A gazdálkodás során felmerült indokolt esetekben a Vallás-

és Közoktatásügyi Minisztérium Színházgazdasági Osztályának e-

lőterjesztésére az egyes alrovatok között a pénzügyminiszter 

hitelátruházást engedélyezhet. 

VI. A Népgazdasági Tanács szükségesnek tartja az állami színhá-

zi alkalmazottak illetményeinek a kollektív illetményrendszer 

figyelembevételével történő rendezését, valamint az alkalma-

zottak egyéb szolgálati jogviszonyainak egységes szabályozását. 

Felhívja a vallás- és közoktatásügyi és a pénzügyminisztert, 

hogy az erre vonatkozó rendelettervezetet augusztus hó 25-ig 

terjesszék a Népgazdasági Tanács elé. 

VII. A szükséges takarékosság biztosítása érdekében a színhá-

zak díszleteit és jelmezeit lehetőség szerint közös műhelyben 

kell elkészíteni. Ezért az Operaház, a Városi Színház, az Ope-

rett Színház, a Vidám Színház, az Ifjúsági Színház és az Úttö-

rő Színház díszleteit és jelmezeit az Állami Operaház műhelyei-

ben, a Nemzeti Színház, Magyar Színház, Belvárosi Színház ás 

a Madách Színház díszleteit és jelmezeit a Nemzeti Színház mű-

helyeiben kell elkészíteni. A felsorolt színházak a részükre 
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elkészített díszletekért és jelmezekért a szabályszerű önkölt-

ségi árat megtéríteni tartoznak. 

VIII. A dolgozók bérletrendszerének kiterjesztésével kapcsolat-

ban a szabad bérlet és a dolgozok bérleti árai közötti különbö-

zet az 1949/50. színi évadban összesen 4,991.^.00 Ft-ot tehet 

k i iüO.űOO bérletjegy figyelembevételével. Ennek alapján az 

új színi évadnak 1949. költségvetési évre eső részére a Népgaz-

dasági Tanács 1,450.440 Ft póthitel engedélyezését véleményezi. 

IX. A nem állami tulajdonban lévő épületben működő színházak a 

helyiség és a felszerelés bérleti díja címén a bevételi összeg-

nek legfeljebb 2,5 százalékát fizethetik. 

X. Tekintettel arra, hogy az állami kezelésbe vett magánszínhá-

zak egy részénél a játszóképesség biztosítása érdekében helyre-

állítási munkálatok elvégzése vált szükségessé, a munkálatok 

mértékének é* ^^1+ségkihatásának megállapítására a Vallás- és 

Közoktatásügyi n<sztérium, a Pénzügyminisztérium és az Épí-

tés- és Közmunkaügyi Minisztérium kiküldötteiből bizottságot 

kell létesíteni. A bizottság nyolc napon belül a felmerülő hi-

telszükséglet tekintetében a pénzügyminiszterhez előterjesztést 

tenni tartozik. Az összes munkák költsége a 700.000 forintot 

nem haladhatja meg. 

XI. Ugyancsak szükségesnek tartja a Népgazdasági Tanács, hogy 

az állami kezelésbe vett fővárosi és nem tőkés jellegű magán-

színházak köz- ás magántartozásai a vallás- és közoktatásügyi 
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miniszter és a pénzügyminiszter részéről kijelölt közös bizott-

ság által felülvizsgáltassanak és indokolt esetben törlés, il-

letve megfelelő összegű hitel rendelkezésre bocsátása útján 

rendeztessenek. 

Indoklás 

I. Politikai és gazdasági fejlődésünk mögött színházaink 

messze elmaradtak. Nem engedhető meg, hogy a kultúra egyik leg-

fontosabb területén érvényesüljön a tőkés gazdálkodás. Meg kell 

szüntetni még a lehetőségét is annak, hogy a művészeti kérdé-

sekbe továbbra is beavatkozzék. A magánszínházakat hibás műsor-

politikájuk, melyet a jobbra-balra való próbálkozás, tervsze-

rűtlenség, kapkodás jellemzett, a tömegek fokozódó kulturális 

igényeinek kielégítésére végleg alkalmatlanná tette. 

A magánszínházak azonban nemcsak művészi, de gazdasági 

szempontból sem tudtak megfelelni a követelményeknek. Valameny-

nyi magánszínháznak hatalmas köztartozása és jelentős magántar-

tozása van. A hatalmas köztartozás mellett a színházi dolgozók 

illetményeit is legtöbb esetben csak állami támogatásból tud-

ták kifizetni. Szinte valamennyi magánszínház gazdasági nehéz-

ségekre való hivatkozással több izben kérte államosítását. 

Ezek a szempontok szükségessé teszik a fővárosi magánszín-

házaknál új rend megteremtését, mely az állami kezelésbe vétel 

útján valósítható meg. Ennek alapján állami kezelésbe javaso-

lom venni a következő fővárosi színházakat: 

Fővárosi Operettszínház, Művész Színház, Vígszínház, Pesti 
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Színház, Kis Kamara Színház, valamint a székesfőváros kezelé-

sében volt Belvárosi Színház. 

Művészpolitikai szempontból szükség volt annak biztosítá-

sára, hogy a magánszínházak az 1948/49-es idényt zavartalanul 

befejezhessék. E célból a szóbanlévő színházakat fokozottabban 

kellett támogatni. E támogatás a vallás- és közoktatásügyi tár-

ca költségvetése "Művészeti célok támogatása" alcím, 199 Művé-

szeti célok támogatására elnevezésű alrovaton előirányzott költ-

ségvetési hitelből biztosíttatott. 

Az említett hitelből kívánom biztosítani a fővárosi magán-

színházak alkalmazottainak jűlius havi szerződés szerinti il-

letményeit és az augusztusit abban az esetben, ha egyes alkal-

mazottak az új állami színházaknál szerződést nem kapnak. 

Egyéb átmeneti intézkedésekre is szükség volt. Ilyen volt 

a zárgondnok kirendelése az egyes színházakhoz, akik a Vallás-

és Közoktatásügyi és a Pénzügyminisztérium irányításával biz-

tosították a magánszínházak bevételeinek tervszerű felhaszná-

lását, valamint felszereléseik megóvását. 

II. A színházak állami kezelésbe vételével kapcsolatban 

a következő színházi évadban az állami színházakat önálló gaz-

dasági egységekként az alábbiak szerint javasolom megszervezni: 

I. Állami Operaház (116 előadás a Városi Színházban), 

II. Nemzeti Színház-Magyar Színház, III. Belvárosi Színház, 

IV. Madách Színház, V. Fővárosi Operettszínház, VI. Vidám Szín-

ház (volt Pesti Színház), VII. Ifjúsági Színház (volt Vígszín-

ház), VIII. Úttörő Színház (volt Művész Színház), IX. Bábszín-

ház (volt Kis Kamara Színház). 
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III. A színházak 1949/50. évi költségvetése az alábbi 

szempontok szerint nyert előirányzást: 

A személyi és szolgálati kiadásokra az állami színházak 

gazdálkodásának rendezésére vonatkozó 1.125/1948. G. F. hatá-

rozat alapján lettek előirányozva. A dologi kiadásokra szüksé-

ges hitel a takarékosság szem előtt tartásával, a tényleges 

helyzet és a racionalizálási lehetőség figyelembevételével 

nyert előirányzást. 

A bevételek az illetékes szervek által biztosított, illet-

ve kilátásba helyezett 100.000 u. n. szaktanácsi bérlet számí-

tásával irányoztattak elő. 

A színházak állami kezelésbe vétele következtében az álla-

mi színházak száma négyről tízre, alkalmazottainak összlétszá-

ma az eddigi 989-ről 1 444-re emelkedik, a többlet tehát össze-

sen 455 főt tesz ki. 

A színházak államosítására vonatkozó költségvetési terv-

ben a jelenlegi állami színházaknál a kiadási oldalon komoly 

csökkentések történtek, azonban, hogy a deficit még sem kisebb, 

mint az előző évben volt, annak az az oka, hogy egyes tétele-

ket az áremelkedés következtében emelni kellett (villanyáram 

költsége, hirdetési költség, díszletvászon, fa stb.). 

A színházak állami kezelésbe vételével kapcsolatban a költ-

ségek (deficit) az előző évi eredményekkel összehasonlítva, a 

következő képet mutatják: 

Az 1947. évi deficit (négy színháznál) 17,330.000 Ft 

Az 1948/49. évi deficit " " 10,683.000 Ft 

Az 1949/50. évi deficit (tíz színháznál) 13,265.600 Ft . 



Az 1949/50. évi deficit tehát 2,582.600 Ft-tal nagyobb, 

mint az 1948/49. évi összeg volt. Ebből az összegből levonás-

ba hozható a fővárosi magánszínházak és a Belvárosi Színház 

támogatására az állami, illetve fővárosi költségvetésben elő-

irányzott 1,340.000 Ft, mely összegre a jövő évben nem lesz 

szükség. Az államosítással kapcsolatos költségek végeredmény-

ben 1,242.600 Ft-ot tesznek ki. 

Megjegyzem, hogy amennyiben a színházlátogató dolgozók 

minél kisebb anyagi megterhelése érdekében a ruhatári díjak 

eltöröltetnének, úgy ez az állami színházaknál mintegy 830.000 

Ft-os bevételi kiesést eredményezne, ami ugyanannyival emelné 

a deficit végösszegét. 

IV. Az 1949/50. színi évadra összeállított színházi költ-

ségvetések alapján a folyó költségvetési évben (1949. augusz-

tus-december hóra) az egyes színházaknál a következő összegre 

van szükség: a 7450 Állami Operaház alcímen összesen 5,564.150 

Ft, a 7451 Nemzeti Színház alcímen összesen 3,475.750 Ft, a 

7452 Belvárosi Színház alcímen összesen 681.250 Ft, a 7453 Ma-

dách Színház alcímen összesen 711.960 Ft, a 7455 Operettszín-

ház alcímen összesen 1,325.590 Ft, a 7456 Vidám Színház alcí-

men összesen 624.090 Ft, a 7457 Ifjúsági Színház alcímen össze-

sen 1,112.500 Ft, a 7458 Úttörő Színház alcímen összesen 

910.420 Ft, a 7459 Bábszínház alcímen összesen 256.670 Ft. 

Az új költségvetési rendszerre való tekintettel az Opera-

ház, Nemzeti Színház és Madách Színház részére az 1949. évre 

előirányzott és még fel nem használt hitelek július hó végé-

vel való zárolását javasolom. Az eddigi három állami színház 
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részére sz 1949. évi költségvetés hitelekből a január-június 

hónapokra eső arányos hányadoson felül a rendelkezésre bocsá-

tott hitelelőlegeket figyelembe kell venni azzal, hogy olyan 

esetben, amikor az előirányzott műsortervben nem szerepelt da-

rabok magasabb költségei tették szükségessé a hitelelőlegek 

igénybevételét (mint pl. a Magyar Színházban játszott Ifjú Gár-

da és Dohányon vett kapitány című daraboknál, melyek az erede-

ti műsortervben nem szerepeltek, és költségeik lényegesen maga-

sabbak voltak, mint az előirányzott darabok költségei) a hozzá-

járulásom alapján beszámításra kerülő hitelelőlegek összegéből 

levonásba lehessen hozni. 

V. Az állami színházaknál szükséges, hogy a jövőben a hi-

telek ne 1/12-ed arányban, hanem a színházi műsortervek alapján 

elkészített munkaterv figyelembevételével, a Vallás- és- Közok-

tatásügyi Minisztérium Színházgazdasági Osztályának javaslata 

alapján folyósíttassanak. 

A színházi üzem különleges jellegére tekintettel szüksé-

ges, hogy a színházak érdekeltté váljanak a kiadások csökken-

tésében és a bevételek fokozásában. Ennek érdekében a színhá-

zak kiadásait és bevételeit 1949. évi augusztus 1-től a kie-

gyenlítő kezelésben javaslom előirányozni. A kiegyenlítő keze-

lésben előirányzott kiadások azonban csak olyan mértékben vol-

nának a színházak rendelkezésére bocsáthatók, amilyen mérték-

ben bevételeik befolytak. 

A bevételek fokozását javaslom biztosítani az által is, 

hogy amennyiben azok az előirányzatot meghaladják, akkor a be-

vételi többlet egyharmad része az alkalmazottak jutalmazására, 
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egyharmad része a színház dologi jellegű szükségleteire fordít-

ható, egyharmad része pedig a megfelelő bevételi számlára fi-

zetendő . 

VI. Az állami színházak alkalmazottainak illetményeit a 

kollektív illetményrendszer figyelembevételével rendeleti úton 

javaslom szabályozni. Az új illetményrendszernek olyannak kell 

lennie, hogy az annak alapján járó illetmények az 1.125/1948. 

G. F. számú határozat, illetve a jelenlegi költségvetés kere-

tei között maradjanak. 

Szabályozni kell a színházi alkalmazottak munkaidejét. A 

munkaidő két részből áll. Egyik része a színpadon és a műhely-

ben eltöltött négy órai munka, mely reggel 9 óra és délután 4 

óra között folyik, a munkaidő másik négy órája az esti előadás 

tartamára esik. A délelőtti műhelymunkaidő, valamint a színpa-

di munkaidő beosztása az Üzemi Bizottság és az igazgatóság kö-

zös megbeszélése alapján történik. Ezt az egy hetes időtartam-

ra szóló beosztást minden szombaton, a következő hétre előre 

tartozik a munkavállalókkal közölni a színház vezetősége. Eb-

ben a kérdésben, a heti munkarendi beosztásban esetleges alkal-

mi változás lehetősége főleg az Operaháznál áll fenn, ahol a 

műsorrend-változás gyakori. A kollektív szerződés tárgyalásá-

nál az ilyen esetekre záradék létesítendő. 

Minden munkavállaló köteles a közös műhelyben napi négy 

órát az igazgatóság által kijelölt és az Ü. B. által ellenőr-

zött beosztás szerint dolgozni, tekintet nélkül arra, hogy a 

műhely saját színháza részére készíti-e a díszletet, vagy a mű-

helyhez beosztott más színház részére. Köteles továbbá segéd-
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kezni az új kész díszlet szállításánál, felállításánál, bárme-

lyik (a műhelyhez beosztott) színházban. 

VII. A tervszerűbb és célszerűbb gazdálkodás biztosítása 

érdekében, a színházak díszleteit és jelmezeit közös műhelyben 

kell elkészíteni. Ezért az Operaház, a Városi Színház, az Ope-

rettszínház, a Vidám Színház, az Ifjúsági Színház és az Úttö-

rő Színház díszleteit és jelmezeit az Operaház műhelyeiben, a 

Nemzeti Színház, a Magyar Színház, a Belvárosi Színház és a 

Madách Színház díszleteit és jelmezeit a Nemzeti Színház műhe-

lyeiben kell elkészíteni. Szükség esetén megfelelő számú mű-

szaki munkaerőt a központi műhelyek számára egész vagy fél nap-

ra az egyes színházak a központi műhelyek rendelkezésére bo-

csátani tartoznak. A felsorolt színházaknak az elkészített 

díszletekért és jelmezekért a szabályszerű önköltségi árat meg 

kell fizetni. 

VIII. A szabad bérlet és a dolgozók bérleti ára közötti 

különbözet a színházak költségvetését nem terhelheti. Ezt az 

összeget külön kell biztosítani. A dolgozók bérletrendszerének 

kiterjesztése következtében ez az összeg az előző évi 1,365.000 

Ft-ról 4,991.100 ft-ra emelkedik. 

A 10 hónapos színházi üzem figyelembevételével a folyó 

költségvetési évre az új évadra előirányzott összeg 4/10 része, 

azaz 1,996.440 Ft esik. Ebből azonban a folyó költségvetési év-

re előirányzott 1,365.000 Ft-nak ugyanerre az időszakra eső 

4/10 részét összesen 546.000 Ft-ot levonásba kell hozni. Ennek 

alapján 1,450.440 Ft póthitel engedélyezését javasolom. 

Biztosítani kell a dolgozók bérleteinek elhelyezésével 
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kapcsolatban az T3USZ keretében szervezett irodát megillető 5 

h-os kezelési költséget is. 

IX. A nem állami épületben lévő és nem állami tulajdont 

képező felszereléssel rendelkező színházak a vonatkozó rende-

letek értelmében eddig a bruttó bevétel után 5 H-ot tartoztak 

fizetni az épület, illetve a bérlet tulajdonosának. Mivel az 

épületeken az üzemmenet biztosítása érdekében javításokat és 

kisebb helyreállításokat kell elvégezni, javaslom, hogy az em-

lített címeken eddig kifizetendő 5 °í-ot két és fél százalékra 

csökkentsék. 

X. Az állami kezelésbe vett magánszínházaknál a játszóké-

pesség biztosítása érdekében helyreállítási munkálatokat kell 

végezni. Javasolom, hogy a munkálatok mértékének és költségki-

hatásának megállapítására a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

térium, a Pénzügyminisztérium és az Építés- és Közmunkaügyi 

Minisztérium kiküldötteiből bizottság létesíttessék. A rendel-

kezésre álló adatok alapján javasolom, hogy a munkálatok költ-

ségének felső határa 700.D00 Ft-ban állapíttassák meg. 

XI. Kívánatos, hogy az állami kezelésbe vett fővárosi és 

nem tőkés jellegű magánszínházak köz- és magántartozásai bi-

zottság útján felülvizsgáltassanak, és indokolt esetben törlés, 

illetve megfelelő összegű hitel rendelkezésre bocsátása útján 

rendeztessenek. 

Kossá István s. k. 

Sokszorosított UMKL XIX-A-10-53-1949. 

Gerő Ernő, a Népgazdasági Tanács elnöke 1949. július 21-én az 
előterjesztést szövegmódosítás nélkül jóváhagyta. 
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48. 

Budapest, 1949. augusztus 4. 

AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK MŰSZAKI FŐNŐKÉNEK FELJEGYZÉSE A VKM MŰVÉ-

SZETI FŐOSZTÁLYA SZÁMÁRA AZ ÁLLAMOSÍTOTT SZÍNHÁZAK TATAROZÁSÁ-

NAK VÁRHATÚ KÖLTSÉGEIRŐL. 

A Népgazdasági Tanács az állami kezelésbe vett magánszínházak 

játszóképességének biztosítása érdekében helyreállítási munká-

latok címén 700.000 Ft póthitelt engedélyezett. 

A Kultuszminisztérium művészeti osztálya folyó hó 25-én 

ez ügyben értekezletet tartott, amelyre meghívta az Országos 

Tervhivatal, az Építésügyi Minisztérium, továbbá a Pénzügymi-

nisztérium megbízottját is. Részt vett a tanácskozáson Albin 

János, az állami színházak műszaki főnöke is. 

A tatarozási munkálatok rendkívüli sürgősségére való tekin-

tettel a bizottság abban állapodott meg, hogy az úgyis egyes 

tételeiben 100.000 Ft-on jóval aluli munkálatok három vállal-

kozó cég felszólítása útján adassanak vállalatba. 

Mivel a munkálatok színházi műszaki szakember művezetésé-» 

re szorulnak, ezen művezetés ellátásával a bizottság Albin Já-

nost bízta meg. Műszaki ellenőrzést az árajánlatok beérkezése 

után a VKM műszaki osztályától fogunk kérni. 

Az eddig rendelkezésünkre álló költségvetések szerint az 

egyes színházaknál a következő összegszerűség állapíttatott 

meg: 
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1. Fővárosi Operettszínház 216.000 Ft 

2. Vidám Színház (volt Pesti) 75.000 

3. Ifjúsági Színház (volt Vígszínház) 40.000 

4. Úttörő Színház (volt Művész) 159.000 

5. Belvárosi Színház 60.000 
6. Madách Színház 25.000 

7. Bábszínház 115.000 

Összesen: 690.000 Ft. 

Előre nem láthatókra: 10 . 000 Ft 

Összesen: 700.000 Ft. 

A 700.000 Ft hitelkereten belül még színházi tatarozási 

munkálat részben házilagos munkával, részben pedig vállalat-

ba adott munkával lehetne megvalósítható. 

A rezsiben végzendő (házilagos) munkák abban a pillanat-

ban megkezdhetők, amint ezeknek elvégzéséhez szükséges pénzfe-

dezet a művezető rendelkezésére áll. 

Albin János kijelenti, hogy a kiírásokat árajánlattétel 

céljából a vállalkozókhoz eljuttatta, és bontás után a VKM mű-

szaki osztályának döntés végett javaslattal bemutatja. Minde-

zen munkálatok előfeltétele azonban, hogy az anyagi fedezet 

rendelkezésre álljon, mert annak hiányában vállalatba adni köz-

munkát nem szabad. 

Albin János s. k. 
az állami színházak műszaki főnöke 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-240702-1949. 
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48. 

Budapest, 1949. október 21. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ FŐTITKÁRÁNAK JELENTÉSE A NÉPMŰVELÉSI MINISZ-

TÉRIUMHOZ A MOSZKVAI KIS SZÍNHÁZ 125 ÉVES JUBILEUMÁVAL KAPCSO-

LATOS ÜNNEPSÉG ELŐKÉSZÜLETEIRŐL. 

A Moszkvai Akadémiai Kis Színház 125. éves jubileumi ünnepsé-

gével kapcsolatban jelentem az alábbiakat: 

A jegyek a ma délelőtt folyamán elkészülnek a következő 

módon. A földszinti I. és II. emeleti jegyeket, valamint a pá-

holyok zömét két részre osztva, 450-450-es mennyisegben eljut-

tatjuk még ma délelőtt a Szaktanácshoz, Vas elvtárshoz, (aki 

még ma délelőtt ismerteti az ügyet a kulturvezetők értekezle-

tén) illetve a Színész Szakszervezethez, Jákó Pál részére, aki 

a színházak üzemi bizottságain keresztül osztja szét a színé-

szeknek. 200 db II-III. emeleti jegyet küldünk megbeszélés sze-

rint a Magyar-Szovjet Társaságnak, "vatta" céljaira, néhány 

páholyt visszatartottunk a mi tagjaink részére és a földszinti 

joöbuldali 1-6 páholyokat a Népművelési Minisztérium rendelke-

zésére bocsátjuk reprezentációs célokra. 

Az előadás 27-én, csütörtökön d. u. fél 4 órakor kezdődik 

és előreláthatólag 6 óráig fog tartani. A színpad és a színház 

dekorációjáért Varga Mátyás felelős, Pásztor Jánossal együtt. 

A műsor zavartalan menetéért Sándor Jenő. 

A műsor első száma (a magyar és szovjet himnusz után) 
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Major Tamás üdvözlő szövege lesz, amit Gobbi Hilda olvas fel. 

Ezt különböző rövid üdvözlések követik, a színész- és színpadi 

munkástársadalom részéről, amit Jákó Pál szervez meg. (Jákó er-

ről szombaton jelentést tesz Főosztályvezető úrnak.) A harma-

dik szám ünnepi szavalat lesz: ebben az ügyben érintkezésbe 

léptünk Horváth Ferenccel. A műsorra kerülő vers valószínűleg 

Dolmativszkij: Színészek című verse lesz. A zenekar szerepel-

tetése, Fodor János (esetleg más élvonalbeli művész) fellépése 

és a Poloveci táncok előadása ügyében Mihály András vállalta a 

lebonyolítást. A Nemzeti Színház részéről a Jegor Bulicsov egy 

jelenete kerül előadásra, Somlay Artúr és Ladomerszky Margit 

részvételével. Ennek felelőse Vadász Ilona. 

A Nemzeti Színház táviratban üdvözli a Kis Színházat. 

Tagjai közül tíz, Major igazgató úr által kiszemelt prominens 

művész küld üdvözlő táviratot. A táviratok másolatát fel fog-

juk küldeni Főosztályvezető úrnak. A többi színház tagjaival 

kapcsolatban Jákó Pál felelős. 

A Rádió hangfelvételt készít az ünnepség részleteiről. 

Erről a Rádió irodalmi osztályával, Szász Péterrel tárgyalunk. 

Tisztelettel: 

Magyar Bálint s. k. 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-3855-1949. 
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48. 

Budapest, 1949. december 22. 

AZ ÁRUMINTAVÁSÁRI ÉS KIÁLLÍTÁSI R. T. AZ 1950. ÉVI MEZŐGAZDA-

SÁGI KIÁLLÍTÁSRA LÁTOGATÓ VIDÉKI DOLGOZÓK RÉSZÉRE KEDVEZMÉNYES 

SZÍNHÁZLÁTOGATÁST KÉR . 

Tisztelettel értesítjük, hogy a legközelebbi Országos Mezőgaz-

dasági Kiállítás és Tenyészállatvásárt 1950. március 30. vagy 

31. és április 4. között tartjuk meg. A magyar vásárok alkalmá-

val már évtizedek óta szokássá vált, hogy színházaink felkészül-

nek a vásár adta alkalomra, mikor is a vidéki dolgozók tízez-

rei jönnek a fővárosba. Arra kérjük a t. Színházi Osztályt, 

szíveskedjék erre az időpontra olyan műsort a színházaknál be-

állítani, amely mind a Népművelési Minisztérium irányelveinek, 

mind a vidéki közönségnek is megfelelne. 

Ezzel kapcsolatosan kérjük azt is, hogy a színházjegyek 

árából a múltban szokásos és a vidéki dolgozók tudatába is át-

ment kedvezményeket a vásárlátogatók számára biztosítani szí-

veskedjenek. Ez a kedvezmény a mindenkori helyárak 30 %-át tet-

te ki a múltban. A jegyek eladását az 1949. évi Budapesti Nem-

zetközi Őszi Vásár alkalmával az IBUSZ közönségszervező osztá-

lya bonyolította le, és a fenti körülményt az 50 %-os utazási 

kedvezményt biztosító vásárigazolványainkban szoktuk meghirdet-

ni. E vásárigazolványainkban elhelyezzük azokat a kedvezmény-

szelvényeket, amelyeket az igazolványok tulajdonosai az IBUSZ 
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Közönségszervezési Központ elárusító helyein válthatnak be. 

Fenti ügyben propaganda osztályunk vezetője, Nagy Dezső 

már fenn járt a minisztérium illetékes ügyosztályán, azonkívül 

telefonon is többször kereste az ügyet intéző Berczeller osz-

tályvezető elvtársat, de találkozást és tárgyalást még nem si-

került létrehoznia. Mivel azonban az idő sürget, és a vásárral 

egyidejű eseményeket is meg kell hirdetnünk, kérünk a fenti 

ügyben mielőbbi dötést, esetleg személyes tárgyalás kitűzését. 

Olvashatatlan aláírás 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-11969-1949. 

A Művészeti Főosztály válasza: "Folyó hó december 22-én kelt 
beadványukra közlöm, hogy 1950. március 30. és április 4. kö-
zött megrendezendő Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvá-
sár alkalmával a vásárigazolvánnyal rendelkező látogatók ré-
szére a budapesti színházak 25 %-os kedvezményes látogatásá-
hoz hozzájárulok. Ez a kedvezmény kizárólag a vásárigazolvány 
érvényességének időtartama alatt vehető igénybe." 
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ÁLLAMI OPERAHÁZ 

51. 

Budapest, 1946. január 10. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJA A VKM MINISZTERT KÉRI, HOGY A 

GYERMEKBARÁTOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE NAPKÖZI OTTHONA JAVÁRA A 

FEBRUÁR 2-i ELŐADÁS JÖVEDELMÉT ÁTUTALHASSÁK. 

Miniszter úr! 

A Gyermekbarátok Országos Egyesülete azzal a kéréssel fordult 

hozzám, hogy a Napközi Otthona javára, melyekben ellátatlan 

munkásgyermekek élelmezést és szüleik távolléte alatt az elcsa-

vargás veszedelme ellen foglalkoztatást kapnak, a Magyar Álla-

mi Operaház február 2-án tartandó előadásának jövedelmét enged-

jem át. 

Tekintettel a nemes célra, a magam részéről a Gyermekba-

rátok Országos Egyesületének kérését javaslom, és azzal a ké-

réssel terjesztem Miniszter úr elé, hogy ehhez magas hozzájá-

rulását megadni sziveskedjék. 

Fogadja Miniszter úr egyidejűleg megkülönböztetett nagyra-

becsülésem és legőszintébb tiszteletem nyilvánítását. 

Komáromy Pál 

igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-14976-1946. 

A kérés teljesítésével a miniszter egyetértett. 

52. 

Budapest, 1946. január 16. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJA KÉRI A VKM MINISZTERT, HOGY A 

JANUÁR 24-1 DENEVÉR CÍMŰ ELŐADÁS FELEMELT HELYÁRAIBÓL SZÁRMAZÓ 

TÖBBLETBEVÉTELT A KOSSUTH HÍD MUNKÁSAINAK ÁTUTALHASSÁK. 

Miniszter úr! 

Mély tisztelettel van szerencsém szives tudomására hozni, hogy 

áthatva attól az áldozatos munkától, amelyet a magyar munkásság 

a Kossuth híd megépítésével a demokratikus Magyarország egyete-

mének tett, - a Magyar Állami Operaház f. évi január 24-én a 

hídépítésben részt vett munkásság javára egy előadást rendez. 

Az előadáson parádés szereposztásban színre kerül Strauss János 

klasszikus operettje, a Denevér. A II. felvonásban a Szilvesz-

terkor bemutatott balett számokká 1 Gershwin: Amerikai rapszódia 

és a Liszt-zenére készült Pesti szilveszter. 

Az előadást felemelt helyárakkal adjuk, és az ebből eredő 

többletbevételt a hídépítő munkásság közt leendő szétosztás cél-

jából Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter úr kezeihez fogjuk el-

juttatni . 

Mivel tudom, hogy fenti szándékunk Miniszter úr intenciói-

val is találkozik, tisztelettel kérem, hogy nagybecsű hozzájá-
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rulását a fentebbi előadás megtartásához és az ebből eredő több-

letbevételnek a hídépítő munkásság részére való juttatásához 

megadni méltóztassék. 

Fogadja Miniszter úr egyidejűleg megkülönböztetett tiszte-

letem és kiváló nagyrabecsülésem nyilvánítását. 

Komáromy Pál s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-15763-1946. 

A miniszter a kérés teljesítéséhez hozzájárult. 

53. a. 

Budapest, 1946. január 29. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ ZENE- ÉS ÉNEKKARÁNAK MEGBÍZOTTAI BEADVÁNYUK-

BAN A VKM MINISZTERTŐL FIZETÉSEMELÉST KÉRNEK. 

Alulírottak, mint a M. Áll. Oparaház zene- és énekkarának meg-

bízottai, azzal a kéréssel fordulunk Miniszter úrhoz, hogy a mi 

fizetésünket átrendezni szíveskedjék. 

A Magyar Muzsikusok Szabad Szakszervezete - ahova mi, mint 

hivatásos muzsikusok tartozunk - a következő irányárakat szabta 

meg, a három vezető zenei testület, u. m. az Operaház, a Szfőv. 

Zenekar és a Rádió számára, mint a pillanatnyi létminimumot: 

havi 1,616.500 + természetbeni ellátás és az összes törvényes 

járulékok. A tételeket, melyek ezt az összeget kiadják, vala-
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mint a különböző kategóriákban történő százalékos emelkedéseket 

mellékeljük. Ehhez az összeghez járul még az esti fellépti, azaz 

jelenléti díjunk, melynek összegét kérjük esetenként 20.000 pen-

gőben megállapítani. 

Mi a magunk részéről igazságtalannak tartjuk, hogy fizeté-

sünket a Szakszervezet ugyanolyan bérskála alapján állapította 

meg, mint a másik két zenei testületét, holott a mi teljesítmé-

nyünk sokkal fárasztóbb, napi kétszeri elfoglaltságot jelent 

(próba, előadás). Időközben a próbáink 1 órával hosszabbak, mint 

a másik két testületé és a mi 3 1/2-4 órás előadásaink teljesít-

ményben magasan felette állanak az 1 1/2 órás hangversenyeik-

nek. Azt talán említenünk sem kell, hogy legfőképpen erkölcsi 

és az igazi demokrácia alaptételei alapján érezzük ennek az in-

tézkedésnek a visszásságát, mert mi az ország első dalszínházá-

nak vagyunk a tagjai és mi vagyunk legelsősorban hivatva arra, 

hogy a magyar zenei kultúrát hirdessük, és a művészeten keresz-

tül megteremtsük a magyar társadalom és a külföld között a kap-

csolatot. A demokrácia alappillére pedig az a tétel, hogy min-

den embert a tudása és munkateljesítménye arányában kell megfi-

zetni. Ennek a munkateljesítményben, valamint művészi diffe-

renciának anyagiakra való átszámítására tisztelettel kérjük, 

hogy adjon a Miniszter úr nekünk egy külön speciálisan operai-

művészeti pótdíjat, melynek a fizetések után járó ^-ban való 

kifejezésére a Miniszter úr indítványát kérjük. 

Kérésünk alátámasztására nem akarjuk felhozni azt, hogy a 

magánszínházak mit fizetnek, ahol már a kollektív szerződések 

előtt is napi 150.000 P a tutti zenekari tag fizetése, mert mi 
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a művészi újjáépítés élharcosai közé számítjuk nagunkat, és az 

általunk kért összegből még vitás, hogy a dologi kiadások (hú-

rok és hangszer karbantartás) fedezése után marad-e a mindenna-

pi kenyérre elegendő? 

Ezen kérésünkhöz csatlakozik a Művészi Ügykezelés követke-

ző csoportja: korrepetitorok, segédrendezők, ügyelők és súgók, 

akik, miután zenei képzettségük a mieinkkel egyező, tisztelet-

tel kérik, hogy Miniszter úr a fenti feltételeket rájuk is vo-

natkoztatni szíveskedjék. 

Amennyiben a végleges tárgyalások 1946. évi február 5-ig 

be nem fejeződnek, kérjük az új kollektív szerződésre fejenként 

500.COO P fizetési előleg kiutalását. 

11 db. eredeti aláírás 

Tisztázat UMKL XIX-I-1-i-21532-1946. 

Az iraton található feljegyzés: "A Hivatásos Zenészek Szabad 
^Szakszervezete a fenti elvi és anyagi természetű határozatok-
hoz hivatalosan hozzájárul, és azokat mindenben támogatja. 
Budapest, 1946. január 30." 

Szaksz. főtitkár s . k , 
olvashatatlan aláírás 
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53. b. 

Budapest, 1946. január 30. 

A HIVATÁSOS ZENÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK KIMUTATÁSA AZ 

OPERAHÁZ ZENEKARÁNAK JAVADALMAZÁSÁRÓL. 

Az operaházi zenekar alapfizetésének és járandóságainak össze-

tételéről az alábbi kimutatást közöljük: Alapórabér (mint szak-

munkás órabér) 1.600 Pengő, melyhez figyelembcvéve az értelmi-

ségi munka minőségét 30 % plusz 100 % pótlék járul. Ez az összeg 

egy hónapra (210 órát véve alapul) 374.000 Pengőt tesz ki. Ehhez 

járul továbbá 60 \ szorgalmi prémium, mint a művészi kvalitás 

fejlesztése, továbbképzése és megőrzése érdekében kifejtett több-

letteljesítmény díjazása, ami 524.000 Pengő, végül 25 % készen-

léti díj, a próbák és nyilvános szereplések időpontjához való 

állandó alk.Imazkodási készség és kötelezettség díjazása, ami 

213.500 Pengőt tesz ki. Ez összesen 1,616.500 Pengő. 

Szakszerv, főtitkár 
olvashatatlan aláírás 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-21532-1946. 

A kimutatás mellékletében megtalálható a zenekari kategóriák 
részletezése is. Terjedelmi ok miatt nem közöljük. 
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53. c. 

Budapest, 1946. február 12. 

A VKM MINISZTER ÁTIRATA A PÉNZÜGYMINISZTERHEZ AZ ÁLLAMI SZÍNHÁ-

ZAK ALKALMAZOTTAINAK FIZETÉSRENDEZÉSÉRÖL. 

Az állami színházak alkalmazottainak rendkívül súlyos, a művé-

szi képességeiket nagymértékben gátló megélhetési viszonyaira 

tekintettel tisztelettel kérem Miniszter urat, szíveskedjék hoz-

zájárulni fizetésük oly értelmű rendezéséhez, hogy a 2500/1945. 

M. E. sz. rendelet 42. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Mi-

niszter úrral egyetértésben kiadott s az állami színházi alkal-

mazottak illetményeinek és nyugellátásának rendezéséről szóló 

10.999/1945. VKM sz. rendeletben menszabott mindenkori alapil-

letményük biztosításával részükre fizetésük 50 H-ának színházi 

póthitel címén való engedélyezése iránt a Minisztertanácshoz e-

lőterjesztést tehessek. 

Kiadmányozntt fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-21532-1946. 

"K. Pátzay. II. 14." Az iratra rávezetve: "a Miniszter úr írja 
alá". 
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48. 

Budapest, 1946. február 20. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJA KÉRI A VKM MINISZTERT, HOGY EGY 

HETI BEVÉTELÜK 2 %-ÁT A "MAGYAR GYERMEKEKÉRT" MOZGALOM JAVÁRA 

ÁTUTALHASSÁK. 

Miniszter úr! 

A népjóléti miniszter úrnak az elhagyott gyermekek megsegítésé-

re kezdeményezett mozgalmának lebonyolítását végző a "Magyar 

Gyermekekért" társadalmi összefogás végrehajtó bizottsága azzal 

a kéréssel fordult hozzám, hogy a február hő 10-17-ig tartó gyer-

mekhét alatt megtartott előadások bruttó bevételének 2 (kettő) 

%-át s ezen túlmenőleg erre a célra rendezett előadás ill. mati-

né teljes jövedelmét a mozgalomnak ajánljam fel. 

A február 10-17-ig terjedő időben 6 előadást tartottunk, 

melyeknek jövedelme 260,561.900 pengő volt, ennek 2 H-a 5,211.238 

pengő. Az Operaház műsora annyira kötött, hogy egy külön előadás 

rendezését nem vállalhatom, s így tisztelettel javaslom, méltóz-

tassék a jótékony célra ötmillió pengőt engedélyezni a "Vegyes 

kiadások" terhére. 

Komáromy Pál s. k. 
igazgató 

Tistázat UMKL XIX-I-l-i-37335-1946. 

A minisztérium a beadványban foglalt kérelem teljesítéséhez 
hozzájárult. 
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55. a. 

Budapest, 1946. március 9. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE FŐTITKÁRA KÖZLI AZ 

OPERAHÁZ ÜZEMI BIZOTTSÁGÁVAL, HOGY A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSRE ÁT-

TÉRHETNEK. 

T. Üzemi Bizottság! 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről tisztelettel 

értesítem, hngy a Szakszervezet felterjesztése alapján a Minisz-

tertanács elfogadta az állami színházak alkalmazottainak érvény-

ben lévő kollektív szerződésre való áttérését. 

Az állami színházak alkalmazottai ezentúl a kollektív szer-

ződés alapján kapják illetményüket. 

Teljes tisztelettel: 

Dr. Staud Géza 
főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-1-1-136-2-0-1946. 

55. b. 

Budapest, 1946. március 11. 

GARAI GYÖRGY HEGEDŰMŰVÉSZ AZ OPERAHÁZ ÜB KÉPVISELETÉBEN TILTA-

KOZIK A VKM MINISZTERNÉL A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ELLEN. 
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A Magyar Állami Operaház alkalmazottainak a kollektív szerző-

désre való áttérésével kapcsolatban a leghatározottabban tilta-

kozunk az ellen, hogy egy ilyen döntő fontosságú kérdésben ha-

tározat vagy akár csak javaslat is történjen az Operaház nevé-

ben, az Operaház dolgozóinak megkérdezése és beleegyezése nél-

kül . 

A Magyar Állami Operaház újonnan választott Üzemi Bizott-

sága egyhangú határozat alapján a kollektív szerződést nem fo-

gadja el. Az Üzemi Bizottság egyik fő feladatának tekinti azt, 

hogy az Operaház tagjai véglegesen állami státusba kerüljenek. 

Ennek első lépését szolgálta az a megállapodásunk, melyet Mi-

niszter úrral folytatott legutolsó tárgyalásunkon elfogadtunk, 

mely szerint a fizetés 1946. március 1-től az állami bérskála 

alapján történik. 

Mi ma is ennek a megállapodásnak alapján állunk, és élesen 

szembefordulunk minden olyan akcióval, amely az államosítást le-

hetetlenné akarja tenni. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az állami státushoz való ra-

gaszkodásunkkal milyen anyagi előnyöket dobunk el magunktól, de 

vállaljuk az összes elénk tornyosuló nehézségek legyűrését. 

Nem fogadjuk el a kollektív szerződést elvi oknál fogva 

sem. Mi nem egy kizsákmányoló kapitalista tőkéscsoporttal állunk 

szemben, mint alkalmazottak, hanem a fasiszták által a tönk szé-

lére juttatott magyar állammal. Tudjuk, hogy az állam milyen 

élet-halál harcot vív az újjáépítésért minden téren, és ebből 

a harcból vesszük ki és akarjuk kivenni a jövőben is a részün-

ket. A művészi és zenei újjáépítés élharcosai közé tartozóknak 
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érezzük és valljuk magunkat, akik a közelmúltban többszörösen 

bebizonyítottuk már, hogy tűzön-vizen keresztül helyt állunk 

szent célunk érdekében. 

Felhívjuk Miniszter úr figyelmét arra, hogy abban a perc-

ben, amikor az Operaház áttérne a kollektív szerződés rendszeré-

re, az Opera többé nem a magyar állam tulajdonát képező és annak 

kultúrprogramját megvalósító intézmény lenne, hanem az állami 

gépezetnek egy magánvállalkozása. Ez a vállalkozás azután, hogy 

anyagilag is jól kifizetendő legyen, a művészi nívó és a szelle-

mi újjáépítésünket szolgáló műsorpolitika rovására lenne kényte-

len olyan engedményeket tenni, melyek felbecsülhetetlen kárt o-

koznának a magyar művészeti életnek és kultúrának. 

Egyben tisztelettel kérjük Miniszter urat, hogy jelöljön 

meg egy közeli időpontot, amikor az Üzemi Bizottság megbízott-

jai a státusrendezési problémákkal kapcsolatban előterjesztést 

tehetnek. 

Teljes tisztelettel: 

Garai György s. k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-136-2-0-1946. 

56. 

Budapest, 1946. március 28. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJA A VKM MINISZTERTŐL AZ ÉPÜLET 

HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ HITELT KÉR. 

224 



Miniszter úr! 

A Magyar Állami Operaház erősen megrongált épületének belső mun-

kái kevés kivétellel elkészültek. A nyári szünet folyamán még 

sor fog kerülni az átszakadt és az elmúlt évben az idő rövidsé-

gére való tekintettel csak ideiglenesen rendbehozott páholyfo-

lyosók és miniszterelnök; szalon végleges helyreállítására. Je-

lenleg is folyamatban van a sérült tető bádogos munkák javítása. 

A melegebb idő beálltával folytatni kell azonban az épület hom-

lokzati részén már az elmúlt évben megkezdett javítási munkákat. 

Az Andrássy út és Hajós utca sarkán számos belövés igen 

nagy károkat okozott a műemlékszerű homlokzat falfelületén, dísz-

párkányain, díszkorlátjain és az épület ornamentikus kiképzésű 

részein. Itt a helyreállítást nem csupán szépészeti szempontok 

indokolják, hanem a leszakadás veszélye. A veszélyességét tel-

jes egészében csak akkor tudtuk áttekinteni és megállapítani, 

amikor a legveszedelmesebbnek látszó részt beállványoztuk, és 

lehetőséget találtunk a tüzetes közeli vizsgálatra. Hogy a leg-

lelkiismeretesebben járjunk el, felkértük Fischer Józsefné Pé-

csi Eszter oki. mérnök-statikust, hogy Ö is vizsgálja felül a 

veszélyes részeket. A statikus, de más szakértők is mindenben 

osztották aggályunkat, és javasolták egyes veszélyes párkányré-

szek vasgerendákkal való kiváltását, illetve tehermentesítését. 

Az olasz reneszánsz főpárkány kb. 3 m-nyire áll előre a 

falsíktól, a párkányköveket pedig régi szokás szerint felül 

díszkorlát terhelte és vaskapcsok rögzítették. Leginkább pedig 

a kövek közötti tényleg meglévő, de statikailag nem számbavehe-

tő súrlódás tartotta a főpárkányt. A tüzérségi tűz szétrombolta 
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a terhelő díszpárkányt, és megbontotta a párkány alatt lévő kő-

zetsort. Ma tehát csak a kövek közötti súrlódás tartja a pár-

kányt, és csak a Gondviselet különös kedvezése, hogy a mindin-

kább növekvő járműforgalom következtében nem szakadt le. A le-

szakadás pedig beláthatatlan következményekkel járhatna. 

Még igen nagy előnyt jelentett számunkra az idei tél rend-

kívül enyhesége. Sem túlságosan nagy fagyok nem voltak, sem je-

lentősebb hóesés nem volt, a sérült részek fagykárt nem szenved-

tek. De ebben a sorskedvezésben folyamatosan nem bízhatunk, nem 

remélhetjük, hogy a jövő telek is ilyen enyhék lesznek. Csak az 

idei tavaszi, nyári és koraőszi évszak alkalmas arra, hogy a 

homlokzatunk páratlan szépségű részeit megmentsük a különben 

semmivel el nem hárítható pusztulástól. De mindenen felül gon-

doskodni kell a járókelők életbiztonságáról is. A sérülések o-

lyan helyen vannak, hogy az Operaház akár kocsin, akár gyalog 

érkező közönségét állandóan veszélyeztetik. 

A javítási munkára kész tervek vannak, és folyamatosan ér-

keznek a pótlásra szánt új faragott terméskőegységek. A teljes 

rendbehozatal költségei 40 000 aranypengőre, illetve 8 000 dol-

lárra rúgnak. Jelen beadványomban arra kérem Miniszter uratt 

legyen szives ezt az összeget, illetve a mindenkori pengőérté-

két 8 havi részletben engedélyezni, és számunkra havi 1 000 

dollárnak megfelelő pénzösszeget folyósítani. 

Abban a reményben, hogy a szükséges hitelkeret engedélye-

zése által sikerül az ország egyik legértékesebb épületét a 

további pusztulástól megmenteni, vagyok 
kiváló tisztlettel 
Komáromy Pál s. k. 

igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-40414-1946. 

Az ügyiratot a Művészeti ügyosztály véleményezésre és intézke-
désre a Műszaki osztálynak adta át. A Műszaki osztály véleménye: 
"... Az Állami Opera helyreállításának költségeire - tekintve 
a főhomlokzatok, belső helyreállítások, valamint tetőbádogozá-
si munkálatok fontosságára, 8 hónapon át havi 660 millió adópen-
gőre volna szükség. 

A Nemzeti Színház Csokonai utcai melléképületének helyre-
állítására (a toronnyal együtt) cca 650 millió adópengő a szük-
séglet . " (u . o . ) 

Egy későbbi feljegyzés szerint: "A helyreállítási hitelkeretben 
az Operaház helyreállítására havi 150 millió adópengőt irányoz-
tunk elő. A Nemzeti Színház helyreállítására a Költségvetési 
ügyosztály kívánságára hitelt nem irányozhattunk elő, mivel ezt 
a Székesfővárosnak kell vállalnia. Ez ügyben egyébként külön in-
tézkedés történik." (u. o.) 

57. a. 

Budapest, 1946. április 17. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ VIZSGÁLÚ BIZOTTSÁGÁNAK ELŐTERJESZTÉSE A VKM-

HEZ AZ 1946/47. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL. 

Miniszter űr! 

Hivatkozással f. é. 6/946. és f. é. 7/1946. biz. számű felter-

jesztéseimre, van szerencsém a Magyar Állami Operaház 1946/47. 

évre szóló költségvetési előirányzatát mellékelten felterjeszte-

ni. Ez az előirányzat 1946. évi január hó 1-i pengőérték álla-
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pot szerint van megszerkesztve, illetve adópengőben van megál-

lapítva. 

A költségvetési előirányzat főösszegeinek 1946. évi január 

1-én érvényes adópengőben való megállapítása más számítási eljá-

rást kíván a személyi járandóságoknál, ismét mást a dologi és 

átmeneti kiadásoknál és mást a saját bevételeknél. 

A személyi járandóságok kiszámításánál az 1946. évi 1700. 

M. E. számú rendeletben foglalt alapfizetésekhez hozzá kellett 

adni a Gazdasági Főtanács 23/1946. G. F. számú rendeletével en-

gedélyezett 50 %-os emelést, továbbá a Minisztertanács hozzájá-

rulása alapján a VKM külön rendeletével engedélyezett 50 %-os 

színházi pótlékot. Az így megállapított összeget átszámítottuk 

január hú l-re cdópengőre. 1 adópengő egyenlő 10 pengővel. En-

nek oka az a körülmény, hogy csak f. é. március havában - ami-

kor a költségvetés készült - veit alapulvehető a kiindulási pont 

gyanánt szolgáló rendszerbeli fizetés. 

A dologi kiadásoknál az 1937/38. évre előirányzott 420 000 

pengőből levontuk az új kiállításokra felvett 60 000 pengőt, s 

így dologi kiadásokra 360 000 pengőt állítottunk be. Mivel a 

színháznál szükséges anyagok és fogyasztási cikkek úgyszólván 

kizárólag dollár alapon vásárolhatók, az összehasonlítás csak 

úgy lehetséges,, ha ezt az összeget átszámítjuk dollárra s azu-

tán adópengőre. Az 1938. évi dollár árfolyamát középértékben 

3 pengő 60 fillérre számítva, a dologi szükséglet 100.000 dol-

lár, amely f. évi január hó 2-án érvényben volt hivatalos jegy-

zés alapján (egy dollár árfolyama 142.800 pengő) megfelel 

14.280 millió pengőnek. 
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Az átmeneti kiadásoknál, mint minimális szükségletet 

75.000 (1938. évi) pengőt kereken 21.000 dollárt kellett elői-

rányozni, ami átszámítva kereken 3.000 millió adópengőt kellett 

felvenni, kétharmadrészben az ostrom és egyéb háborús cselekmé-

nyek által okozott belső károk pótlására, harmadrészben a gépe-

zetek kicserélésére, illetve alapos javítására, mert a hatvan 

éves használat folytán már amúgyis korlátozott teljesítőképes-

séggel bíró-gépi berendezések a háborús cselekmények következté -

ben annyira megrongálódtak, hogy az üzembiztonságot is veszélyez-

tetik. 

A "Saját bevételek"-nél a f. évi március hó végén érvényes 

helyárakat vettük alapul, s az így adódó összeget (1 adópengő 

egyenlő 10 pengővel) számítottuk át adópengőre. 

A helyárak megállapításánál figyelemmel kell lenni egyrészt 

a magánszínházaknál bevezetett helyárakra, másrészt arra is, 

hogy az árak túlságos felemelésével ki ne zárjuk a színházból 

a keresetükből élő dolgozó tömegeket. 

Miniszter úr iránti kiváló tisztelettel 

Dr. Fülei Szántó Imre s. k. 
egyetemi ny. r. tanár 

miniszteri osztályfőnök, az Operaházi Hármasbizottság 
elnöke 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-48323-1946 . 
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57. b. 

Budapest, 1946. március 26. 

AZ OPERAHÁZ 1946/47. ÉVRE JAVASOLT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁ-

NAK ÖSSZESÍTÉSE. 

Szükséglet az Az 1937/38. évi 
1946/47. évre költségvetési elő-
Adópengőben irányzat pengőben 

I. Kiadások 

1. Személyi járandóságok 16,920. 000. 000 2 ,080. ,000 

2. Dologi kiadások 14,280. 000. 000 420. .000 

Összes fenntartási költség 31,200 . 000. 000 2,500, .000 

II. Bevételek 

1. Saját bevételek 9,750 .000 .000 966 .500 

2. Államsegély 21,450 .000 .000 1,533 .500 

Összes bevételek: 31,200 .000 .000 2,500 .000 

III. Átmeneti kiadások 

1. Épület-helyreállításokra 2,000 .000 .000 

2. Gépezet-javításra 1,000 .000 .000 

Átmeneti kiadások összesen 3,000 .000 .000 

Komáromy Pál s. k. igazgató 
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Tisztázat UMKL XTX-I-1-i-4B323-194Ä. 

57. c. 

Budapest, 1946. március 26. 

AZ OPERAHÁZ SAJÁT BEVÉTELT ELŐIRÁNYZATÁNAK RÉSZLETEZÉSE, 

a. Nézőtéri bevételek 

Terveztetik 1 700 esti előadás 

30 

15 d. u.-i " 

20 akciós " 

Nézőtéri bevételek összesen 

á 400,000.000 

á 600,000.000 

á 300,000.000 

á 300.000.000 

68,000.000.000 

1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

4,500.000.000 

6,000.000.000 

96 ,500.000.000 

b. Egyéb bevételek 

Ruhatári bevétel 600.000.000 

Buffet bevételek 300.000.000 

Tén'tmények, kölcsöndíjak 1.00.000.000 

Egyéb bevetelek összesen: 1,000.000.000 

Saját bevételek összesen: 87,500.000.000 

Tisztázat UMKL XIX-I-1-i-48323-1946. 
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58. a. 

Budapest, 1946. április 24. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZ-

TÁLYÁTÓL KÉRI A BÉKE SZÍNHÁZ CIGÁNYBÁRÓ ELŐADÁSAINAK ENGEDÉLYE-

ZÉSÉT . 

K7 újonnan megnyílt Béke Színház igazgatója, Komjáthy Károly 

kéréssel fordult az Operaház igazgatójához, amelyben a Cigány-

báró előadásának engedélyezését kérte a Béke Színházban. A Ci-

gánybáró előadásának joga ugyanis az Állami Operaházé. Komjáthy 

Károly Szilvássy Margitot, és Nagypál Lászlót, az Operaház tag-

jait szerződtette az előadásra. Komáromy Pál április hó folya-

mán 5 előadásra engedélyt adott, a további előadások jogát azon-

ban nem volt hajlandó átengedni. 

Tekintettel arra, hogy a Béke Színháznak, amely 200 tagnak 

ad kenyeret, életbevágó érdeke, hogy a rendkívül nagy befekte-

téseket igénylő darab továbbra is műsoron maradjon, tisztelet-

tel kérem a t. Művészeti Ügyosztályt, méltóztassék utasítást ad-

ni az Operaház igazgatójának, hogy a Cigánybáró további előadá-

sai elé a Béke Színházban akadályt ne gördítsen. Annál kevésbé 

érthető Komáromy Pál elzárkózása, mert az Operaház a Cigánybá-

rót műsoron nem tartja, és a közeljövőben sem kívánja műsorra 

tűzni . 

A jóindulat hiánya Komáromy Pál eljárásában abból is meg-

állapítható, hogy Komáromynak már egy hónappal a bemutató előtt 

tudomása volt arról, hogy a Cigánybáró a Béke Színházban színre 
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kerül, mégsem tartotta szükségesnek, hogy az igazgatót figyel-

meztesse arra, hogy a Cigánybáró joga az Operáé. így Komjáthy 

Károly jóhiszeműen nagy inveszciókat eszközölt, és amennyiben 

nem kapná meg a további engedélyt, nemcsak ót, hanem az egész 

társulatát súlyos anyagi veszteség érné. 

Gyors intézkedését kérve, maradtam teljes tisztelettel: 

Dr. Staud Géza s. k. 

főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-49061-1946. 

A Művészeti Ügyosztály vezetője "sürgős véleményes jelentésté-
tel" végett a Szakszervezet levelét másolatban megküldte az Ál-
lami Operaház igazgatójának. 

58. b. 

Budapest, 1946. május 11. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJA JELENTÉSÉBEN ELUTASÍTJA A BÉKE 

SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁVAL KAPCSOLATOS VÁDAKAT. 

49.061/1946. VII. számú rendeletére a Magyar Színészek Szabad 

Szakszervezetének beadványát visszazárva, jelentésemet az aláb-

biakban terjesztem elő: 

Nem felel meg a valóságnak, hogy hivatalos értesítést kap-

tam volna előzetesen a Cigánybáró Béke színházi előadásáról. 
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Április ho 12-én értesített a Bárd Ferenc és Fia cég arról, 

hogy a Béke Színház tőle engedélyt kért a mű előadására, az en-

gedélyt meg is adta, de az alábbi szó szerinti idézett záradék-

kal: 

"Béke Színház t. Igazgatóságának. Önök tudomással bírnak 

arról, hogy a Cigánybáró c. daljáték budapesti előadása a Magyar 

Állami Operaház kizárólagos joga: jelen megállapodásunk ennél-

fogva csak abban az esetben bír érvénnyel, ha Önök az Operaház-

tól írásbeli engedélyt nyernek arra, hogy a Cigánybárót a Béke 

Színházban előadhassák. Ily tartalmú engedély hiányában jelen 

megállapodásunk tárgytalannak, illetve a megadott előadási enge-

dély meg nem adottnak tekintendő." 

A színház jogtanácsosa útján közöltem a Bárd céggel, hogy 

az engedélyt nem adom meg; a cég erre a Béke Színház igazgatósá-

gát értesítette, a másolatban rendelkezésre bocsátott levele sze-

rint, hogy megállapodásunk felfüggesztő záradéka hatályba lép s 

felhívta, hogy a Cigánybáró előadásának további hirdetéseit szün-

tesse meg. 

Csak ez után, a cég letiltó levelének kézhezvétele után for-

dult hozzám a Béke Színház igazgatósága kérelmével, s kizárólag 

méltányosságból, a szociális szempontokra való tekintettel adtam 

engedélyt öt előadás megtartására, de már akkor hangsúlyoztam, 

hogy további előadásokra engedélyt nem adhatok, mert az Opera-

háznak nagy áldozatokkal megszerzett jogairól nem mondhatok le. 

Nem a jóindulat hiánya, hanem a gondjaimra bízott javak lel-

kiismeretes és kötelességszerű megvédése vezetett intézkedésemben. 
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Még csak annyit kívánok megjegyezni, hogy előzetes játék-

tervemben az évad vége felé a Cigánybáró előadása is szerepel. 

Komáromy Pál 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-56322-1946. 

A jelentést a VKM Művészeti Ügyosztálya a Színészek Szabad Szak-
szervezetének tájékoztatásul és tudomásulvétel végett 1946. V. 
31-én másolatban megküldte. 

59. 

Budapest, 1946. május 4. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK ÁTIRATA A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMHOZ. 

A ROMÁN KIRÁLYI OPERAHÁZ MŰVÉSZEINEK VENDÉGSZEREPLÉSÉHEZ PÓTHI-

TELT KÉRNEK. 

A Román Királyi Operaház művészeinek vendégszereplésével kapcso-

latos költségekre mintegy 285 milliós adópengő keret bocsátta-

tott rendelkezésünkre. 

Ennek az összegnek megállapításánál a vendégművészek szál-

lodai, ellátási költségeit, napi zsebpénzét és egyéb apró költ-

ségeket vettem csupán számításba, nem történt azonban gondosko-

dás a megfelelő társadalmi és reprezentációs költségekről. 

Tekintettel arra, hogy Bukarestben az ott vendégszereplő 

2 3 5 



magyar művészeink tiszteletére több nagyarányú fogadást, ünnepi 

összejövetelt rendeztek, elkerülhetetlenül szükségessé vált, 

hogy itt is rendezzünk a román vendégek tiszteletére olyan na-

gyobb arányú fogadásokat, ahol a magyar köz- és művészi élet 

reprezentánsaival együtt lehetnek, s ott a vendégjáték művészi 

és politikai jelentősége méltóan kihangsúlyoztassék. Magában az 

Operaházban tartandó fogadásnak költségei 200 millió adópengőre 

tehetők. Ezen kívül a vendégszereplés nagy sikere szükségessé 

tette az Aida előadását, így meghosszabbodott a vendégek itt 

tartózkodása. Ez az egy napi többlet, továbbá a szállodai és el-

látási díjakban bekövetkezett rendkívüli nagyarányú áremelkedés 

- mely jóval felülmúlta az adópengő-árfolyam emelkedését - kb. 

50 millió adópengőre tehető. Ezért tisztelettel kérem: szíves-

kedjék legsürgősebben további 250 millió adópengőt rendelkezé-

semre bocsátani, hogy 4-én, szombaton a felmerült költségeket 

kifizethessem. 

A vasúti utazás nehézségeire való tekintettel a román ven-

dégek és a mi művészeink utazása a román kormány részéről ren-

delkezésre bocsátott repülőgépen történt, s nekem előzetesen 

csupán a pilótatisztek l-l napi itteni tartózkodásának költsé- * 

geiről kellett gondoskodnom, ami az előző keretben benne foglal-

tatott. Most azonban a vendégszereplő csoport vezetője kérdést 

intézett hozzám az Operaház igazgatóján keresztül, nem járulna-e 

hozzá a magyar kormány a repülőgép költségeihez, amely 670 dol-

lár, s ennek a hozzájárulásnak összegét 200 dollárban jelölte 

meg. A bukaresti művészek vezetője az Operaház igazgatóján ke-

resztül tehát 200 dollár értékének azonnali kifizetését kéri, 

236 



mert ezen összeget lámpák vásárlására itt óhajtja elkölteni. 

A politikailag és kulturálisan mély értékű művészcsere al-

kalmával a köztársasági elnök úr úgy döntött, hogy érmeket ve-

ret minden itt vendégszereplő román művész részére, amelyeket 

a f. hó 3-i operai fogadóesten a művészeknek már át is adtam. 

E plakettek költségei dobozzal, nagybetű vésésével, a köztársa-

sági elnök úr aláírásával stb. 4,600.000 adópengőt tesznek ki. 

Tisztelettel kérem tehát Miniszter urat, szíveskedjék a 

bronzérmek .veretésének költségei fejében még 4,600.000 adópen-

gőt rendelkezésemre bocsátani. 

Tisztelettel megjegyzem, hogy az első 285 milliós adópen-

gős keret kiutalásakor folytatott tárgyaláson már bejelentet-

tem, hogy okvetlenül póthitel igénylésre kerül sor, és ezt a 

bejelentésemet miniszter úr képviselője megértéssel is fogadta. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-52284-1946. 

"Nagy István, K. Pátzay V. 4." 

A Magyar Állami Operaház igazgatója, Komáromy Pál, 1946. május 
3-án hasonló kérelemmel fordult a VKM miniszterhez, a Román Ki-
rályi Operaház vendégszereplésével kapcsolatban. 

60. a. 

Budapest, 1946. /május/ 

AZ OPERAHÁZ ÜZEMI BIZOTTSÁGÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ 

AZ OPERAHÁZ ÁLLAMOSÍTÁSÁVAL JÁRÓ BÉREZÉSI KÖVETELÉSEKRŐL. 

2 3 7 



Miniszter úr! 

A Művészeti Ügyosztály kérésére készségesen kijelentjük, hogy 

amennyiben a végleges államosításunk megtörténik, valamint a fi-

zetés a 4600/1946. M. E. sz. rendelet alapján az általunk el-

készített tervezet szerint történne, úgy semmiféle újabb kategó-

riás rendezést, vagy másfajta, a beadványunktól eltérő százalé-

kolást kérni nem fogunk. 

Ugyanakkor kénytelenek vagyunk közölni Miniszter úrral, 

hogy a május havi fizetésünket még mindig nem kaptuk meg, viszont 

az adópengő 1-től a mai napig a duplájára emelkedett. 

Kötelességszerűen közöljük azt is a Miniszter úrral, hogy 

az új rendszer alapján történő kifizetésekre és az államosításra 

vonatkozó elvi döntésre határidőt vagyunk kénytelenek szabni. Ez 

a határidő május 10. Amennyiben az új bérek addig nem lennének 

kifizetve, úgy az Üzemi Bizottság nem tudja egy percig sem to-

vább garantálni a munka zavartalan menetét és kénytelen lenne 

11-én reggel az ügyek elintézését az illetékes szakszervezetnek 

átadni, hogy azok saját belátásuk szerint döntsenek mindenben. 

Ez a lépés magával hozná azt is, hogy az eddigi tárgyalása-

ink és megállapodásaink az eddigi formában valószínűleg tárgyta-

lanná válnának. 

Teljes tisztelettel: 

Garai György s. k. 
+ 9 aláírás 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-50401-1946. 
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60. b. 

Budapest, 1946. május 6. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK ELŐTERJESZTÉSE A PÉNZÜGYMINISZ-

TERHEZ AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAK ALKALMAZOTTAINAK ÁLLAMI STÁTUSBA VÉ-

TELÉRŐL ÉS FIZETÉSÜK RENDEZÉSÉRŐL. 

A Magyar Állami Operaház Üzemi Bizottságának küldöttsége az 

Operaház összes alkalmazottainak (magánszereplők, csoportos és 

műszaki személyzet) nevében memorandumot nyújtott át, amelyben 

az állami színházak alkalmazottainak az állami státus fizetési 

osztályaiba való kinevezését kéri. 

Az államosításra vonatkozó tárgyalásokat folyamatba tettem. 

Addig is azonban, míg az erre vonatkozó jogszabály tervezetére 

nézve javaslatot tehetek, tisztelettel kérem Miniszter urat, 

járuljon hozzá a fent nevezett Üzemi Bizottság azon kéréséhez, 

hogy az állami színházak alkalmazottainak fizetése a közszolgá-

lati alkalmazottak legújabb illetmény-szabályozásáról szóló 

4600/1946. M. E. sz. kormányrendelettől eltérően a mellékelten 

csatolt kimutatásokban foglaltak szerint állapíttassák meg. A 

színházi alkalmazottak a kimutatásban megjelölt összegeket e-

gyelőro - mint eddig - tiszteletdíjként kapnák, kinevezésük ás 

fizetési viszonyukban történő végleges besorolásuk, a tervbe-

vett státusok megszavazása után, az e tárgyban kibocsátandó 

jogszabály alapján történne meg. 

Az Operaház Üzemi Bizottsága felelőssége tudatában írás-

2 3 9 



ban bejelentette, hogy amennyiben az említett fizetésrendezési 

javaslat elfogadásra talál, az összes érdekeltek részéről oly 

megnyugvást fog kelteni, hogy további illetményrendezésre vo-

natkozó javaslattal nem fognak élni. 

Kindrnányozott fogalmazvány UMKL XIX-1-1 -i-50481-1946 . 

"K. Romhány i, V. 7." 

6 1 . 

Budapest, 1946. május 16. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYA BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE AZ 

OPERAIHOZ ÉS A NEMZETI SZÍNHEZ MOSZKVAI VENDÉGSZEREPLÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEIRŐL. 

A moszkvai operai és nemzeti színházi vendégszereplésről tar-

tott értekezleten (f. hó 15-én) megjelentek: Magyar Bálint 

(Nenzeti Színház részéről), Abonyi Géza és Staud Géza (a Szak-

szervezet részéről) továbbá a minisztériumból Pátzay Pál, Rom-

hányi Gyula, a X. ü. o. részéről Márkus István, Szentmihályi. 

A 11-én tartott előkészítő megbeszélésen az a határozat 

hangzott el, hogy mind az Opera, mind pedig a Nemzeti Színház 

az oroszországi vendégszereplésre vonatkozóan javaslatot fog 

benyújtani. A folyó hó 15-iki értekezleten az Operaház igazga-

tója nem jelent meg és nem is terjesztett elő javaslatot. A 

Nemzeti Színház fűtitkára azonban előadta, hogy igazgatójának 
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az volna az intenciója, hogy a színház egyelőre még ne menjen 

ki Oroszországba, mert a produkciók még nem elég érettek ehhez, 

hanem majd csak akkor, ha már néhány színész Oroszországban járt 

és magáévá tette az orosz színjátszást. Tehát inkább színészek-

nek tanulmány céljából való kiküldését java ,ni.ja, mint vendég-

játékot . 

Az értekezleten a külügyminiszter úr megbizottja előadta, 

hogy értesülése szerint nem egy egész színháznak, csak erjyes 

személyeknek Oroszországba való kiutazása jöhet, számításba uta-

zási és szállítási nehézségek miatt. Az értekezleten tehát a 

következők határoztattak el: elsősorban énekesek és muzsikusok 

mennének ki Oroszországba, akik az ottani műsoron lévő operákban 

vendégfellépnének. Ehhez elsősorban az szükséges, hogy moszkvai 

követünk tájékoztasson bennünket arról, mik az orosz opera-re-

pert-oárnk és milyen vendégszereplések jöhetnének számításba. 

A külügyminiszter úrnak ilyen értelemben adunk választ. 

Kiadványozott fogalmazvány UMKL XTX-I-l-i-56680-1^46. 

A VKM Művészeti ügyosztálya 19 4̂ .. május 16-án levélben kérte a 
külügyminisztert, Gyöngyösi Jánost, hogy Szekfű Gyula, moszkvai 
követen keresztül szerezzék be "az ornsz opera-repertoárt". En-
nek ismeretében döntsék majd el: "művészeink közül kiket ajánl-
hatunk a szóban lévő színművészeti, esetleg zeneművészeti ven-
dégszereplésre" . 
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48. 

Budapest, 1946. május 24. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJA ÉS ÜZEMI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE 

BEADVÁNYUKBAN A VKM MINISZTER ÁLLÁSFOGLALÁSÁT KÉRIK AZ ÁLLA-

MOSÍTÁSOK ÜGYÉBEN. 

Az állami színházak államosítása ügyében tartott legutóbbi 

ügyosztályi értekezleten az állami színházak megbízásából ott 

jelenlévő üzemi bizottsági tagok azt az ígéretet kapták, hogy 

a színházak államosítása ügyében az elvi döntés f. hó 25-ig, 

déli 12 óráig megtörténik. 

Tisztelettel kérjük, hogy ezt az elvi döntést a mai napon 

az állami színházak részére írásban kiadatni szíveskedjék. 

Fogadja Miniszter úr ez alkalommal is megkülönböztetett 

tiszteletünk egyidejű kifejezését 

Garai György s. k. Komáromy Pál 

üzemi bizottsági elnök igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-59511-1946. 

Simon László VKM államtitkár május 24-én a következőt válaszol-
ta a beadványra: "Fenti számú felterjesztésére tudomás végett 
értesítem, hogy az állami színházak tagjai államosításának ü-
gyét magamévá tettem. Az erre vonatkozó munkálatok előrehala-
dott stádiumban vannak". 
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48. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJA KÉRI A VKM MINISZTERT AZ ÁRVA, 

ZSIDÓ GYEREKEKNEK TARTANDÓ ELŐADÁS ENGEDÉLYEZÉSÉRE. 

Miniszter úr! 

A Pesti Izr. Hitközség kozzám intézett kérését az alábbiakban 

vázolom: 

Tekintettel arra a körülményre, hogy az elmúlt háborús é-

vek szörnyű dúlásai országunkban a zsidóságot nemcsak megtize-

delték, de úgyszólván 70 's-ban a legkegyetlenebb módon kipusz-

tították, a zsidóság rendkívüli és méltánytalan szenvedései u-

tán rengeteg ellátatlan gyermek maradt hátra szülők nélkül. 

Nézetem szerint emberi kötelesség ezen árvákon hathatósan 

segíteni. Éppen ezért a Pesti Izr. Hitközség ezen kérését maga-

mévá téve, hogy a zsidó gyermekotthonokba tömörített árvákon 

erőnkhöz képest segítsünk, javasolom ezen nemes célra egy ope-

raházi előadás rendezését. 

Szabadjon még érvül egyetlen, de annál fontosabb érvet fel-

hoznom, hogy a Jewish Agency Ezra-bizottsága, valamint a Joint 

az Operaház nagyon sok tagján - rang és felekezeti különbség 

nélkül - igen hathatós módon és állandóan segített pénzbeli és 

természetbeni juttatásokkal. 

Miniszter úr elvi döntését kérve, vagyok megkülönböztetett 

tisztelettel nagyrabecsülésem egyidejű kifejezése mellett 

Komáromy Pál 
igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-68969-1946. 

Az iraton lévő államtitkári feljegyzés szerint: "Tekintettel 
az ügy sürgősségére, rövid úton hozzájárulásra kérek előter-
jesztést azzal, hogy az Operaház rezsiköltségének fedezéséről 
az igazgató gondoskodjon." 

Budapest, 1946. június 18. 

SIMON LÁSZLÓ VKM ÁLLAMTITKÁR JELENTÉSE A GAZDASÁGI FŐTANÁCSHOZ 

A BBC FÓZENEIGAZGATÓJÁNAK TISZTELETÉRE AZ OPERAHÁZBAN RENDEZETT 

FOGADÁSRÓL . 

Dr. Schmidt Ádám miniszteri titkár útján közvetített érdeklődé-

sére Stanford Robinson operaházi fogadása ügyében tisztelettel 

közlöm a következőket: 

Az említett fogadásra az Operaház igazgatója tett javas-

latot és a fogadást hozzájárulásommal ő rendezte. A kezdeménye-

ző lépések során az igazgató közölte, hogy a köztársasági el-

nök úr kifejezte azt az óhaját, hogy Mr. Stanford Robinson min-

den szempontból megfelelő fogadtatásban részesüljön, s neve-

zettet a köztársasági elnök úr maga is fogadni óhajtja. (Az 

operaházi fogadáson a köztársasági elnök úr személyének képvi-

seletében a honvédelmi miniszter úr jelent meg.) Közölte továb-

bá, hogy Mr. McNab, a British Council vezetője kifejezte előt-

te azt az óhaját, hogy Mr. Robinson számára az Operaház lega-
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lább olyan fogadást rendezzen, mint amilyent a bukaresti együt-

tes számára rendezett. 

Az igazgató előterjesztése kapcsán a fentieken kívül m é r l e -

gelés alá vettem azt a körülményt, hogy a magyar kormányküldött-

ség hamarosan Londonba is ellátogat, s így ebből a szempontból 

politikai jelentősége is van annak, hogy a BBC főzeneigazgató-

ját éppen a magyar kormányküldöttség utazása idején megfelelő-

en fogadjuk, nem is szólva arról, hogy Mr. Standord Robinson ma 

a világ egyik legjelentősebb zenei intézményének irányítója. 

A fogadás megrendezése fontosságának tudatában a pénz-

ügyminiszter úrhoz fordultam azzal a kéréssel, van-e lehetőség 

arra, hogy a szóbanforgó fogadás költsége póthitel formájában 

tárcám rendelkezésére bocsáttassák. Miután erre vonatkozólag 

választ kaptam a pénzügyminiszter úrtól, átiratban kértem az 

összesen 456.00G.000 adópengőnek, mint a szóbanforgó fogadás 

költségeinek, póthitelként tárcám terhére való folyósítását. 

Annak igazolására, hogy az említett fogadás a legfőbb poli-

tikai, kormányzati és diplomáciai tényezők részéről helyeslés-

sel találkozott, megemlítem, hogy a fogadáson az államfő szemé-

lyes képviselője, a Sz. E. B. /Szövetséges Ellenőrző Bizottság/ 

helyettes elnöke, Szviridov altábornagy úr, a külföldi diplomá-

ciai és fegyverszüneti testületek, Szakasits Árpád miniszterel-

nök-helyettes úr, továbbá a magyar politikai, tudományos és mű-

vészeti élet számos kitűnősége jelent meg. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-69478-1946. 

"K Simon, VI. 18." 
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48. 

Budapest, 1946. június 16. 

AZ OPERAHÁZ IGAZGATÚJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ. KÉRI A 

JELMEZTÁR HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FEDEZET BIZTOSÍTÁSÁT. 

Miniszter úr! 

A második világháború utolsó előtti évében a Magyar Állami Ope-

raház akkori vezetősége légoltalmi megfontolásokból olyképpen 

intézkedett, hogy az épület IV. emeletén lévő jelmeztár legérté-

kesebb részeit a színház pincéjébe helyezteti. Ez az intézkedés 

1944 nyarán 28 000 akkori értékű pengő költséget emésztett fel. 

A bekövetkezett háborús események teljes mértékben indokol-

ták a jelmeztár pincébe való költöztetésének indokoltságát, mert 

a IV. emeleti ruhatár ágyútűz, de főleg bombakár következtében 

igen sokat szenvedett. Csak egyetlen egy repülőbomba a jelmeztár 

2 
200 m alapterületű helyiségeit rombolta össze, és azt a részt 

csak igen jelentős költséggel tudtuk újból felépíteni. Minden-

képpen megmenekült azonban a jelmeztár, ami a mai viszonyok sze-

rint felbecsülhetetlen értékű, és lehetővé tette, hogy az Opera-

ház egyéb jelentős nehézségek ellenére, de mégis meg tudta nyit-

ni kapuit. 

Budapest ostroma látszólag olyan talajrengéseket okozott, 

hogy a felszabadítás óta oly épületekben, melyek pincéje mindig 

száraz volt, most talajvíz jelentkezett. így többek között az 

Operaház pincéje is víz alatt áll, és ha ez a vízmagasság nem is 
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jelentős, de elegendő ahhoz, hogy a légoltalmi célokból a pin-

cébe telepített jelmezek penészessé válnak és tönkremennek. Ez 

okból égető szükséggé vált a jelmeztár eredeti helyére való 

visszaköltöztetése, és a IV. emeleten lévő jelmezszekrények új-

bóli helyreállítása. Ennek az igen jelentékeny munkának a költ-

sége a bekért ajánlatok szerint 1 800 millió adópengő. 

Erre a költségre fedezetünk nincsen, viszont elengedhetet-

len a jelmeztár visszatelepítése. Ha a Gondviselés a közvetlen 

háborús behatásoktól megkímélte jelmeztárunkat, úgy érezzük, 

hogy kötelességünk megvédeni felbecsülhetetlen értékű és soha-

sem pótolható jelmeztárunkat a fenyegető pusztulástól. Ez okból 

tisztelettel kérem Miniszter urat, legyen szíves a fent mega-

dott költséget mint póthitelt engedélyezni, és az Operaház szá-

mára sürgősen kiutaltatni. 

Vagyok Miniszter úrnak kiváló tisztelettel 

Komáromy Pál s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-68998-1946 . 

A VK Művészeti Ügyosztálya 1946. június 17-én levélben kérte 
a pénzügyminisztert "1,800 millió adópengő rendkívüli hitel" 
kiutalására. 

2 4 7 



48. 

Budapest; 1946. június 27. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE AZ ÁLLAMI 

OPERAHÁZ TERÜLETÉN KÖZMUNKA K E R E T E N ROMELTAKARÍTÁSI KÖLTSÉ-

GEK ELENGEDÉSÉRŐL. 

A Honvédelmi Közmunkaszolgálat Központi Parancsnoksága 155/1946. 

szám alatt folyó év január 24-én az Operaház területén történt 

munkálatok fejében számlát nyújtott be, amelyet véleményes je-

lentéstételre megküldtünk az Operaház igazgatójának. Az igaz-

gató folyó év április 26-án a 191/1946. sz. felterjesztésében 

jelentette: az elmúlt nyáron azzal a kéréssel fordult az Orszá-

gos Építésügyi kormánybiztos úrhoz, hogy az Operaház épülete 

körül fekvő törmelékhalmaz elszállítása érdekében nyújtson köz-

munkasegítséget. A kormánybiztos úr méltányolta a kérést, s a 

kivezényelt honvédelmi közmunkaszolgálatosokkal elszállíttatta 

a törmeléket. Az Operaház igazgatója magától értetődőnek tar-

totta, hogy ez a munka díjtalanul történik, annál is inkább, 

mert az építésügyi kormánybiztos említést sem tett arról, hogy 

a végzett munka után számlát fog benyújtani. 

Miután a számla hozzánk beérkezett, az Operaház igazgató-

ja eljárt az Építésügyi Szolgálat Központi Parancsnokságánál, 

s a kormánybiztos űrtól arról kapott rövid értesítést, hogy az 

újjáépítési miniszter úr ezt az összeget elengedte, mert helyt 
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adott annak az érvelésnek, hogy a közmunkaszolgálatnak végered-

ményben az a feladata, hogy közintézményeken segítsen, s első-

sorban olyan műemlék jellegű épületet támogasson önzetlenül, 

mint a Magyar Állami Operaház. 

Ennek ellenére az Országos Építésügyi kormánybiztos júni-

us hó 14-én a 11.123/1946. szám alatt számlát nyújtott be az 

Operaházhoz, amelyben az említett közmunkaszolgálat fejében 

38.786.920 adópengőt kitevő összeg kiutalását kéri. Amidőn az 

Operaház igazgatója 473/1946. szám alatt felterjeszti az Orszá-

gos Építésügyi kormánybiztos úr számláját, arra kér bennünket, 

járjunk el az újjáépítési miniszternél és eszközöljük ki, en-

gedje el a munkaszolgálatok összegét. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-71958-1946. 

"L. Romhányi VII. 8., K. Pátzay VII. 9." 

A VKM a kérést támogatta, ezért 1946. június 27-én levelet írt 
az újjáépítési miniszterhez. 

67. 

Budapest, 1946. július 12 

A VKM MINISZTERTANÁCSI ELŐTERJESZTÉSÉBEN SZÖVEGSZÓLAMKÖNYVEK 

KÖLCSÖNZÉSÉNEK ENGEDÉ' VE^ÉSÉT KÉRI. 
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A Libertás Hangversenyiroda az Állatkertben az állami színházak 

nyári szünete alatt szabadtéri hangvsersenyeket rendez. A hang-

versenyek műsorában olyan operák szöveg-szólamkönyvére is szük-

ség lesz, mert ez idő szerint csak a Magyar Állami Operaházban 

vannak meg. 

A hangversenyiroda azzal a kéréssel"'" fordult hozzám, hogy 

a szóbanforgó zenemű anyagnak az Operaházból egy-egy előadásra 

való kikölcsönzését - megfelelő elővigyázatossági rendszabályok 

biztosítása mellett - engedélyezzem. Kérését azzal az indokkal 

támasztja alá, hogy az említett operai hangversenyek előadásá-

ra a Magyar Állami Operaház tagjaival és zenekarával állapodott 

meg, s ezáltal az említetteket jelentős nyári keresethez jut-

tatja, enyhíti súlyos anyagi gondjaikat. 

A Magyar Állami Operaház legféltettebb értékét képviselő 

zenekari anyaga - amely a sors különös kedvezéséből a közelmúlt 

háborús idők pusztításaiból nem szenvedett kárt - nemcsak hazai, 

de európai viszonylatban is jelenleg pótolhatatlan nemzeti va-

gyont és felbecsülhetetlen értéket jelent. A zeneműkiadók ugyan-

is Európa szerte beszüntették működésüket, így egyes zeneműa-

nyagnak még a kliséi sem állnak rendelkezésre; a kottametsző-

ipar pedig teljesen pang, úgy hogy megfelelő utánpótlásra még 

évek múlva sem lehet számítani. Ha tehát a szóbanforgó szabad-

téri előadások során a kikölcsönzött operai kottaanyagot bármi-

féle kár éri - ami hirtelen vihar, záporeső stb. következtében 

könnyen megtörténhetik - a Magyar Állami Operaház olyan helyzet-

be kerülhet, hogy egyes operák előadását nem tudja megtartani. 
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A fent említett szempontok gondos mérlegelése és az állami 

színházak vagyonállagának megóvása érdekében adtam ki 71.050/ 

1946. VII. számú rendeletemet, mellyel az állami színház zene-

mű anyagának egyesek vagy társulatok részére való kikölcsönzé-

sét megtiltottam. 

Minthogy azonban a szóbanforgó vállalkozás azzal a tényke-

désével, hogy a hangverseny megtartására az Operaház tagjait 

veszi igénybe, s ezzel a tagokat bár időleges, de a mai viszo-

nyok között mégis számottevő mellékkeresethez juttatja, szociá-

lis célt is szolgál: tisztelettel kérem a Miniszter úr dönté-

sét arra nézve, hogy az adott esetben adjak-e engedélyt a vál-

lalkozónak egyes zeneműanyag megfelelő keretek között való ki-

kölcsönzésére, vagy sem. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-77423-1946. 

Az iraton az alábbi kéziratos feljegyzés olvasható: "Elegendő-
nek tartom a miniszter úr számára feljegyzés készítését, amely-
nek alapján - arra hivatkozva, hogy a felelősségben osztozni 
óhajt - szóbelileg eszközölje ki a döntést. VII. 12. Simon." 

1A Libertás Hangvserseny Vállalat 1946. július 12-én fordult 

azzal a kérelemmel a VKM Művészeti Ügyosztályához, hogy az ál-

lami színházak vágyónállagához tartozó zenemű anyagoknak kiköl-

csönzését engedélyezzék. Ehhez azonban a VKM 71850/1946. VII. 3. 

tiltó rendeletét kell módosítani - írta az üggyel kapcsolatban 

a Művészeti Ügyosztály. 
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68. 

Budapest, 1946. augusztus 7. 

MINISZTERELNÖKSÉGI LEIRAT A VKM MINISZTERHEZ AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ 

BUKARESTBEN SZEREPELT MŰVÉSZTAGJAINAK KITÜNTETÉSÉRŐL. 

Fenti tárgyú és számú átiratára tisztelettel értesítem Minisz-

ter urat, hogy a köztársasági elnök úr 1946. augusztus 2-án 

kelt elhatározásával hozzájárult ahhoz, hogy Komáromy Pál, az 

Operaház volt igazgatója a Román Kulturális Érdemrend I. osztá-

lyú keresztjét, továbbá Oláh Gusztáv, Rosier Endre, dr. Palló 

Imre, Maleczky Oszkár, Székely Mihály, Halmos János, Megyesi 

Pál, Osváth Julia, Rigó Magda, Palánkay Klára, Páka Jolán, Ott-

rubay Melinda, Patócs Kató és Tatár György, az Operaház tagjai 

a Román Kulturális Érdemrend II. osztályú keresztjét elfogadják 

és viseljék. 

A miniszter rendeletére 

olvashatatlan aláírás 

miniszteri titkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-89455-1946. 

A miniszterelnökség levelét a minisztérium "tudomás és további 
eljárás végett" megküldte az Operaház igazgatójának. 
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69. 

Budapest, 1946. augusztus 26. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ 

AZ OPERAHÁZI SZABADJEGYEK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRŐL. 

Miniszter úr! 

A Magyar Állami Operaház elmúlt évadjában kiadott szabadjegyek 

jegyzékét, valamint a jövő évadra készített átcsoportosítási 

tervét - melyet Jékely miniszter úr Vorosilov marsall hozzájá-

rulásával készített - azzal a kéréssel terjesztem fel, méltóz-

tassék felülvizsgálat alá vonni, s dönteni afelett, hogy az 

1946/47. évre mely jegyek maradhatnak érvényben. 

Tisztelettel megjegyzem, hogy az állandó szabadjegyeknek 

ilyen tömegű kiadására még nem volt eset, s a színház költség-

vetésében súlyos kiesést jelent. A tervezett 2-20 forintos hely-

árak mellett a szabadjegyek értéke előadásonként (az amúgy sem 

eladható díszpáholyok számításon kívül hagyásával) 1917 forint. 

Áttérve az egyes csoportokra, az alábbiakat adom elő: 

ad 1. A múltban csupán az államfő és a miniszterelnök ren-

delkezett állandó díjmentes páhollyal; sem a kabinetirodának, 

sem az országgyűlés elnökének nem volt páholya. Amennyiben kül-

földi missziók részére díjtalanul kell a jegyeket átadni, tisz-

telettel kérem azok bérleti árának az illetékes tárca, illető-

leg költségvetési rovat terhére megfizetését, mert nem méltá-

nyos, sem nem igazságos az Opera költségvetését terhelni meg 
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ezekkel a békekötéssel, ill. jóvátétellel összefüggő terhekkel, 

s nem felel meg a bruttó számadási rendszernek sem. 

ad II. Megfelel a múlt gyakorlatának. 

ad III. Új tehertétel a politikai rendőrség részére kia-

dott 2 db zsöllye és 4 db támlás; nem reám tartozik annak meg-

ítélése, hogy a nézőtéren tartózkodó egy rendőrtiszt, három 

detektív s a nézőtéren kívül szolgálatot teljesítő tíz egyenru-

hás rendőrön kívül szükséges-e még a politikai rendőrség jelen-

léte is. 

ad IV. A múltban ilyen jogcímen egyetlen szabadjegy sem 

került kiadásra. 

ad V. A múltban természetesen nem volt. 

ad VI. A múltban csak az állandó színházi rovattal bíró 

napilapok kaptak egy állandó szabadjegyet, s feltétlenül az is 

ki volt kötve, hogy a lap egy példányát díjmentesen tartoznak 

megküldeni; az 1945/46. évadban a Kossuth Népe, a Népszava, a 

Magyar Rádió és a Központi Hiradó két helyet.kaoott; a Képes 

Figyelő és a Színház nehezen indokolható, hogy miért részesül 

e két hetilap kivételes kedvezményben; hetilapok azelőtt a fő-

próbákra kaptak meghívót. Méltánytalan ellenben, hogy a Pesti 

Műsor, mely úgyszólván hivatalos lapja az Operaháznak is és 

minden budapesti színháznak, nem kapott jegyet. Ennek engedé-

lyezését javasolom. 

ad VII. Megfelel a múlt gyakorlatának. 

Tisztelettel kérem Miniszter úr sürgős intézkedését, hogy 

a bérletek árusítását a kellő időben megkezdhessük. 

Tóth Aladár s. k. 
254 igazgató 



Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-96665-1946. 

Az Állami Operaház igazgatójának itt közölt véleményéhez mellé-
kelték a szabadjegyek beosztásának új javaslatát, amelyet Jé-
kely miniszter dolgozott ki és juttatott el Tóth Aladárhoz. Mi 
a 69/b alatt ennek a javaslatnak a VKM Művészeti Ügyosztálya 
által véleményezett - és Tóth Aladár javaslataival megegyező -
változatát közöljük. 

69. b. 

Budapest, 1946. október 3. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE AZ 

OPERAHÁZI SZABADJEGYEK ELOSZTÁSÁRÓL. 

Az Operaház igazgatója felterjeszti a jövő évadra igényelt sza-

badjegyek listáját. Sem nevezett igazgató, sem az ügyosztály 

nem tartja helyesnek és demokratikusnak a szabadjegyek ilyen 

nagymértékben való kibocsájtását. A következőkben bemutatjuk a 

szabadjegyek azon listáját, amelyre a kérelmezők a jövő évadra 

is igényt tartanának, de ugyanakkor bemutatjuk a szabadjegyeknek 

azt a listáját is, amelyet az ügyosztály indokoltnak tart. 

I. Kormányzati és külpolitikai szabadjegyek 

(Jékely miniszter úr tervezete) 

I. em. középső díszpáholy 

I. " baloldali 

Köztársasági elnök 

Sz. E. B. elnöke 
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em. jobboldali díszpáholy 

baloldali 1. sz. páholy 

2. sz. " 

10. sz. " 

11. sz. " 

jobboldali 1. sz. 11 

11. sz. " 

Amerikai delegáció 

Puskin,orosz követ 

Zamercev, orosz város-
par 

Elnöki kabinetiroda 

miniszterelnök 

angol delegáció 

a Nemzetgyűlés elnöke 

Az ügyosztály javaslata ezzel szemben 

em. középső díszpáholy 

baloldali " 

jobboldali " 

baloldal 1. sz. páholy 

2. sz. 

Köztársaság elnöke 

Sz. E. B. elnöke 

Amerikai delegáció 

Puskin,orosz követ 

Zamercev, orosz város-
par. 

miniszterelnök " 11. sz. 

jobboldal 1. sz. " angol delegáció 

A Nemzetgyűlés elnöke és az elnöki kabinetiroda kimaradt.) 

A múltban ugyanis csupán az államfő és a miniszterelnök 

rendelkezett állandó díjmentes páhollyal, de sem a kabinetiro-

dának, sem az országgyűlés elnökének nem volt páholya. Amennyi-

ben a külföldi missziók részére díjtalanul kell a jegyeket át-

adni, azt javasoljuk, hogy azok bérleti árát az illetékes tár-

ca, illetőleg a költségvetési rovata terhére fizettessék meg, 

mert nem méltányos, hogy az Operaház költségvetését terheljék 

ezzel. 
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II. Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium szabadjegyei 

Miniszter 

Államtitkár 

Elnöki osztály 

Költségvetési osztály 

Művészeti Ügyosztály 

Számvevőség (igazgató és 
osztályvezető hetente 1 elő-
adás) 

I. em. jobb 10. sz. páholy 

földszint bal 7. 

zsöllye jobboldal III. sor 
1-2. szék 

III. sor 
7-8. szék 

jobbközép III. sor 
1-2. szék 

jobboldal VIII. sor 
1-2. szék 

(Az ügyosztály a Számvevőségnek tervezett két szabadjegy kiadá-

sát nem tartja szükségesnek és indokoltnak.) 

III. Hatósági jegyek 

Földszint baloldali prosceneum 

Támlásszék jobbközép III. sor 
1. sz. szék 

" jobbközép III. sor 
2. sz. szék 

Zsöllye balközép IV. sor 
1-2. szék 

Zsöllye jobboldal VI. sor 
1-2. szék 

Székesfőváros polgármestere 

Polgármester XIV. ü.o. 

" (utóbbi 
teljes áron) 

Főkapitány (délig fenntartani) 

Ügyeletes rendőrtiszt 

detektív Támlás baloldal X. sor 1. szék 

III. erkély II. sor 1. és 39. sz. Politikai rendőrség 

Zsöllye baloldal V. sor l.szék 
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Zsöllye jobbközép V. sor 4. szék Politikai rendőrség 

Támlás balközép XIV. sor 1. szék " " 

Támlás jobbközép XIII. sor 1. szék " " 

VI. sor 1-2. szék Tüzoltótiszt ' 

Az ügyosztály a politikai rendőrség által igényelt jegyek 

kiutalását indokolatlannak tartja, mert a nézőtéren tartózkodó 

1 rendőrtiszt, 3 detektív és a nézőtéren kívül szolgálatot tel-

jesítő 10 egyenruhás rendőrön kívül nincs szükség még külön po-

litikai rendőrökre. Indokoltnak tartjuk azonban, hogy a politi-

kai rendőrség alkalmanként előzetes bejelentéssel 2 szabadjegyet 

kérhessen az Operától. 

IV. Politikai és szakszervezeti jegyzék 

II. em. jobboldal 3. sz. páholy Szociáldemokrata és Kommunis-
ta P. 

Zsöllye jobboldal V. sor 1-2. Budapesti Nemzeti Bizottság 

Támlás baloldal II. sor 3. Szakszervezeti Tanács 

" " II. sor 1-2. Szakszervezeti Tanács 

Zsöllye jobboldal IV. 1. Staud Géza (Színészek Sz. 

Szaksz.) 

" baloldal 1-2. Magyar Szovjet Társaság* 

A múltban ilyen jogcímen egyetlen szabadjegy sem került 

kiadásra, s az ügyosztály azt javasolja, hogy ezeket a szabad-

jegyeket semmi esetre se bocsássa ki az Operaház. Indokolatlan 

és antidemokratikus, hogy valamelyik párt központja, valamelyik 

szakszervezet, vagy kulturális társaság külön szabadjegyekhez 

jusson a mai financiális helyzetben. 
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V. Orosz katonai jegyek 

4 db zsöllye bárhol VI. ker. Orosz katonai parancsnok-
ság (Starikov alezredes) 

VI. Sajtójegyek 

Kis Újság 

Kossuth Népe 

Szabad Nép 

Szabadság 

Népszava 

Szabad Szó 

Uj Szó 

Magyar Nemzet 

Világ 

Világosság 

Képes Figyelő 

Színház 

Rádió 

Központi Híradó 

Zsöllye baloldal VIII. sor 1. 

VIII. sor 2. és 
támlás jobboldal IV. sor 1. sz. 

Zsöllye baloldal X. sor 1. 
ii H ^ ii 2 

" jobboldal X. sor 1. és 2. sz. 

Támlás baloldal I. sor 1. 

I. " 2. 

Zsöllye balközép X. sor 1. 

Támlás baloldal V. sor 1. 

III. " 1. 

Zsöllye jobboldal IV. sor 2. 

Támlás balközép II. sor 3. 

" " II. sor 1. és 2. sz. 

Zsöllye balközép IX. sor 1. és 2. sz. 

Az ügyosztály javaslata ezzel szemben: Mindegyik napilap, 

amelynek állandó színházi rovata van, egy szabadjegyet kaphas-

son azzal a kikötéssel, hogy a lap egy példányát díjmentesen 

tartozik megküldeni. A hetilapok azelőtt a főpróbára kaptak 

meghívót s ezt tartjuk helyesnek a jövő évadra vonatkozóan is. 

Alkalmanként természetesen fordulhatnak jegyek igénylésével 

2 5 9 



az Operához. A Rádió részére kiutalt jegyet nem tartjuk indo-

koltnak, amikor a Pesti Műsort, amely úgyszólván hivatalos lap-

ja az Operának, megilleti egy szabadjegy. 

" X . 3 - 7 
baloldal 3-7 (15) 

VII. Operaházi jegyzék 

Földszint jobboldal prosceneum Igazgató 

II. em. " 1. sz. páholy művésztagok 

baloldal 1. sz. " művésztagok 

Zsöllye jobboldal VI. 3-7, 

szereplők 

Támlás jobboldal III. 5-7, IV. 5-6, baloldal IV. 3-6 (9) 

" jobbközép IV. 1. gazdasági főnök 

jobboldal IX. 1. orvos 

X. 1. rendező 

Megfelel a múlt gyakorlatának. 

A fent bemutatott jegyigénylések az Operaház jegyeinek 

6,5 százalékát vennék igénybe, amely naponta 1 917 forintot ten-

ne ki. Az ügyosztály által lecsökkentett szabadjegyek pedig 

csak 4,5 %-át jelentik az operaházi jegyeknek, amely 1 200 fo-

rintot tesz ki. Tehát amennyiben az ügyosztály javaslata elfo-

gadtatik, naponta 570 forintot takarít meg az Operaház. 

Tekintettel arra, hogy amíg a szabadjegyek kérdése nem 

rendeződött, az Operaház nem kezdheti meg a bérletek árusítá-

sát, az ügyosztály sürgősen felsőbb döntést kér. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-96665-1946. 

"K. Simon IX. 11." 
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Az ügyiraton Simon László államtitkár alábbi kéziratos utasí-
tása olvasható: "Érdekeltek értesítendők arról, hogy tekintet-
tel arra, hogy a művész és csoportos személyzet díjazása a fo-
lyó költségvetési évben a nézőtéri bevételből nagy mértékben 
fedezendő s így az ingyenes helyeket csak a személyzet anyagi 
megrövidítése árán adhatnánk ki - a bérleti rendszer keretében 
vegyék igénybe nézőtéri helyeiket." 

70. 

Budapest, 1946. augusztus 26. 

A VKM MINISZTER ELŐTERJESZTÉSE A MINISZTERTANÁCSHOZ A TEHETSÉ-

GES MŰVÉSZEK ITTHON TARTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SZERZŐDÉSEK TÁRGYÁBAN. 

A Magyar Állami Operaház értékes tagjai külföldről, főleg Bécs-

ből, olyan szerződési ajánlatokat kaptak és kapnak, amelyekkel 

mai anyagi lehetőségeink szűk kerete között versenyezni nem tu-

dunk, s előreláthatólag hosszabb ideig nem is fogunk tudni. Az 

Operaház és a magyar zenei élet európai színvonalának fenntar-

tása érdekében viszont mindent el kell követnünk, hogy értéke-

ink itthontartását minél hosszabb időre biztosítani tudjuk. 

A magyar köztársaság kormányának a szerződéses közszolgá-

lati alkalmazottak jogviszonyára vonatkozó egyes kérdések sza-

bályozása tárgyában kiadott 9.210/1946. M. R. sz. rendelete az 

Operaházra nézve - fenti meggondolás alapján - káros következ-

ményekkel járna nemcsak az Operára, hanem a tagokra nézve is. 
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Minthogy a rendelet 4. §-a felhatalmazza a minisztériumot 

kivétel engedélyezésére, tisztelettel kérem a Minisztertanács 

hozzájárulását ahhoz, hogy a Magyar Állami Operaház igazgatója 

egyrészt a rendelet 1. §-ában foglalt tilalomtól eltérően a 

rendezőknél és zenekari tagoknál legfeljebb öt évi, a magánsze-

replőknél pedig legfeljebb három évi szerződést köthessen azok-

kal a tagokkal, akikre a repertoár fenntartása és a színvonal 

biztosítása érdekében feltétlenül szükség van, másrészt a ren-

delet 3. §-ában foglalt rendelkezéstől eltérően egy éven túl 

is érvényben maradjon azoknak a tagoknak többéves szerződése, 

akik fenti okokból ugyancsak nélkülözhetetlenek. 

Dr. Keresztury Dezső 

A kiadvány hiteléül 

Szilágyi s. k. 

irodavezető 

Sokszorosított UMKL XIX-I-l-i-56867-1946. 

A Minisztertanács 1946. augusztus 30-i ülése 
értelmében határozott. Erről a VKM az Állami 
tóját szeptember 6-án értesítette. 

az előterjesztés 
Operaház igazga-
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69. 

Budapest, 1946. október 11. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A MAGYAR KOM-

MUNISTA PÁRT III. KONGRESSZUSA ALKALMÁBÓL AZ OPERAHÁZRAN TAR-

TANDÓ ÜNNEPI ESTRŐL. 

A Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusának alkalmából - ahogy 

az Operaház igazgatója felterjeszti - folyó év szeptember hó 28-

án ünnepi estet óhajt rendezni az Operaházban, meghívott közön-

ség részére. A felmerülő kiadásokat (dologi és munkás személyi 

kiadásokat) a Párt természetesen előre kifizetné. 

A kérelemmel kapcsolatban az ügyosztály azt kívánja meg-

jegyezni, hogy az elmúlt évben már sok bonyodalmat okozott az, 

hogy az Operaházat különböző pártok, egyesületek, társaságok 

vették igénybe. Ha egy pártnak engedélyezzük, a többi pártok is 

hasonló kéréssel fognak előállni, majd a MADISZ, a Demokratikus 

Nők Szövetsége, a Szovjet Magyar Társaság stb., mint ahogyan a 

múltban is volt. Hiába térítik meg a dologi és munkás személyi 

kiadásokat, a napi pénztárjövedelemtől elesik az intézmény. Ma, 

amikor az Operaház olyan nehéz anyagi helyzetben van, hogy a 

forgószínpadhoz szükséges hengereket és az épület teljes helyre-

állításához szükséges munkálatokat - még számtalan egyéb lénye-

ges kiadás mellett - sem tudja fizetni, meggondolandónak tart-

juk, hogy precedenst teremtsünk abból, hogy valamilyen pártnak, 
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vagy egyesületnek rendelkezésére bocsássuk az Operaházat. 

A szőbanforgó ügyben az ügyosztály felsőbb döntést kér. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-102262-1946. 

"Nagy István, K. Dr. Gaibel" 

Az iratra kézírással rávezetve: "Időközben tárgytalan a/a" 

72. 

Budapest, 1947. február 28. 

MINISZTERELNÖKSÉGI ÁTIRAT A VKM MINISZTERHEZ A MÁRCIUS 15-1 

DÍSZELŐADÁS OPERAHÁZI MEGRENDEZÉSÉRŐL. 

Tisztelettel értesítem Miniszter urat, hogy a március 15-i nem-

zeti ünnepen szokásos díszelőadás megrendezését dr. Non György-

nek a MIOT /Magyar Ifjúság Országos Tanácsa/ nevében történt hoz-

zájárulása alapján a Magyar Cserkészfiúk Szövetségére bíztam. 

Kérem Miniszter urat, szíveskedjék a Magyar Állami Opera-

házat erre az estére olyképpen rendelkezésre bocsátani, hogy a 
» 

díszelőadás vendégei számára csupán az elsőemeleti és földszinti 

páholysorokat, valamint esetleg néhány földszinti ülőhelyet kí-

vánok térítés ellenében igénybe venni, a színház többi helyei 

eladásra kerülnének. 

A Cserkészfiúk Szövetségével úgy állapodtam meg, hogy a 

díszelőadás műsora a magyar Himnuszból, egy cserkészfiú köszön-

téséből és egy műsorszerű operaelőadásból álljon. 
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Kérem miniszter úr hozzájárulását és minderről az Operaház 

igazgatóságának kiértesítését. 

A miniszterelnök helyett 

Rosta s. k. 
államtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-43001-1947. 

A VKM válasza: ."Fenti szám alatt hozzám intézett átiratára 
tisztelettel közlöm Miniszterelnök úrral, hogy a március 15-iki 
nemzeti ünnepen szokásos díszelőadás megrendezésére vonatkozó 
elgondolásához a magam részéről hozzájárulok, és a megfelelő in-
tézkedések megtétele végett a Magyar Állami Operaház igazgató-
ját felhívtam". 

73. 

Budapest, 1947. június 17. 

AZ OPERAHÁZ ÉS A NEMZETI SZÍNHÁZ MŰVÉSZEINEK BEADVÁNYA A VKM 

MINISZTERHEZ. KÉRIK AZ ÖRÖKÖS TAGSÁG DÍJAZÁSÁNAK RENDEZÉSÉT. 

Miniszter úr! 

A Nemzeti Színház és az Állami Operaház örökös tagjai nevében 

a következő kérelemmel fordulunk a Miniszter úrhoz: 

Az örökös tagsággal az állam mindenkor azokat a rendkívüli 

érdemeket kívánta elismerni, amelyeket az állami színházak első-

rendű szerepkört betöltő művészei szereztek azzal, hogy Istentől 

2 6 5 



kapott tehetségüket fenntartás nélkül a magyar színjátszás és 

énekművészet ügyének szentelték. Nem a szabad versenyben kiala-

kuló sztárfizetésekért, hanem az ennél összehasonlíthatatlanul 

alacsonyabb és az állami költségvetésbe illő viszonylag csekély 

fizetésért. Egy egész életet áldoztak a magyar művészet oltárán 

és már maga az örökös tagság, mint cím és mint a legnagyobb mű-

vészi kitüntetés azt kívánta jelenteni, hogy halálukig illő mó-

don fizetett tagjai maradhatnak az állami színházaknak, közöt-

tük és a színház között a kapcsolat soha nem szakad meg. 

Mikor az örökös tagságot rendszeresítették, az állam az ö-

rökös tagok kinevezésekor érvényben volt fizetése fele összegét 

örökös tagsági díjra változtatta át, a fizetés másik felét pe-

dig működési díjként utalták ki részükre. Ez a gyakorlatban azt 

jelentette, hogy ha az örökös tag az aktív szerepléstől vissza-

vonult, élete végéig megkapta a kinevezésekor érvényben volt fi-

zetésének fele összegét, mint örökös tagsági díjat. így 1909-ben 

az örökös taggá kinevezett Szecsvay Imre részére 6 000, Rákosi 

Szidi részére 8 000, Helvay Laura részére 7 000, Festetics Nán-

dor részére 6 000 korona örökös tagsági díjat állapított meg a 

kormány. Blaha Lujza örökös tagsági díját 12 000, Jászai Marj-ét 

12 000, Csillag Terézét 8 000, Gyenes Lászlóét 7 000, Hegyesi 

Mariét 7 000, Tóth Imréét 10 000, Császár Imréét 6 500, Kerner 

Istvánét 10 000, Alszeghy Kálmánét 10 000 koronában rögzítették. 

Ez a rendszer volt érvényben az első világháborúig. Az el-

ső világháború utáni reakciós kormányzat intézkedései ebben a 

vonatkozásban is éreztették kultúraellenes hatásukat. Az örökös 

tagok jogait megnyirbálva, az 1938-as VII. t. c. új helyzetet 
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teremtett. Az örökös tagok évi díját 3 600 pengőre mérsékelték. 

Ez a helyzet, szerény véleményünk szerint, nem egyeztethető 

össze a mai demokratikus politikai rendszer művészetpártoló cél-

kitűzéseivel. Nem tartható fenn a Hóman-törvénynek az a rendel-

kezése, amely a .Nemzeti Színház és az Állami Operaház örökös tag-

ságát puszta címmé degradálta, mert az örökös tagság a magyar 

művészettel és a magyar művészet áldozatos szolgálatával egy é-

letre való elkötelezettséget jelent. 

Miniszter űr! Kérelmünk oda irányul: méltóztassék az örökös 

tagok díjazása terén az első világháborúig fennállott állapotot 

visszaállítani. Az örökös tagot illesse meg örökös tagsági díj 

címén a kinevezéskor érvényben volt fizetésének a fele, mint ö-

rökös tagsági díj, a másik fele pedig mint működési díj. Ha az 

örökös tag az aktív szolgálatból távozik, kapja meg élete végéig 

a kinevezésekor lerögzített örökös tagsági díjat. Ez az új sza-

bályozás vonatkoznék természetesen a már nem működő összes örö-

kös tagokra is, akiknek a száma ez idő szerint 15-re tehető. Az 

állam által ily módon átvállalandó évi kiadás a jelenlegi hely-

zettel szemben mindössze 150-160 000 forint többletkiadást jelen-

tene . 

Az örökös tagok özvegyei az örökös tagsági díj fele összegében 

lennének részesítendők. 

Csak a teljesség kedvéért említjük meg, hogy a jelenleg ér. 

vényes rendelkezések értelmében a két állami színház működő örö-

kös tagjainak száma legfeljebb 14, a nem működőké 18 lehet. 

Meggyőződésünk, hogy Miniszter úr, aki már számos esetben 

tett bizonyságot arról, hogy a magyar kultúra legelsőrendű rep-
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rezentánsainak tekinti a művészeket, és különös gondoskodása 

tárgyát képezi az állami színházak, jelesül a Nemzeti Színház 

és a Magyar Állami Operaház művészei, magáévá teszi a kérelmün-

ket, és ezzel azoknak a magyar színészeknek és énekeseknek a 

munkáját részesíti konkrét elismerésben, akik a letűnt 25 éves 

reakciós korszak jogfosztő intézkedései következtében csak cím-

ben lehettek az állami színházak örökös tagjai, az örökös tag-

sággal járó jelleget azonban elvették tőlük. 

Miniszter úrnak előre is hálás köszönetet mondunk és va-

gyunk megkülönböztetett tiszteletünk kifejezése mellett készsé-

ges hívei a Nemezeti Színház és a Magyar Állami Operaház működő 

örökös tagjai nevében: 

Walter Rózsi 

Székely Mihály 

Dr. Palló Imre 

Bajor Gizi 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-90883-1947. 

A Művészeti Főosztály a beadványt június 23-án az állami szín-
házak gazdasági főnökének véleményezésre megküldte. 

74. 

Budapest, 1947. június 17. 
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AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ 

AZ OPERAHÁZI TAGOK KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJÁNAK ÜGYÉBEN. 

Miniszter úr! 

A Magyar Állami Operaház művészi színvonalának biztosítása szem-

pontjából elsőrendű fontosságú probléma az énekesgárda fiatalabb 

tagjainak magasabbrendű kiművelése. A színház jelenleg több o-

lyan ifjú tehetséggel rendelkezik, akiknek jövő pályafutása nagy-

mértékben függ attól, hogy továbbképzésük művészi és pedagógiai 

szakszempontból a legmegfelelőbb legyen. Megoldatlan problémája 

egyelőre műintézetünknek a miniszter úrral és a művészeti ügy-

osztály illetékes tényezőivel már szóbeli tárgyalásaink alkalmá-

val megvitatott énekmesteri kérdés. Tekintettel arra, hogy egy 

minden szempontból megfelelő elsőrangú énekpedagógus jelenleg 

nem állhat az Opera rendelkezésére, addig is, míg az erre leg-

alkalmasabb személy kiválasztása és alkalmazása meg nem törté-

nik, a fiatal énekesgeneráció szakszerű oktatása céljából átme-

neti megoldást javasolnék, amelyhez miniszter úr megértő, szí-

ves pártfogását kérem. 

Javaslatom a következő: 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium fiatal operaházi 

magánénekesek számára külföldi, elsőrangú énekmestereknél foly-

tatandó tanulmányok céljára külön ösztöndíjkeretet létesítene, 

amely ösztöndíjakra az operaházi szakbizottság döntése alapján 

az Operaház igazgatósága tenne előterjesztést. 

Az ösztöndíg időtartama 3 vagy 2 hónap, a színházi évad 

nyári szünetében, ami által az Operaház munkájában az évad fo-
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lyamán egyesek távolléte fennakadást nem okozhat; az ösztöndíj 

lehetőleg Milano vagy Róma városokba szólna, utóbbi városban az 

énekes-ösztöndíjasok a Collegium Hungaricumban nyernének ingye-

nes vagy kedvezményes beutalást. 

Az Operaház szempontjából rendkívül fontos volna, ha már 

az idei nyár folyamán mód nyílnék 8 fiatal magánénekes ösztön-

díjban való részesítésére. E felterjesztésemmel egyidejűleg Bu-

dapest Székesfőváros polgármesteréhez és az Új Operabarátok Egye-

sületéhez is megkereséssel fordulok abból a célból, hogy az a-

lábbi fontossági sorrendben felsoroltak közül azokat, akiket 

miniszter úrnak ösztöndíjban részesítenie nem áll módjában, a 

főváros, illetőleg az Új Operabarátok Egyesülete támogassa ta-

nulmányi segély engedélyezésével. 

Az ösztöndíjra, illetőleg tanulmányi segélyre a következő 

magánénekeseket ajánlom: 

1. Nagypál László tenor 

2. Palánkai Klára mezzoszoprán 

3. Mátyás Mária szoprán 

4. Pavlánszky Edina koloratúr-szoprán 

5. Reményi Sándor bariton 

6. Bencze Miklós basszus 

7. Kövecses Béla tenor 

8. Raskó Magda lírai szoprán 

9. Kerekes János karmester. 

Ugyanezen ösztöndíj, ill. tanulmányi segélykeret terhére 

elsőrendű fontosságú volna Operaházunk egyik fiatal korrepeti-

torának az idei salzburgi ünnepi játékokra való kiküldése, an-
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nál is inkább, minthogy azok egyik vezető karmestere, Klemperer 

Otto a jövő évadban hosszabb időn át vendégszerepel Operaházunk-

ban. A kiküldött fiatal karmester, azonkívül, hogy általános ze-

nekulturális ismereteit gyarapíthatná, az ünnepi játékokon meg-

ismerkedhetne Klemperer művészi felfogásával és zenei elképzelé-

seivel, s így azoknak szellemében készíthetné elő Operaházunknál 

azokat a műveket, amelyeket Klemperer Ottó fog nálunk vezényelni. 

Erre a célra a fiatal, karmesteri címmel felruházott korre-

petitoraink közül mint legalkalmasabbat ösztöndíjra, ill. tanul-

mányi segélyben való részesítésre, Kerekeres Jánost javasolom. 

Amennyiben az operaházi ösztöndíjasok számára engedélyezen-

dő keret erre módot nyújtana, operai kultúránknak szintén igen 

nagy hasznára válnék, ha a fent említetteken kívül magántánco-

saink közül a legtöbbet ígérő tehetségek időnként bepillantást 

nyerhetnének a külföldi, mindenekelőtt az angol balettkultúrába. 

Amennyiben a színházi évad szünetében egy ilyen tanulmányút gya-

korlati szempontból - tekintettel arra, hogy egyelőre nincs tu-

domásunk róla, vajon Angliában vagy másutt a nyári színházi szün-

időben nem szünetel-e teljesen a tánckultúra is - eredménynek 

Ígérkezik, erre az e pillanatban legtöbbet ígérő fiatal tehet-

séget, Csinády Dóra c. magántáncosnőt hozom javaslatba. 

Tisztelettel kérem Miniszter urat, szíveskedjék javaslato-

mat elfogadni, s velem közölni az előbb felsorolt magánénekesek 

közül hánynak ösztöndíjazását vállalhatja el a Kultuszminiszté-

rium; tisztelettel kérem Miniszter urat, hogy a karmester-kor-

repetitor kiküldését is a kultusztárca terhére szíveskedjék vál-

lalni, a többi énekes és a magántáncosnő részére szükséges ösz-
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szeget részben a Székesfőváros polgármesterétől, részben az Új 

Operabarátok Egyesületétől igyekszem megszerezni. 

Előzetes tájékozódásunk szerint a mai valutáris viszonyok 

figyelembevételével! olyan városban, ahol elhelyezésük valamely 

magyar intézménynél lehetséges, egyenként és havonként 1 500 Ft 

volna az az összeg, amely szerint megélhetésüket és tanulmányuk 

folytatását biztosítaná. 

Tekintettel a nyári szünidő közelségére, kérem Miniszter 

úr gyors döntését, hogy a szükséges útlevelek, utazási engedé-

lyek elintézhetők legyenek. 

Egyben tisztelettel kérem Miniszter úr segítségét abban is, 

hogy úgy a felterjesztésemben felsorolt tíz tag, valamint a sa-

ját költségén olaszországi tanulmányokra kiutazni kívánó Jámbor 

László és Delly Rózsi operaházi tagok részére szükséges valutá-

kat a Nemzeti Bank engedélyezze. 

Két havi tanulmányi időt véve alapul, szükséges volna 

30 000 Ft-nak megfelelő USA dollár engedélyezése a tíz tanul-

mányi ösztöndíjasnak, továbbá 500 USA dollár Jámbor László ma-

gánénekes részére, aki feleségével együtt óhajt Olaszországba 

utazni, és 250 USA dollár Delly Rózsi magánénekesnő részére. 

Tóth Aladár s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-93120-1947. 

A kiutazásokat a minisztérium engedélyezte. 
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69. 

Budapest, 1947. július 14. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ 

AZ 1947/48. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVRE ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTELEK BIZ-

TOSÍTÁSÁRA HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL. 

Miniszter úr! 

Az Állami Operaház 1947/48. évi költségvetése a saját bevétele-

ket 150 000 Ft-tal magasabban irányozza elő az ez evi előirány-

zatnál . 

Ennek a magasabb előirányzatnak biztosítására három intéz-

kedést tartok szükségesnek, ú. m. a helyárak némi emelését, az 

állandó szabadjegyek korlátozását és az olcsó helyárú ú. n. ak-

ciós előadások szigorúbb kezelését. 

A jövő évadra tervezetem szerint lo Ft-os árig nem emelem 

a jegyek árát, hogy a kisebb keresetű közönség ezután is járhas 

son az Operába, a 10 Ft-on felüli jegyek árát pedig fokozatosan 

1-5 Ft-tal emelem, úgy hogy a legdrágább jegy az eddig 20 Ft he 

lyett 25 Ft-ba kerülne. Ilyen módon a bevételi lehetőség kb. 

2 000 Ft-tal magasabb lenne az ideinél. A bérleti árak ugyani-

lyen arányban emelkednének. 

Az állandó szabadjegyeket az elmúlt évadra a VKM szabályoz 

ta. A szabályozás után azonban különböző igények merültek fel. 

Állandó szabadpáholyt igényel a Nemzetgyűlés elnöke, az Elnöki 

kabinetiroda főnöke, a Külügyminisztérium, jegyeket a Budapesti 
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Nemzeti Bizottság, a hetilapok stb. A külpolitikai okokból kia-

dott öt páholy árának megtérítése iránt a Külügyminisztérium át-

írt a Jóvátételi Hivatalhoz, de választ a mai napig nem kaptunk. 

Részben a bevételi előirányzat biztosítása végett, részben a 

brutto költségvetésre történt áttérés természetes következménye-

képp tisztelettel kérem Miniszter úr olyan irányú döntését, hogy 

a jövő évadtól kezdve díjmentesen csupán a fent idézett rende-

letben felsorolt, tehát a felügyeletet gyakorló Vallás- és Köz-

oktatásügyi Minisztérium, a hatósági, az operaházi és a sajtó-

jegyek legyenek kiadhatók, míg a kormányzati és külpolitikai sza-

badjegyek, valamint a már felmerült, vagy más minisztériumok, 

hatóságok stb. a jövőben felmerülő méltányos kívánságok teljesí-

tése céljából kiadandó jegyek árát az illetékes tárca vagy ható-

ság köteles legyen megtéríteni az Operaháznak. Az előirányzott 

különféle helyárú előadások számításba vételével egy páholy ára 

az összes előadásokra 15 000 Ft-ban volna megállapítható. 

A sajtójegyekre nézve oly irányú döntést javasolok Minisz-

ter úrnak, hogy az állandó színházi rovattal bíró napilapok, a 

hivatalos műsorlap, a Központi Híradó részesüljenek állandó 

szabadjegyben, ennek ellenében azonban kötelesek legyenek díj-

talanul a lap egy példányát megküldeni, s a színház műsorát kö-

zölni. Miniszter úr bölcs döntését kérem arra nézve, hogy 3-4, 

a színházakkal állandóan foglalkozó hetilap is részesüljön-e 

állandó jegyben; ezek t. i. hivatali elődöm idejében állandó 

szabadjegyet élveztek, a múlt évadban azonban a VKM-rendelet 

megszüntette. 
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Végül az u. n. akciós előadások rendezésénél kívánatosnak 

tartok olyan megszorítást, hogy az ilyen előadásokat rendező kü-

lönböző szervezetek (Népművelés, Munkáskultúrszövetség, Közal-

kalmazottak Szabad Szakszervezete stb.) a 60 %-os kedvezményes 

áron adott jegyeket kizárólag a beszervezett tagjaiknak adhassák 

el, és sem kedvezményes, de még teljes áron sem adhassanak el 

kötelékükbe nem tartozóknak jegyet. 

Ezeknek az előadásoknak a számát az elmúlt évadban már a 

lehető legmagasabbra emeltem, tehát az előadások további szapo-

rítását művészi okokból kivihetetlennek tartom. Csak így marad 

ugyanis lehetőség bérleten kívüli megkülönböztetett művészi ese-

ményekre, amilyenek például nagyhírű karmesterek és művészek 

vendégszereplései, melyeket pedig a művészi színvonal emelése 

érdekében feltétlenül szükségesnek tartok. Az akciós előadások 

lebonyolítására kívánatos volna a nagy befogadóképességű Városi 

Színház igénybevétele néhány előadásra (esetleg vasárnap déle-

lőttökön) és a tervezett vidéki opera-s+íngione bekapcsolása. 

Tóth Aladár s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-105935-1947. 

A miniszter az Operaház igazgatójának javaslatát a pénzügyminisz-
ternek azzal küldte meg, hogy "... magam részéről a bevételi e-
lőirányzat fokozása érdekében helyeseknek és elfogadhatónak tar-
tom a javaslatot. Tekintettel arra, hogy a javaslatok pénzügyi 
vonatkozásokat érintenek, tisztelettel kérem Miniszter urat, hogy 
a javaslatok ügyében álláspontjáról, illetőleg ha a miniszter úr 
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szükségesnek tartja, a Gazdasági Főtanács álláspontjáról is 
szíveskedjék az ügy sürgősségére tekintettel mielőbb értesí-
teni." ( u . o .) 

76. 

Budapest, 1947. július 19. 

AZ OPERAHÁZ ZENEKARI SZÓLAMVEZETŐJÉNEK BEADVÁNYA A VKM MŰVÉSZE-

TI FŐOSZTÁLYVEZETŐJÉHEZ A ZENEKARI PÓTLÉK ÉS A NYUGDÍJ RENDEZÉ-

SÉRŐL. 

A Magyar Állami Operaház zenekarának az alábbi három legfonto-

sabb kérése van: 

1. Az Operaház egész személyzete elismeri, hogy a zenekar 

emberfeletti munkát végez. Miután a zenekarban van egy bizonyos 

első kontroll, vagyis a tagok maguk megkövetelik egymástól, hogy 

teljes művészetet nyilvánítsanak, mindenki lelkiismereti, de egy-

ben egzisztenciális kötelezettségének tartja, hogy az operai el-

foglaltságán kívül naponta gyakoroljon, hogy zenei ízlését, tech-

nikáját fejlessze, de legalább is azt megőrizze. Ez a munka a 

zenekar tagjait szellemileg, idegileg, de fizikailag is a végle-

tekig igénybe veszi. Mindezeknél fogva igen méltányosnak tarta-

ná a zenekar, ha ezt a túlmunkát a kultuszkormány egy bizonyos 

állandó jellegű zenekari pótlékkal honorálná. 

2. A Filharmóniai Társaság talpraállítása megfelelő össze-

gű szubvenció kiutalásával. Az ország első zenekara volnánk és 
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nem tudunk megmozdulni, mert nincs pénzünk. Komoly, nagy hang-

versenyeket - miként a múltban is - csakis külföldi nagynevű 

karmesterek vezénylése alatt tudunk produkálni. Ezzel elindulna 

egy egészséges folyamat a magyar nemzeti életben, úgy hogy a 

szubvenció nem volna kidobott pénz. Nekünk, régi filharmoniku-

soknak fáj a szívünk, hogy a 93 éves dicsőségben élt Filharmónia 

tehetetlenül vergődik mostani helyzetében. 

3. Ez a harmadik kérésünk tulajdonképpen érinti az Operaház 

egész személyzetét, és ez a nyugdíj rendezése. Ma az a helyzet, 

hogy valaki eltöltött 30 évet az Opera szolgálatában, pályafu-

tása alatt sok sikerben, elismerésben volt része, de ha végül 

nyugdíjba kényszerül, akkor a legnagyobb nyomorba jut. 

Hódosi István s. k. 

operaházi zenekari szólamvezető 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-106929-1947. 

A levelet a Művészeti Főosztály vezetője "véleményes jelentés-
tétel végett" másolatban megküldte az Operaház igazgatójának is, 
akinek jelentése a kutatás során nem került meg. 

77. a. 

Ftóma 1947 /szeptember 5./ 
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A RÓMAI MAGYAR INTÉZET FELJEGYZÉSE AVKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY RÉ-

SZÉRE A BUDAPESTI ÉS A RÓMAI OPERA KÖLCSÖNÖS VENDÉGJÁTÉKÁNAK LE-

BONYOLÍTÁSÁRÓL . 

Az olasz-magyar kulturális egyezmény 12. pontjához fűzött jegy-

zőkönyvi magyarázat szerint, a két kormány közös bizottságában 

1947. július 30-án és 31-én tárgyaltatott le az, hogy a magyar 

kormány egy olasz operatársulatot kíván meghívni, olasz karnagy-

gyal és szólistákkal, és cserében egy magyar balettkart küld ki. 

Ennek a pontnak a gyakorlati alkalmazását igyekezett az il-

letékes olasz tényezőkkel az olasz miniszterelnökség kulturális 

osztályával megtárgyalni Tóth Aladár a Magyar Operaház igazga-

tója és Kardos Tibor, a Római Magyar Intézet igazgatója, mint a 

magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízottja a ve-

gyesbizottsági tárgyalások folyamán, 1947. szept. 5-én. 

A megbeszélés eredményei a következőkben kristályosodtak 

ki. Tekintve, hogy a jellegzetes magyar baletteket a közelmúlt-

ban bemutatták Olaszországban, és tekintve, hogy a magyar Opera-

ház új balettmestere, Millos Aurél most tért vissza Olaszország-

ból, magyar balett bemutatónak nem lenne meg a kellő vonzóereje. 

Másrészről kiváló olasz szólisták vendégként szerepelnek a ma-

gyar színpadon. Tehát minden szempont azt sugallja, hogy mind 

olasz, mind pedig magyar részről teljes együttesek utazzanak 

kölcsönösen a másik baráti országba. Mivel az olasz és magyar 

forradalmak 100 éves évfordulója következik, célszerű lenne két 

vendégjátékot ennek keretébe illeszteni, mint ünnepi megnyílvá-

2 7 8 



nulást. Tehát olasz részről ebből az alkalomból a római Operát 

küldenék ápr. végén két heti vendégjátékra, ezen kívül egy ün-

nepi küldöttséget, amely ajándékot vinne Budapest városának. 

Egyszersmind az operaegyüttes karnagya, Vittorio de Sabata egy 

nagy olasz hangversenyt is vezényelne Budapesten. Egyidejűleg 

jönne le a magyar Opera együttese, kórusával együtt esetleg a 

zenekar otthonhagyásával, Ferencsik vezényletével. Olasz részről 

nagy súlyt helyeznének reá, hogy elnyerjék Kodály Zoltán lejö-

vetelét, aki a nagy magyar ünnepi hangversenyt vezényelné. A 

Magyar Operaház műsorán Mozart Don Jüanja és Mussorszkij Boris 

Godunovja lenne. Az olasz opera Donizetti: Elisi d'amore-jét 

hozná és egy másik klasszikus olasz operát. 

A két kormánynak biztosítani kellene az együttesek számára 

az elhelyezést, az ellátást, a szólisták számára bizonyos kül-

földi pótlékot és gondoskodnia kellene egy különleges vonatsze-

relvény összeállításáról. Az olasz kormány két héten belül kér-

ne választ ezekre a kérdésekre, hogy a római Operaház okt. ele-

jén megjelenő nagy plakátjain ezek az ünnepi manifesztációk már 

így jelenhessenek meg. 

A megbeszélés magyar résztvevőinek az a véleménye, hogy a 

magyar és kelet-európai kultúra propagandája számára egészen 

rendkívüli lehetőségeket nyújtana ez a vendégjáték, és ezért ko-

moly áldozatokat is megérdemel. 

Másolat UMKL XIX-I-l-i-130753-1947. 
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77. b. 

Budapest, 1947. szeptember 18. 

A MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY ÁLLÁSFOGLALÁSA A BUDAPESTI ÉS RÚMAI OPERA 

VENDÉGJÁTÉKÁRÓL. 

A Római Magyar Intézet pro memóriájával kapcsolatban az osztály 

a következőket kívánja megjegyezni: 

Osztjuk azt a véleményt, hogy semmi esetre se balettet vi-

gyen Olaszországba az Operaház, hanem két operát. A Don Juan és 

a Boris Godunov kiválóan megfelelne erre a célra, különösen Fe-

rencsik vezénylésével. Kodály Zoltán leutazását és a magyar ün-

nepi hangversenyen való vezénylését is csak helyeselni tudjuk, 

meg kell jegyeznünk, hogy Kodály csak a saját műveit vezényli. 

A két társulat (olaszok itt, magyarok ott) ellátásával kapcso-

latban az látszik a legjobb megoldásnak, hogy mindkettő elhelye-

zéséről a vendéglátó ország gondoskodjék. Hogy a pro memóriában 

mit jelent a "külföldi pótlék", ez nem világos. Az magától ér-

tetődő, hogy a külföldi országban tartózkodó művészeknek szükség 

esetén valami "zsebpénzt" kell adni. Az útiköltséggel kapcsolat-

ban az mutatkozik természetes megoldásnak, hogy mindkét ország 

operatársulata a határig saját költségén fizesse az utazást, ha-

tártól pedig a vendéglátó ország. Zenekar és díszletek levite-

lét nem javasoljuk, mert igen nagy költségbe kerülne. A magyar 

énekesek a kinti kiváló zenekarral kitűnő produkciót tudnak nyúj-

tani. 
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Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-130753-1947. 

"Nagy István, L. Gaibel, IX. 18., K. Kardos IX. 22." 

Az ügyiratot véleményezés és intézkedés végett a Művészeti Fő-
osztály megküldte a Külföldi Kulturális Kapcsolatok Főosztályá-
nak. A főosztály szerint "az ügyben foganatosított időközbeni 
intézkedések nem időszerűek többé. Az ü. i. irattárba tehető." 

78. 

Budapest, 1947. október 11. 

KÁDÁR JÁNOS, A VAS- ÉS FÉMMUNKÁSOK SPORT KLUB ELNÖKE BEADVÁNY-

BAN KÉRI A VKM MINISZTERT, HOGY A SPORTTELEP FELÉPÍTÉSE JAVÁRA 

OPERAHÁZI DÍSZELŐADÁST ENGEDÉLYEZZEN. 

Miniszter úr! 

Alulírott Vasas Sport Klub, tisztelettel kérjük, hogy a Béke ut-

cai sporttelepünk felépítése javára a Magyar Operaházban egy 

díszelőadás rendezését elősegíteni szíveskedjék. 

Kérésünk támogatására megjegyezzük, hogy hosszú évtizedes 

küzdelem után végre megkezdhetjük saját sporttelepünk felépíté-

sét, melynek költségvetése messze túlhaladja anyagi erőnket. Mi-

vel a talajmunkálatokat már megkezdtük, az építkezés folyamatos-

ságának biztosítására szükséges az egész magyar spórttársadalom 

segítése, hogy a kitűzött munkánkat elvégezni tudjuk. 

Reméljük, hogy Miniszter úr is, mint a demokratikus magyar 
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sport legfőbb irányítója, magáévá teszi célkitűzéseinket és tá-

mogatásával hozzásegít bennünket sporttelepünk felépítéséhez. 

Legyen szabad megjegyeznünk, hogy az előadást Miniszter úr 

és díszelnökünk,Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes úr fővéd-

nöksége mellett szeretnénk megrendezni. 
Nagybecsű támogatását előre is köszönve, vagyunk sporttársi 

üdvözlettel 

Korbacsics Pál s. k. Kádár János s. k. 

főtitkár elnök 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-173913-1947. 

A minisztérium a kérést elutasította azzal, hogy "A múlt évben 
az Atlétikai Szövetségnek - tehát nem egyesületi, hanem egyete-
mes sportcélokat szolgáló intézménynek - hasonló kérése nem tel-
jesült; ha most egy hasonló kérést teljesítünk, e precedensre 
hivatkozva más egyesületek is hasonló kéréssel állhatnak elő." 

79. 

Budapest, 1947. november 19. 

A MUNKÁS KULTÚRSZÖVETSÉG BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ AZ ÁLLAMI 

OPERAHÁZBAN ÉS A NEMZETI SZÍNHÁZBAN TERVBE VETT HELYÁREMELÉSEK-

RÖL. 
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Miniszter úr! 

A Magyar Állami Operaház november 10-én hozzánk intézett sorai-

ból arról értesít bennünket, hogy a bevételek fokozása érdeké-

ben a Gazdasági Főtanács határozata alapján az Operaház akciós 

előadásainak helyárait is felemelni kényszerül. Ugyancsak a 

fenti határozat alapján közölte velünk a Nemzeti Színház is, 

hogy helyárait felemeli, s ezen helyárfelemelést úgy hajtja vég-

re, hogy a hirdetett tíz bérleti előadás helyett csak nyolcat 

fog ellenértékül nyújtani. 

Ezen intézkedés Szövetségünkön keresztül a dolgozó tömege-

ket a legkellemetlenebbül érinti annál is inkább, mert a dolgo-

zók kereseti lehetőségei az utóbbi időben nem emelkedtek. E köz-

tudomású tény után rossz színben tűnnék fel, ha Szövetségünk a 

fenti rendelkezések alapján a helyár felemelésből származó dif-

ferenciákat a dolgozókra áthárítani kényszerülne. 

Ezért azzal a kérelemmel fordulunk a Miniszter úr elé, hogy 

Szövetségünk bebérletezett opera és nemzeti színházi előadásai-

nak helyár felemelésétől eltekinteni szíveskedjék, hogy az a-

múgyis magas helyárakat újabb emeléssel ne terheljük. 

Kérésünk ismétlése mellett vagyunk teljes tisztelettel 

Szendrő s. k. olvashatatlan aláírás 

főtitkár gazdasági igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-173915-1947. 
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69. 

Budapest, 1948. január 29. 

A FÖLDMUNKÁSOK ÉS KISBIRTOKOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE BEADVÁNYÁ-

BAN KÉRI A VKM MINISZTERT, HOGY KONGRESSZUSUK KULTURÁLIS PROG-

RAMJÁT TÁMOGASSÁK. 

Miniszter úr! 

Azon kéréssel fordulunk Miniszter úrhoz, hogy az 1948. évi áp-

rilis 1-8. közt megtartandó országos kongresszusunk alkalmával 

a belföldről és külföldről érkező látogatók részére a Szépművé-

szeti, Iparművészeti és Nemzeti Múzeum ingyenes látogatását en-

gedélyezni szíveskedjék. A látogatók száma 500 körül lesz. 

Kérjük továbbá ezen idő alatt a Magyar Operaházban egy 

díszelőadásnak kedvezményes helyárak melletti megtartásához 

hozzájárulni szíveskedjék. 

Kérésünk indoklására felhozzuk, hogy a kongresszus belföl-

di és külföldi látogatói tanulni vágyó, de vagyontalan emberek, 

kiknek kultúrigényét kielégíteni egyik fő célja a Szövetségnéfk, 

s egy ilyen ritkán ismétlődő alkalommal súlyt helyeznénk bemu-

tatni az ország legkiválóbb kultúrintézményeit, melyeket az ő 

adófilléreikből tartanak fenn. A külföldi látogatóknak pedig a 

velük való kapcsolataink elmélyítése céljából is elsőrendű ér-

dek lenne bemutatni a múzeumok gyűjteményeit és a magyar zenei 

kultúrát. 
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Kérésünk megismétlése mellett vagyunk Miniszter úrnak 

tisztelettel 

Rácz Gyula s. k. 
főtitkár 

országgyűlési képviselő 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-212981-1948. 

Az ügyiraton az alábbi feljegyzés olvasható: "A Fékosz kérését 
igen méltánylandónak tartom. Ez az első ilyen jellegű kongresz-
szusuk, amelyen a szegényparasztok legértékesebb képviselői vesz-
nek részt. Épp ezért a kérést a lehető legmelegebben támogatom 
Dr. Alexits György államtitkár." 

A további előadói feljegyzések szerint a kérés teljesítését en-
gedélyezték . 

81 . 

Budapest 1948. február 8. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETÉNEK BEADVÁNYA A VKM 

MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁHOZ AZ OPERAHÁZ VIDÉKI VENDÉGSZEREPLÉSÉRŐL. 

Az Operaház magánénekesei a MÁV Zenekarral együtt operaelőadá-

sokat rendeznek az ország területén. Működésük ellen művészi ki-

fogást nem emelünk, de fel kell hívnom a t. Művészeti Ügyosz-

tály figyelmét arra, hogy ez az operai részleg sok esetben jog-
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ellenesen működik. 

1. A vidéki igazgatók a miniszteri koncesszió értelmében 

rendelkeznek a kerületekbe beosztott városok felett. Az Opera 

vándortársulata azonban megkérdezésük és engedélyük nélkül megy 

be a kerületi városokba és ezzel súlyosan sérti a koncesszio-

nált igazgatók jogait. Kérjük a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-

nisztériumot, utasítsa az Operaház igazgatóságát arra, hogy a 

jövőben bármely városba megy is az Operaház társulata, előzőleg 

kérje ki a kerületi színigazgató hozzájárulását akár játszik a 

kerületi színigazgató az illető városban, akár nem. 

2. Az operaházi részleg szerződést szokott kötni a helyi 

szervekkel, és ezen szerződési blankettán Opera-staggione néven 

szerepel. Tudomásunk szerint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-

térium opera-staggione koncessziót nem adott ki, és így az Ope-

ra-staggione nem jogi személy. 3ogi felfogásunk szerint a tár-

sulat csak mint az Operaház és a MÁV Zenekar vendégjátszó tár-

sulata szerepelhet, és a működéséért erkölcsileg és anyagilag 

felelős személyek kizárólag az Állami Operaház igazgatója és a 

MÁV Zenekar vezetője lehet. 

Ennek a kérdésnek a tisztázása azért fontos, mert a szer-

ződésekből kifolyólag vitás peres ügyek támadhatnak és a hibá-

san megkötött szerződés félreértésekre adhat alkalmat. 

Kérjük tehát a VKM-et, hogy az Operaház Igazgatóságát eb-

ben az irányban tájékoztatni szíveskedjék. 

Maradunk teljes tisztelettel 

Dr. Staud Géza s. k. 
főtitkár 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-212926-1948. 

A beadvány 1. pontjában foglaltakat a VKM Művészeti Főosztályá-
nak vezetője március lo-én kelt levelében elutasította. 
A 2. ponttal egyetértett és utasította az Operaház igazgatóját, 
"hogy a staggione-társulat szerződését a felelős személyek ne-
vében kösse meg". 

82. 

Budapest, 1948. február 27. 

A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE KÉRI A VKM MINISZTERT, 

HOGY ENGEDÉLYEZZE KONGRESSZUSUK MEGNYITÓJÁT AZ OPERAHÁZBAN. 

A Magyar Nők Demokratikus Szövetsége április 17-i kongresszusát 

az Operaházban szeretné megnyitni. 

Ugyanezen a napon este díszelőadást óhajt tartani a kong-

resszus megnyitása alkalmából. 

Arra kérjük Miniszter urat, hogy számunkra 17-én szombaton 

délután 2 órától, egybekapcsolva az esti előadással, az Operát 

a lehető legkisebb költség-megtérítés ellenében rendelkezésünk-

re bocsájtani szíveskedjék. 

Tudomásunk szerint az Opera bedíszletezéséhez - a Háry Já-

nost szeretnénk előadatni - 2 óra szükséges. 

Kérjük Miniszter urat olyan irányú intézkedésre is, hogy 

ez a díszletezés a délelőtt folyamán történhessen meg, hogy mi 

2 8 7 



a délutáni kongresszusunk és az operaelőadás között ne legyünk 

kényszerülve hosszabb mint 1/2 órás szünetet tartani. 

Kérésünket megismételve és remélve, hogy Miniszter úr azt 

támogatni fogja, maradunk teljes tisztelettel 

Farkas Klára s. k. 

Orsz. Gazd. oszt. vez. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-213719 -1948. 

A minisztérium átirata az Operaház igazgatójának: "Sürgős in-
tézkedésre ..., s a kérelmet lehetőleg teljesíteni kívánom. 

K. Kardos". Az iraton lévő feljegyzés: "Bóka államtitkár úr! 
Alexits államtitkár úr igen melegen pártfogolja az MNDSZ kéré-
sét". 

83. 

Budapest, 1948. május 29. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ GAZDASÁGI FŐNŐKÉNEK BEADVÁNYA A VKM MINISZ-

TERHEZ. AZ MKP ÉS AZ SZDP EGYESÍTŐ KONGRESSZUS ÜNNEPI MEGNYITÓ-

JÁT AZ OPERAHÁZBAN KÍVÁNJÁK MEGTARTANI. 

A Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége, a Magyar Kommu-

nista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesítő kongresszusa ün-

nepi megnyitásának céljára kéri az Operaház rendelkezésre bo-
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csátását június 12-én délután 6 órától előreláthatólag éjjel 

11 óráig. 

Az előzetes tájékoztatás alkalmával az elmaradó előadás 

bevételi kiesésének pótlására 12 000 (tizenkettőezer) Ft térí-

tés, továbbá az esetleg felmerülő éjjeli túlóradíjak megfize-

tését kértük, amit a Pártvezetőség tudomásul is vett. Tisztelet-

tel kérjük Miniszter úr hozzájárulását a ház átengedéséhez a 

jelzett anyagi feltételek mellett. 

Megjegyzem, hogy amennyiben Svéd Sándorral, a külföldön 

működő kiváló magyar operaénekessel sikerült olyan megállapo-

dásra jutni, hogy június hó 7-én és 13-án vendégként fellép az 

Operaházban, akkor június 12-én lesz a hivatalos heti szabad-

nap, s ez esetben a kért 12 000 Ft nem bevételi kiesés pótlásá-

ra (tehát beszolgáltatandó bevétel lesz), hanem a szabadnap meg-

váltási díja, s a felmerülő dologi kiadások fedezésére szolgál. 

Az igazgató távollétében 

Albin János s. k. 
gazdasági főnök 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-215956-1948. 

Az iratra kézírással feljegyezve: "Intézkedés annak idején meg-
történt a/a." 
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69. 

Budapest, 1948. június 4. 

KIMUTATÁS AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ MÁJUS HAVI MŰKÖDÉSÉRŐL-. 

Színre került: Fidelio 1 

Trubadur 1 

Otelló 2 

Lammermoori Lucia 3 

Bohémélet 2 

Boris Godunov 3 

Traviata 1 

Varázsfuvola 2 

Parasztbecsület 1 

Szöktetés a sz. 2 

Simone Boccanegra 2 

Tosca 2 

Carmen 

Pillangókisasszony 

Denevér 

Don Carlos 

Sába királynője 

Álarcosbál 

Rózsalovag 

Turandot 
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Csárda jelenet 

Fából faragott kir. 

Csodálatos mandarin 

Sylvia 

Introduction 

Egy faun délutánja 

Kártyajáték 

Francia saláta 

Divertimento 

Térzene 

Rózsa lelke 

Bálványosvár 

Ballada 

Filharmóniai hangvers. 

Karmesterek 

Klemperer Ottó 

Lukács Miklós 

Ferencsik János 

Komor Vilmos 

Kenessey Jenő 

Kerekes János 

Varga Pál 

Pless László 

Doráti Antal 

Fricsay Ferenc 

5 

6 

2 

4 

12 

2 

7 

3 

1 

6 

szabad-
Ságon 
Wienben 
V. 17-VI 

l-ig 

Rendezők 

Nádasdy kálmán 12 

Oláh Gusztáv 12 

Rékai András 9 

Harangozó Gyula 9 

Nádasy Ferenc 2 

Cieplinszky János 3 

Jannie Charrat 3 
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M a g á n é n e k e s n ő k M a g á n é n e k e s e k 

Báthy Anna 

Birkás Lilian 

Budanovics Mária 

Buday Mária 

Qelly Rózsi 

Dubay Lívia 

Dósa Mária 

Gábory Magda 

Gyurkovics Mária 

Horányi Karola 

Halász Gitta 

Laczkó Mária 

Neményi Lili 

Mátyás Mária 

Németh Mária 

Németh Ella 

Orosz Júlia 

Osváth Júlia 

Páka Jolán 

Palánkay Klára 

Pavlánszky Edina 

Raffai Erzsi 

Raskó Magda 

Relle Gabriella 

Rigó Magda 

2 Angyal Nagy Gyula 6 

2 Bencze Miklós 9 

Farkas Sándor 2 

3 Fekete Pál 15 

Fehér Pál 7 

3 Fodor jános 6 

2 Halmos János 1 

Jámbor László 5 

7 Járay József 6 

2 Katona Lajos 8 

1 Kálmán Oszkár 10 

1 Laczó István 3 

5 Losonczy György 5 

4 Maleczky Oszkár 12 

3 Nagypál László 7 

1 Palló Imre 6 

4 Rosier Endre 8 

3 Reményi Sándor 6 

Simándy József 3 

3 Somló József 7 

6 Székely Mihály 11 

1 Szomolányi János 6 

7 Toronyi Gyula 6 

1 Tóth Lajos 6 

4 Udvardy Tibor 1 
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M a g á n é n e k e s n ő k M a g á n é n e k e s e k 

Szilvássy Margit 3 Virágos Mihály 1 

Tiszay Magda 5 Závodszky Zoltán -

Walter Rózsi 1 Mindszenti Ödön 2 

Warga Lívia 4 Liontas Constantin 1 

Tutsek Piroska _ 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-216139-1948. 

85. a. 

Budapest, 1948. június 12. 

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM KULTURÁLIS OSZTÁLYÁNAK JAVASLATA A VKM 

MINISZTERHEZ. A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK DALMÜVEIT IS VEGYÉK FÖL AZ 

OPERAHÁZ MŰSORTERVÉBE. 

A budapesti Állami Operaház ez évi munkája kulturális életünk 

egyik legjelentősebb teljesítménye volt. A műsor összeállítása 

és az előadások színvonala az itt járt külföldiek előtt is bi-

zonyosságot tett a magyar zenekultúra fejlettségéről. 

A művészi teljesség érdekében csupán egy szempontra sze-

retném evvel kapcsolatban Miniszter úr figyelmét felhívni. A bu-

dapesti Állami Operaház magyar és klasszikus művek előadása mel-

lett megítélésem szerint arra is hivatott lenne, hogy a magyar 
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közönséget a szomszédos népek dalműirodalmával megismertesse. 

Gondolok itt elsősorban az új szovjet szerzőkre, azonkívül a 

jugoszláv (Hrstic: Ochridt tó legendája c. balett), cseh (Sme-

tana: Eladott menyasszony c. opera) és a többi dunavölgyi nép 

fontosabb operáira és táncjátékaira. Az Operaház műsorának ilyen 

szempontból való fokozatos kiegészítése művészi szempontból is 

hasznos lenne, másrészt lehetőséget adna arra is, hogy viszony-

lagosság alapján magyar részről is felvethessük magyar művek 

külföldi bemutatásának a gondolatát. 

Tisztelettel felkérem Miniszter urat, hogy a fenti szem-

pontokat az Operaház jövő évi műsortervének az összeállításánál 

figyelembe venni, és állásfoglalásáról, valamint a foganatosí-

tott intézkedéséről tájékoztatni szíveskedjék. 

Ember Gyula s. k. 
miniszteri o. tanácsos 

a kulturális o. vezetője 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-216528-1948. 

A Művészeti Főosztály vezetője a Külügyminisztérium levelét má-
solatban megküldte az Operaház igazgatójának azzal, "nogy az ab-
ban foglaltakra vonatkozó jelentését tegye meg." 
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85. b. 

Budapest, 1948. június 19. 

AZ OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK JELENTÉSE A VKM MINISZTERHEZ AZ 

1948/49. ÉVI MŰSORTERVRŐL. 

Miniszter úr! 

216.526/1958. VII. számú leiratára hivatkozással tisztelettel 

közlöm az alábbiakat: 

Teljes mértékben átérezve a szomszédos délkelet-európai 

népekkel kiépítendő zenei kapcsolatokat, azok szükségességét és 

fontosságát, az Állami Operaház 1948/49-es műsorterve a lehető-

ségekhez képest szem előtt tartja a külügyminiszter úr átiratá-

ban f o g l a l t a k a t , s már a repertoáron lévő magyar és nagy klasz-

szikus művek felújításán, Verdi: Machbeth c. operájának, egy ma-

gyar újdonságnak és k é t magyar balettnek bemutatásán kívül műso-

rára tűzte 

1. Prokofjev: Eljegyzés a kolostorban c. operájának bemuta-

tóját (zenei anyag megszerzése folyamatban van), 

2. Csajkovszkij: Hattyúk tava c. balettjének bemutatását, 

3. Hrstic: Orchidi tó legendája c. balettjének bemutatását 

(A zenei anyag megszerzésének tárgyában az Operaház igaz-

gatósága már régen hivatalos kérelemmel fordult a külügy-

miniszter úrhoz, illetőleg a belgrádi követségünkhöz, 

válasz azonban mindmáig nem érkezett.) 

4. Sztravinszki: Tűzmadár c. balettjének bemutatását. 
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Fentiek szerint az Operaház jövő évadra tervezett 8 bemuta-

tóelőadásából 4 opera, ill. balett orosz, illetőleg jugoszláv 

szerzők műveiből kerül ki. Bolgár, román és csehszlovák vonat-

kozásban mindaddig, míg eredeti művek bemutatására Operaházunk-

ban sor nem kerülhet, a zenei kapcsolatok kiépítését mint az 

elmúlt évadokban is, kölcsönös vendégszereplések beiktatásával 

(karmesterek, magánénekesek) óhajtom megoldani. 

Tóth Aladár s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-217519-1948. 

A VKM Tóth Aladár igazgató levelét tájékoztatásul megküldte a 
Külügyminisztériumba. 

86. a. 

Budapest, 1948. július 13. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM-HEZ AZ OPERA-

ÉNEKESEK KŐTELEZŐ FELLÉPÉSÉNEK SZÁMÁRÓL ÉS AZOK DÍJAZÁSÁRÓL. 

Miniszter úr! 

A Gazdasági Főtanácsnak az Operaházra vonatkozó 1125/1948. sz. 

G. F. határozatára a Művészeti Főosztály az Operaház igazgató-

ságával egyetértésben megtette észrevételeit, és bizonyos módo-
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sításokat hozott javaslatba. A módosítás közül a kötelező fellé-

pések számára vonatkozóakat volt szerencsém Fajth Tibor min. osz-

tályfőnök úrral részletesen megtárgyalni, és a vele folytatott 

személyes megbeszélés alapján a következő módosításokat javaso-

lom. 

Az Operaház a szerződtetéseknél általában megmarad az évi 

60 fellépés kikötésénél. Azonban azoknál az énekeseknél, akik 

korlátozottabb szerepkörük folytán csak kisebb fellépési számot 

érhetnek el, és akiknél a 60 fellépés kikötése teljesen feles-

legesen csak nagyobb fizetést vonna maga után, az Operaház keve-

sebb fellépésre is köthet szerződést. Náluk tehát az Operaház 

annyi fellépést köt ki, amennyit ők előreláthatólag teljesíteni 

fognak, oly módon, hogy ezáltal lehetőleg kiküszöbölődjenek a 

túlfellépésekkel járó kiadás-többletek. Az Operaház tagjainak 

sorában azonkívül vannak egyes művészek, akiknek munkájára az 

Operaháznak bár csak igen korlátozott mértékben, de feltétlenül 

szüksége van. Ezeknek az énekeseknek a meghatározott létszámba 

való rendes szerződtetése felesleges tehertételt jelentene a 

költségvetésben. Az illető énekeseket ezért az Operaház mint ál-

landó vendégeket létszámon kívül mindössze 10, legfeljebb 20 fel-

lépésre kötné le azzal az ígérettel, hogy a nyugdíjintézetnél 

közbenjárna, hogy az ily módon az intézetnél eltöltött éveiket 

nyugdíjuk megállapításánál annak idején beszámítsák. Ilyen szer-

ződést az Operaház a következő évadra csak 4, legfeljebb 5 tag-

jával szándékozik kötni. A Gazdasági Főtanács említett rendele-

te egyes művészek fizetésének kiegészítésére vagy kiemelkedő 

művészi teljesítményeiknek jutalmazására az Operaház igazgató-
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ságának 25 000 Ft személyi pótlékot bocsát rendelkezésre. A 

miniszter úrral folytatott legutóbbi megbeszélésen alkalmam 

volt kifejteni, hogy ennek a személyi pótléknak megállapítását 

igen alacsonynak tartom, sőt igazságtalannak is, ha arra gondo-

lok, hogy jóval könnyebb szerződtetési problémák előtt álló Nem-

zeti Színház szintén 25 000 Ft-ot kapott erre a célra. Köztudo-

mású, hogy az operaénekes munkaképessége jóval kisebb időhatár-

hoz van kötve, mint a prózai színészé. Őneki legfeljebb három 

évtized áll rendelkezésére, hogy megélhetését egyszer s minden-

korra biztosíthassa. Az operaénekesek fizetése ezért a múltban 

lényegesen meghaladta a Nemzeti Színház művészeinek fizetését, 

és csak a legutóbbi években állott elő sajnálatos eltolódás az 

operaénekesek rovására. De nemcsak az operaénekes szociális hely-

zetének szempontjából méltánytalan az operaházi személyi pótlé-

kának a Nemzeti Színházéval azonos megállapítása, hanem megnehe-

zíti gyakorlati szempontból az operaházi szerződtetések felada-

tát. A Nemzeti Színháznak ugyanis a kiválóbb tagok szerződteté-

sénél jóformán csak a hazai magánszínházak konkurrenciájávai 

kell számolnia. A magánszínházak jelenlegi helyzetében az a kon-

kurrenciá nem jelentős, mert ha a magánszínházak esetleg bizto-

síthatnának is bizonyos anyagi előnyt, ez az előny nem igen ér 

fel azzal a dekórum- és presztízs-veszteséggel, melyet az ille-

tő művész azáltal szenved, hogy nem a Nemzeti Színháznak, az or-

szág első színpadának, hanem csak valamelyik magánszínháznak a 

tagja. Ezzel szemben az Operaházunknak igen gazdag és nagy hír-

névnek örvendő külföldi operaházak hatalmas konkurrenciájávai 
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kell megküzdenie. Legjobb énekesei csábító szerződési ajánlato-

kat kapnak olyan nemzetközi fémjelmzést adó operaházaktól, mint 

a Bécsi Operaház,a Milanói Scala, a New Yorki Metropolitán és 

City Operaház stb. Anélkül tehát, hogy Nemzeti Színházunk meg-

becsülhetetlen kulturális jelentőségét kisebbítenénk, tárgyila-

gosan megállapíthatjuk, hogy Operaházunknak a legkiválóbb mű-

vésztagok megtartásához lényegesen nagyobb anyagi segítségre 

van szüksége, mint a Nemzeti Színháznak. Miniszter úr - valamint 

előzőleg a művészeti főosztály vezetője is - az előadottak értel-

mében volt szíves megígérni az Operaház személyi pótlékának eme-

lését. Legutóbbi megbeszélésünk folyamán a havi 25 000 Ft he-

lyett 35 000 Ft-nak, mint méltányos összegnek megállapítását 

helyezte kilátásba. Ezzel az összeggel biztosítva lenne Opera-

házunk művészi színvonalának további megőrzése. 

Teljes tisztelettel 

Tóth Aladár 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-618-1948 . 

A Gazdasági Főtanács 1948. július 16-án levélben közölte a VKM 
miniszterrel, hogy a beadványban közöltekkel egyetért. 
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86. b. 

Budapest, 1948. július 21. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK ELŐTERJESZTÉSE A GAZDASÁGI FŐTA-

NÁCSHOZ AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ ÉS A SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ SZEMÉ-

LYI PÓTLÉKAIRÓL. 

A Gazdasági Főtanácsnak 14.358/1948. G. F. számú iratát az Ope-

raház magánszereplőinek kötelező fellépési számáról és az állan-

dó vendégfellépések engedélyezéséről köszönettel vettem. 

Egyben tisztelettel kérem, szíveskedjék közölni álláspont-

ját az állami színházakat érintő alábbi függő ügyekben: 

1. A folyó év június 30-án a Gazdasági Főtanácshoz jutta-

tott feljegyzésben ismertettem az Operaház igazgatójának azt a 

kérését, hogy az állami színházak gazdálkodásának rendezése tár-

gyában kiadott 1.125/1948. G. F. sz. Határozat 6/d. pontjában 

foglaltaktól eltérőleg az Operaház magánszereplőinek túlfellép-

ti díja az ott előírt 40 Ft-ot meghaladhassa, illetőleg ez az 

összeg az Operaház magánszereplőire nézve emeltessék fel. Ezt 
t 

a kérelmet az Operaház igazgatója a következőkkel indokolta: 

Az Operaház művészeinek egy napon két, sőt vasárnap esetleg há-

rom előadásban is fel kell lépnie, ez a teljesítmény viszont oly 

fizikai, pszichikai és művészi erőkifejtést igényel, amely a sze-

replő egész orgánumát a legteljesebb mértékben igénybeveszi; 

ezért méltányos, hogy az ilyen túlfellépésekért többet kapjon, 

mint a prózai színházak tagjai, akiknek a játék mellett énekel-

3 0 0 



niök nem kell. Erre a feljegyzésre választ még nem kaptam. 

2. Az Operaház igazgatója azt kéri, hogy az említett hatá-

rozatban, ill. annak 1. sz. kimutatásában személyi pótlékok fe-

dezésére havonként az igazgató rendelkezésére bocsátandó 25 000 

Ft az Operaházra nézve havi 35 000 Ft-ra emeltessék fel. Ezt a 

kérelmet az igazgató - a magam részéről is méltányosnak talált -

alábbi indokokkal támasztja alá: 

a. Az Operaház énekesének munkaképessége jóval kisebb időtarta-

mú, mint a prózai színészé; legfeljebb három évtized áll rendel-

kezésére, hogy megélhetését egyszer s mindenkorra biztosíthassa; 

ezért az Operaház tagjainak fizetése mindig meghaladta a Nemzeti 

Színház tagjainak fizetését. 

b. A Nemzeti Színháznak a kiválóbb tagok szerződtetésénél csak 

a hazai magánszínházak konkurrenciájávai kell számolnia, ezzel 

szemben az Operaháznak igen gazdag és nagy hírnévnek örvendő 

külföldi operaházak (Milanói Scala, New-Yorki Metropolitán és 

City Operaház stb.) okoznak hatalmas konkurrenciát. 

Tekintettel arra, hogy az állandó szerződtetési tárgyalá-

sok már folynak, igen kívánatos lenne, ha a fent említettekben 

is végleges döntés történnék, tisztelettel kérem, hogy fenti ok-

ra vonatkozó állásfoglalásáról lehetőleg mielőbb szíveskedjék 

értesíteni. 

A Szegedi Nemzeti Színháznál 16 000 Ft-fcól havi 25 000 Ft-

ra kérik az összeg felemelését. A Szegedi Nemzeti Színház szemé-

lyi pótlékemelését indokolja az, hogy ez az összeg a színház 

valamennyi rendszeres alkalmazottja fizetésének pótlékolására 

szolgál, már pedig a csoportos személyzetnek már eddig is élve-
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zett pótlékai csak abban az esetben elégíthetők ki, ha ez a fel-

emelt összeg engedélyeztetik. 

A Szegedi Állami Nemzeti Színháznál a műszaki vezetők lét-

száma 12 személyben állapíttatott meg. A tényleges létszám 24. 

Tekintettel arra, hogy a szóbeli tárgyalások során állandóan 

24-es létszámról volt szó, a GF. határozatba a 12-es szám nyíl-

ván elírás következtében került. Kívánatos ezért a létszámnak 

ily módon való módosítása. 

Minthogy az állami színházak új idényre vonatkozó bérlet-

rendszere ügyében a szükséges intézkedéseket a legrövidebb időn 

belül meg kell tenni, kívánatos volna, ha a Gazdasági Főtanács 

az annak idején megtartott értekezleten kilátásba helyezett dön-

téséről - a Szakszervezeti Tanács, a főváros , valamint az ál-

lami színházak vezetőinek meghallgatása után - engem mielőbb ér-

tesítene. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-217374-1948. 

"Dr. Gaibel, Ki. Antalné, VII. 22". 

87. 

Budapest, 1948. október 9. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ 

A NÉZŐTÉRI FÉRŐHELYEK GYARAPÍTÁSÁRÓL. 
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Miniszter úr! 

Az Állami Operaház szubvenció-csökkentése alkalmával előállott 

nehéz pénzügyi helyzet arra ösztönöz, hogy az Operaház bevételé-

nek fokozására megoldást keressek. 

Felmerült az a terv, mely tulajdonképpen már a Tervhiva-

talnak bemutattatott, hogy miután az Operaház nézőterét annak 

építése alkalmával nem használták ki gazdaságosan, a férőhelyek 

száma viszonylagosan igen kevés - a műszaki megoldás figyelembe-

vételével és az Operaház előadásai iránt megnyilvánuló nagy ér-

deklődés szemmeltartásával -,a nézőtéri székek számát felemel-

jük . 

A tervet műszakilag kidolgoztattam, és úgy látom, hogy a 

nézőtéri ülőhelyek száma 100 darabbal emelhető, ami igen jelen-

tős összeggel emelné az évi bevételt. Az ülőhelyek számának fel-

emelésével a bevételi többlet egy esztendőre meghaladja a 420 000 

forintot, míg az egyszer s mindenkori beruházási költség, amely 

az első bevételi többletet terhelné, 350 000 forint kiadást je-

lentene, úgy hogy már az első év végén is közel 75 000 forint 

tiszta nyereség mutatkoznék. 

A mellékelt kalkuláció összeállításánál figyelembe vettem 

egy komoly cég beadott ajánlatában feltüntetett árakat. 

Tisztelettel kérem Miniszter urat, hogy fenti javaslatomat 

jóindulattal elbírálni, s az Operaház férőhelyeinek gyarapítá-

sához szükségelt, s a csatolt kimutatásban feltüntetett beruhá-

zási összeget engedélyezni szíveskedjék. 

őszinte tisztelettel 

Tóth Aladár s. k. 
igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-221002-1948. 

Az iraton szereplő előadó feljegyzései szerint az ügyet a három-
éves terv költségvetési keretébe állították be, és az Operaház 
a kérelmezett tervhitelt megkapta. 

8 8 . 

Budapest, 1949. július 22. 

A VKM INTÉZKEDÉSE AZ OPERAHÁZI ELŐADÁSOK RÁDIŐKÖZVETÍTÉSI DÍJÁ-

NAK KIFIZETÉSE ÜGYÉBEN. 

A Magyar Központi Híradó Rt. annak idején kötelezte magát arra, 

hogy az operaházi előadásokból 2 000 Ft közvetítési díj mellett 

legalább 35 előadást közvetít, és ezen felül a lemezre felvett 

előadások közül még további tízet. Ez utóbbi "hangrögzített" 

előadások kétfélék lehetnek, éspedig: az első előadás, amely u-

tán a teljes közvetítési díjat tartoznak fizetni, tehát a 2 000 

forintot és a többi ismételt közvetítés, amikor a fele összeget, 

tehát 1 000 Ft-ot. A hangrögzített előadások ismétlése esetén 

500 Ft a fizetendő összeg. 

Az Állami Operaház a Rádióval 1929 óta áll szerződéses vi-

szonyban, és annak jogi, szerzői jogi stb. konstrukciója nagyjá-

ból változatlan. E megállapodás értelmében - figyelembe véve a 

magánszínházi kollektív szerződéseket - a Rádió által fizetett 

teljes összeg a tagok között közreműködésük, tényleges munkatel-
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jesítményük arányában felosztandó. 

A Magyar Központi Hiradó Rt. ilyen címen 1949. január hó 

1-től a mai napig összesen 35 378,80 forintot fizetett be a VKM 

megfelelő számlájára. Ennek az összegnek véleményünk szerint a 

bevételi számlára kellene befolyni, ill. ott kellene maradni. 

Tekintettel azonban arra, hogy az éveken keresztül folytatott 

gyakorlat szerint ezt az összeget a színház alkalmazottai meg-

kapták, azt a szerződésbe is felvették, a folyó évben még ki kell 

fizetni. Ez ügyben a Pénzügyminisztériummal is tárgyalást foly-

tattunk, aki a felhozott indokokra való tekintettel a folyó é-

vaddal kapcsolatos díjaknak kifizetése elől nem zárkózott el. 

Megállapodásunk értelmében azonban ezeket a díjakat a jövőben 

nem fogjuk kifizetni a színházak alkalmazottainak. 

A Pénzügyminisztériummal való megbeszélés alapján f. évi 

összegek kiutalása ügyében a pénzügyminiszterhez fordulunk. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-240535-1949. 

"Nyáry, K. Antalné" . 

A VKM Művészeti Főosztályának vezetője 1949. július 22-én le-
vélben kérte a pénzügyminisztert "a rádió-közvetítésekkel kap-
csolatos díjak f. évadban való kifizetéséhez" járuljon hozzá. 

89. 

Budapest, 1949. július 30. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ IGAZGATÓJÁNAK ELŐTERJESZTÉSE A VKM MINISZ-
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TERHEZ A MUNKAERŐ RACIONALIZÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁTSZERVEZÉSEK-

RŐL. 

Miniszter úr! 

A magánszínházak államosításával kapcsolatban az Operaházra há-

rul az a feladat, hogy a saját, a Városi, az Ifjúsági, a Vidám, 

az Úttörő és az Operettszínház díszleteit, jelmezeit stb. saját 

műhelyeiben készíttesse el és ugyanott végezzék a szükséges ja-

vításokat is. 

Ezek az új feladatok, továbbá a munkaerő racionalizálása a 

régi rendszer teljes felszámolását vonják maguk után. A műhelyek 

éléről az eddigi művészi vezetőket, akikre nagyobb feladatok há-

rulnak, kizárólag művészi munkakörben kell foglalkoztatni, és 

helyükbe kipróbált munkásokat kell állítani, akik jobban ismerik 

az elvégzendő munkák nagyságát, időtartamát és jobban tudják el-

lenőrizni és kézbentartani a személyzetet. 

Az üzemi bizottság elnökének és a minisztérium képviselői-

nek jelenlétében, továbbá az illetékes tényezőknek bevonásával 

tartott értekezlet javaslataképpen jóváhagyás végett a követke-

zőket terjesztem fel. 

Albin János építészmérnök, az Állami Operaház műszaki főnö-

ke vegye át a fenti színházak színpadi és műhelymérnöki ellenőr-

zését, ő legyen felelős a külső hatóság előtt a mérnöki munka-

körbe vágó összes dolgokért. Illetményei arányosan terheljék a 

színházakat. Cím: osztályvezető főmérnök. 

Munkaköre: a rendező, díszlettervező, a műszaki személyzeti 

főnök jelenlétében vele tárgyalja le a kiállítással kapcsolatos 

3 0 6 



művészi kérdéseket, a műhelyfelelősöknek együttesen adják ki a 

munkát, akik mérnöki szempontból az ő, művészi és egyéb szem-

pontból pedig a tervező közvetett utasításai szerint kötelesek 

eljárni . 

Műszaki személyzeti főnök. Ő veszi át a műszaki főnöktől a 

személyzet személyi és fegyelmi munkakörét. Ö alá tartozzanak 

az összes műhelyekben és a színpadon dolgozó munkások, továbbá 

az altisztek és a takarítószemélyzet. Javaslatot tesz az igazga-

tóságnak a munkások felvételére és elbocsátására, a tárak, műhe-

lyek és egyes csoportok vezetőinek kinevezésére. Felelős az ösz-

szes kiadott munkálatok időbeni elvégzéséért, a munkaerő kihasz-

nálásáért. Ellenőrzi a tárak és műhelyek munkáját; végül felelős 

még a személyzet túlóráztatásáért, miért is túlórázni csak az ő 

engedélyével le.het. 

Munkájában segítségére van a műszaki személyzeti főnök, aki 

egyúttal felelős vezetője még a szabóműhelyeknek és a jelmeztá-

raknak is. 

Mivel azonban a színházi műszaki munkások munkaköre két fő 

csoportra tagozódik, a két állásra más szakképzettségű alkalma-

zott jelölhető. 

Az előadottak alapján tisztelettel kérem, hogy a műszaki 

személyzeti főnöki állást Zemankovics Lajos asztalos, a Főváro-

si Operettszínház jelenlegi színpadmesterével, a helyettesi ál-

lást pedig Potecz Béla szabóval, az Operaház jelmeztári munká-

sával betölteni szíveskedjék. 

Mindkettő régi szakember, akik úgy politikailag, mint szak-

tudásban is minden követelménynek megfelelnek. 
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Költségvetésileg a változások keresztül vihetők, mert a két 

új állás helyett egyidejűleg két állás megszüntetésére alant 

teszek javaslatot; a rendszer szerinti fizetéseken felül járó 

pótlékaik pedig beilleszthetők a műszaki személyzet személyi 

pótlékába. 

A jelmezműhelyekben Márk Edit, a női jelmeztár vezetői, to-

vábbá Mártonfi Zoltánná takarítónő-felügyelői állását megszünte-

tendőnek tartom és kérem Miniszter urat, hogy mindkettőt más ál-

lami színházhoz helyezzék át. 

Tekintettel az ügy sürgősségére, tisztelettel kérem Minisz-

ter urat, hogy az előterjesztésemet elfogadni és a szükséges in-

tézkedéseket megtenni szíveskedjék. 

Mihály András s. k. 

igazgató h. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-240780-1949. 

A VKM Művészeti Ügyosztálya vezetője 1949. augusztus 3-i leve-
lében értesíti az Operaház igazgatóhelyettesét, hogy a beadvány-
ban foglaltakhoz hozzájárul. 

90. 

Budapest, 1949. szeptember 3. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ FELJEGYZÉSE A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUMHOZ 
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A SZEGEDI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MEGSZŰNT OPERAEGYÜTTESE OPERAI, ZENEI 

ANYAGÁNAK TÁRGYÁBAN. 

A Szegedi Állami Színház operai együttesének feloszlatásával 

felszabadult a szegedi operarepertoár teljes operai-zenei anya-

ga (az ott játszott operák partitúrái, zenekari anyaga, zongo-

rakivonatai és karanyaga). Tekintettel arra, hogy a budapesti 

Operaház az idei 1949/50-es évadban a kb. 280operai előadáson 

kívül a Városi Színházban 110 előadást, vidéken pedig 100 előa-

dást teljesít, a munkamenet szempontjából elsőrangú fontosságú 

lenne, ha a szegedi opera zenei anyagát miniszter úr teljes e-

gészében a budapesti Állami Operaház kezelésébe adná át, hogy 

az esetleges párhuzamosan (pl. vidéken és Budapesten egyszerre) 

színrekerülő operák zenei anyaga két példányban álljon rendelke-

zésre. A rendkívül nagy értéket képviselő zenei anyag ily módon 

megfelelő megőrzésben is részesülne. 

Mihály András s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-241469-1949. 

A kéréshez a minisztérium hozzájárult. 
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69. 

Budapest, 1949. szeptember 27. 

AZ ÁLLAMI OPERAHÁZ ELŐTERJESZTÉSE A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUMHOZ 

A SZEGEDI VENDÉGSZEREPLÉSEK HELYÁRAINAK FELEMELÉSÉRE. 

Miniszter úr! 

Az Állami Opera-Staggione a folyó színi évadban 12 esetben tart 

operaelőadást a Szegedi Nemzeti Színházban. Benkő Miklós, a Sze-

gedi Színház jelenlegi igazgatója szociális, kultúrpolitikai és 

bérlőinek kielégítése szempontjából ragaszkodik az általa megál-

lapított 2-10 forintig terjedő helyárakhoz, azonkívül kér előa-

dásonként 1 700 forint térítést. E helyárak alapján a színház 

eszmei bevétele 5 100 forint. Az Operaház részére fennmaradó 

3 400 forint nem elegendő a .költségek fedezésére. Annál is in-

kább, mert 

1. Szegedre az előirányzatnál- jóval nagyobb létszámot kell le-

vinni a' színpad nagyságángk betöltése és a közönség eddig kikul-

turált igényeinek kielégítése céljából. 

2. Élvonalbeli énekesek és karmesterek szerepeltetésével kíván-

juk pótolni a Szegeden megszűnt operát. 

3. A Szegedi Nemzeti Színház 1 200 személyt befogadó képességé-

nél fogva nagyobb jövedelmet kell, hogy biztosítson a kisebb vá-

rosok jóval kisebb színházainak jövedelmének ellensúlyozására. 

Kérem Miniszter urat úgy dönteni, hogy a Szegedi Nemzeti 

Színházban megtartandó operaelőadásokkal kapcsolatban - bármeny-
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nyire is osztjuk Benkő igazgató szociális elgondolását - a hely-

árakat 50 %-kal emelhessük és a jegyek, valamint a villany, jegy-

szedő személyzet, néhány műszaki költségeinek fedezésére 1 000 

forint költségmegtérítést fizethessünk. 

Fenti kérelmünkben hozandó döntésekről kérjük miniszter 

urat, hogy Benkő Miklóst, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatóját 

és bennünket értesíteni, valamint e határozatot elvben a többi 

színigazgatóra is kiterjeszteni szíveskedjék. 

Tisztelettel 

Antal s. k. 

Opera-Staggione titkára 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-1166-1949. 

A Népművelési Minisztérium 1949. október 8-i levelében engedé-
lyezte, hogy "a Szegedi Nemzeti Színháznál megtartandó előadá-
sokat nem 2-10 Ft-os, hanem 3-15 Ft-os, tehát 50 %-kal magasabb 
helyárak mellett tartsák". Jóváhagyta azt is, hogy "a műszaki 
személyzet költségének fedezésére" 1 000 Ft-ot költségtérítés 
címén felhasználjanak. Erről értesítette a Szegedi Nemzeti Szín-
ház igazgatóját is. (u. o.) 
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NEMZETI SZÍNHÁZ 

92. 

Budapest, 1946. január 22. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK JAVASLATA A VKM MINISZTERHEZ. 

A HELYÁREMELÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMET JÓTÉKONY CÉLOKRA KÍVÁN-

JA FORDÍTANI. 

Miniszter úr! 

Szóbeli előterjesztésem alapján tisztelettel kérem Miniszter úr 

hozzájárulását ahhoz, hogy a Lumpáciusz Vagabundusz előadásaira 

mérsékelten felemelt helyárak által okozott bevételi különbözet 

terhére a bruttó bevétel 2 %-át jótékony célra fordíthassam. 

A helyáremelésnél csupán a legdrágább helyeket, a klubülést, 

zsöllyét, továbbá a földszinti és az I. em. páholyok árát emel-

tem maximálisan 50 '»-kai, hogy a szerényebb anyagi viszonyok kö-

zött élő közönséget ez ne érintse. Az összbevétel ilyen formán 

17 %-kal tehet ki többet az eddiginél, és ebből kerülne levonás-

ra a jótékony célra kerülő 2 

A január 24-30-ig terjedő hét bevételéből a hídépítő munká-

sok, míg a következőéből a menhelyeken elhelyezett csecsemők ja-

vára szándékozom a 2 's-ot kiutalni. 

Tisztelettel 
Major Tamás s. k. 

igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-16033-1946 . 

93. a. 

Budapest, 1946. február 1. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM MINISZTER-

HEZ A NÉPI ÉNEK-, TÁNC- ÉS JÁTÉKEGYÜTTES BEMUTATÓ ELŐADÁSÁRÓL. 

Miniszter úr! 

Muharay Elemér úr, a Népi Ének-, Tánc- és Játékegyüttes vezető-

je avval a kéréssel fordult hozzám, hogy társulata bemutatkozó 

előadását a Nemzeti Színház színpadán tarthassa meg. Időpontul 

a február 18-i hétfői napot látnánk mindketten alkalmasnak. 

Amikor ezt jelentem Miniszter úrnak, egyben hozzáfűzöm azt 

is, hogy a Nemzeti Színháznak egyik legelsőrendű kötelessége a 

népi kultúra támogatása és fejlesztésének elősegítése. Munkame-

netének során még nem tudott kellő mértékben eljutni e céljának 

megvalósításához, és ezért igen nagy örömmel üdvözli a Népi 

Ének-, Tánc- és Játékegyüttes létrejöttét, és a maga részéről 

is igyekszik segítségére lenni. 

Nagyon kérem Miniszter urat, hogy a tervezetet jóváhagyni, 

és nekem az együttes minél nagyobb mérvű támogatására lehetősé-

get adni szíveskedjék. 
Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-19896-1946 , 
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93. b. 

Budapest, 1946. február 15. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLY BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A NÉPI 

ÉNEK-, TÁNC- ÉS JÁTÉKEGYÜTTES NEMZETI SZÍNHÁZI BEMUTATÚ ELŐADÁ-

SÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL. 

Miniszter úrral, Simon és Bassola államtitkár urakkal, valamint 

a gazdasági ügyosztály vezetőjével és a Nemzeti Színház igazga-

tójával történt tárgyalások eredményeképp a kérés a következő 

formában teljesítendő: 

1. A szóbanforgó bemutató előadás céljaira a Nemzeti Szín-

ház színpada és szükséges jelmezei folyó évi március hó 4-én 

Muharay Elemér társulatának átengedendők. 

2. Minthogy a fenti napon tartandó bemutató előadásra a Nem-

zetgyűlés, a kormányzat stb. tagjainak meghívása kívánatos, mely 

meghívás tiszteletjegyek kibocsátása útján történik, bevételre 

nem lehet számítani. A bemutató kereken 50 millió pengőt kitevő 

költségeit a Minisztérium elsősorban érdekelt osztályai: a művé-

szeti és a szabadművelődési osztály viseli. 

3. A bemutató megrendezése a Minisztériumon át a Művészeti 

Tanács útján történik. 

A fenti értelemben történt döntés alapján ügyosztályunk tár-

gyalást folytatott a Szabadművelődési Ügyosztály vezetőjével, a-

ki kilátásba helyezte, hogy az osztály március havi hiteléből 

20 millió pengőt rendelkezésre bocsát a fenti célra oly módon, 
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hogy ezt az összeget a keb. házipénztár utján a megfelelő csekk-

számlára befizeti. 

A művészeti osztálynak ezek szerint 30 millió pengőt kell 

vállalnia. Ez az összeg igen jelentős terhet jelent számunkra, 

mert éppen most egyéb, fontos és halaszthatatlan kiadásokat kell 

a művészeti célokra eszközölni. Minthogy azonban más megoldási 

mód nem kínálkozik, s a szóbanforgó bemutató a népi kultúra tá-

mogatásának és fejlesztésének ügyét igen hathatósan elősegíteni 

van hivatva, az összeget előteremtjük. 

Addig is felhatalmazzuk a Nemzeti Színház igazgatóját, hogy 

50 millió pengőig hitelezze a kiadási összegeket Muharaynak a 

színház pénzéből. A költségek azonban az 50 millió pengőt semmi-

képpen sem haladhatják meg. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-19896-1946. 

"Gaibel, L. Romhányi III. 5. K. Pátzay III. 5." 

A Művészeti Ügyosztály a feljegyzésben foglaltak szerinti leve-
let küldött a Nemzeti Színház igazgatójának. 

94. 

Budapest, 1946. február 23. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA BEADVÁNYÁBAN A GAZDASÁGI FŐTANÁCS-

TÓL AZ ÁLLAMI SZÍNHÁZAKNAK RENDKÍVÜLI SEGÉLY KIUTALÁSÁT KÉRI. 

Mivel az új kormányrendelet rendelkezései csak a f. évi március 
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hó 1-tól lépnek hatályba, míg a kollektív szerződések január 

15-től állapították meg az új illetményeket, az állami színhá-

zak tagjai pedig február hóra csupán a 10.700/1945. M. E. számú 

rendelettel 1945. évi november hó 1-től érvényes fizetéseket kaptak és 

a 9.177/1946. P. M. számú rendelettel 900 000 P élelmezési vált-

ságban részesültek és a 18/1946. G. F. számú rendelet alapján 

400 000 P egyszeri drágasági segélyt fognak kapni, tehát február 

hóra a gyakorlatos színésznek 1 375 000 P, a maximális fizetésű 

tagnak 1 516 000 P, Bajor Gizinek pedig 1 588 000 P az összes 

február havi javadalmazása; tisztelettel kérem, hogy február hó-

ra pótlólag fejenként 3 000 000 P rendkívüli segélyt engedélyez-

ni szíveskedjék. 

Tisztelettel bejelentem, hogy a Nemzeti Színház tatarozási 

munkálatainak költségeit oly mértékben csökkentem, hogy csak az 

elkerülhetetlenül legszükségesebb munkálatok végeztessenek el; 

hasonlóképpen a személyzet létszámának csökkentésével ugyancsak 

jelentékeny megtakarítást fogok elérni, hogy ezen intézkedések-

kel biztosíthassam a színház személyzetének jobb anyagi feltéte-

leit. 

Major Tamás s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-A-101972-1946. 

A február 26-i határozat szerint az Opera részére 800, a Nemze-
ti Színház részére pedig 600 millió pengő segély lett kiutalva. 
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9 5 . 

Budapest, 1946. március 28. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA BEADVÁNYÁBAN A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS-

RŐL TÁJÉKOZTATJA A VKM MINISZTERT. 

Miniszter úr! 

A Nemzeti Színházban tervezett létszámcsökkentéssel kacpsolato-

san jelentem az alábbiakat: 

1944 őszén a Nemzeti Színháznak művészekkel, tisztviselők-

kel és műszaki alkalmazottakkal együtt összesen 314 tagja volt. 

Az összeomlás utáni gyökeres tisztogatás során (amikor politikai 

és művészeti szempontból rostáltam meg a tagokat) 78 elbocsátást 

eszközöltem, de a később előkerült, illetőleg újonnan szerződte-

tett tagokkal a csökkent létszám 1945 őszére ismét felduzzadt 

277-re. Az időközben szerződtetett tagok a régiek közül nem egyet 

feleslegessé tettek, viszont ezek elbocsátása évad közben nem 

állt módomban, holott ezek csupán a felszabadulás utáni gyors 

munkában mint helyettesek kerülhettek a színház kötelékébe. A 

mostani B-lista tervezetek során 60 elbocsátást tartok lehető-

nek, természetesen a színház sajátos helyzetét tekintve, a szer-

ződések lejártakor, tehát június 30-án. A színház létszáma így 

220-ra csökkenne. Minthogy azonban az év folyamán több olyan 

tehetséges művészre lettem figyelmes, akit szívesen látnék a 

Nemzeti Színház tagjai között, továbbá a műszaki személyzetet is 

néhány szakemberrel szeretném kiegészíteni, úgyhogy kérem Mi-
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niszter urat, hogy a jövő évadra a Nemzeti Színház létszámának 

240 főben való megállapításához legyen szíves hozzájárulni. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-44173-1946. 

96. 
Budapest, 1946. március 30. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA KÉRI A VKM MINISZTERT, VONJA VISSZA 

A SZÍNÉSZEGYESÜLET SZÍNIISKOLÁJÁNAK A NEMZETI SZÍNHÁZBAN TARTAN-

DÓ VIZSGAELÖADÁSÁRÓL SZÓLÓ ENGEDÉLYÉT. 

Miniszter úr! 

Hivatkozással arra a beszélgetésre, amelyeta Színészegyesület 

Színiiskolájának a Nemzeti Színházban tartandó vizsgaelőadásá-

val kapcsolatban folytattunk, tisztelettel kérem, hogy az enge-

délyt visszavonni szíveskedjék. 

Nyilvánvaló, hogy a Nemzeti Színház munkarendje ezeknek az 

előadásoknak a megtartását nem bírja el. A vasárnap délelőttöket 

már régebben lefoglalta a Munkáskultúrszövetség, úgyhogy az e-

gyetlen szabadidőnk, amikor a színpad nincs elfoglalva, már i-

génybe van véve. Ezen változtatni már szinte lehetetlen. De nincs 

is rá szükség, mert a Magyar Színház igazgatójával, Both Bélával 
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történt megállapodásunk szerint ők ugyanolyan feltételek mellett 

bocsátanék rendelkezésre a színházat, mint a Nemzeti Színház. 

Tehát a Színiiskola azonos feltételekkel, zavartalanabbul bonyo-

líthatja le vizsgaelőadását a Magyar Színházban, mint nálunk. 

Kérjük, hogy megbeszélésünk értelmében a Színiegyesület 

Színiiskoláját értesíteni, illetve a Magyar Színházban való vizs-

gaelőadások tartására utasítani méltóztassék. 

Ugyanitt említjük meg, hogy felmerült a szükségessége a 

kultuszminiszteri elvi döntés hozásának a Színművészeti Akadémia 

vizsgaelőadásait illetőleg is. Kérjük Miniszter úr utasítását, 

hogy a Színművészeti Akadémia vizsgaelőadásaihoz szükséges dísz-

leteket és kosztümöket ezután is korlátlanul bocsássuk rendelke-

zésükre az eddigi feltételekkel, vagy a színház rendkívül nehéz 

anyagi helyzetére való tekintettel kérjük a feltételek szigorí-

tását, illetve azt, hogy a Színművészeti Főiskola költségvetésé-

hez mérten fokozottabban járuljon hozzá a vizsgaelőadások dísz-

let-kosztüm és világítási kiadásaihoz. Erre tudtunkkal a Szín-

művészeti Akadémiának most aránylag több eszköz áll rendelkezé-

sére, mint a múltban, viszont a Nemzeti Színház erre a költség-

megtérítésre nagyon is rá van utalva. 

Teljes tisztelettel készséges híve 

Major Tamás s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-41013-1946 . 
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Az iraton található belső feljegyzés: "Fenti ügyben megegyezés 
történt a Magyar Színházzal. A szóbanforgó színiiskola növendé-
kei ott tartják vizsgaelőadásaikat". 

97. 

Budapest, 1946. április 14. 

MAJOR TAMÁS ELŐTERJESZTÉSE A VKM MINISZTERHEZ A VILÁGIRODALOM 

KLASSZIKUS, DRÁMAI MŰVEINEK KIADÁSA ÉRDEKÉBEN. 

Miniszter úr! 

A Nemzeti Színház klasszikus műsorának kiegészítése érdekében 

terjesztem Miniszter úr elé az alábbiakat: 

A világirodalom igen sok drámai remekművének nincs magyar 

fordítása, illetve az esetleges magyar fordítás nem felel meg a 

komolyabb igényeknek. Ezen a hiányon szeretnék, legkitünűbb mű-

fordítóink támogatásával, segíteni. Minthogy azonban ez a munka 

erősen túlhaladja a napi kereteket, komoly látszata szerződésem 

lejárta utáni időre esik, puszta előlegként nem juttathatok a 

fordítóknak olyan összegeket, ami őket csak kis mértékben is te-

hermentesítené és megteremthetné számukra a komoly munka felté-

teleit. 

Ezt az akadályt áthidalni a mai helyzetben elég nehéz prob-

léma. Anélkül, hogy Miniszter úr közvetlen anyagi támogatását 

kérném hozzá, két úton is megpróbálom elérni a megoldást. Faust 

Imre könyvkiadóval az évad elején szóban megállapodtam, hogy a 

Nemzeti Színház műsorának érdemleges darabjait "A Nemzeti Szín-
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ház könyvtára" .gyűjtőcím alatt sorozatosan meg fogja jelentetni 

--köny vala-kban. Ez a tefv az iflflközben beállott nyomdai- és papíf-

Helyzet súlyosbodása miatt meghiusult, illetőleg halasztást szen-

vedett. Most azonban ezt az új szempontot figyelembevéve az öt-

letet hajlandó feleleveníteni. A drámairodalom remekműveinek új 

fordításban való sorozatos megjelenítéséhez a kiadó annyi segít-

séget kér, hogy a megfelelő mennyiségű papírt előállítási áron, 

a közvetítő kereskedelem kikapcsolásával juttassák neki, továb-

bá, hogy a megjelent műveket a kultusztárca alá tartozó intézmé-

nyek könyvtárai vásárolják meg. Tekintve, hogy valóban remekmű-

vekről lesz szó, azoknak az iskolai stb. könyvtárak részére való 

megvásárlása bizonyára nem fog elvi akadályokba ütközni. Ezen 

kívül erre a célra szeretném fordítani a Nemzeti Színháznak a 

Rákóczi út és Múzeum körút sarkán lévő telkének jövedelmét, így 

a most kiadásra kerülő nyári, színházi koncesszió bérösszegét 

is. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-46573-1946 . 

A VKM Művészeti Főosztálya 1946. április 24-i belső feljegyzése 
szerint a beadványban foglaltak "teljesíthetőek". 
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95. 

Budapest, 1946. április 18. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM MINISZTER-

HEZ A TÁRSULAT ROMÁNIAI VENDÉGSZEREPLÉSÉRŐL. 

Miniszter úr! 

A Nemzeti Színház is részt szeretne venni a magyar-román kultúr-

kapcsolatok elmélyítésében, és ebből az alkalomból elsőrendű 

tagjaiból összeállított együttessel szívesen venne részt egy Er-

délyben és Óromániában tartandó vendégszereplési körúton. Az 

együttes a magyar költészet remekeit irodalmi esteken mutatná 

be elsősorban Bukarestben és Kolozsváron, valamint más városok-

ban, így Nagyváradon, Marosvásárhelyen, esetleg Aradon is. A 

turnét illetően különösen előnyös helyzetben van jelenleg a Nem-

zeti Színház azáltal, hogy a jelenlegi műsorunkban két olyan da-

rabunk is van, melyek néma személyzet nélkül, kisszámú szerep-

lővel, egy-egy díszletben játszódva igen alkalmasak arra, hogy 

útnak induljunk velük. Ez a két darab a klasszikus és modern 

drámairodalmat egyképpen reprezentáló: a Nők iskolája és a Ve-

szélyes forduló. Az alkalmi együttes létszáma alig érné el a 

harminc főt, a két darab díszletei és egyéb rekvizitumai is ele-

gendő helyet kaphatnának egy vasúti teherkocsiban, úgyhogy a 

vendégjátékot nem terhelnék különös költségek. Remélhetőleg a 

bevételek és a kiadások egyensúlyban maradnának és csak nemvárt 

esetben kellene a vendégszerepléshez állami támogatást kérnünk. 
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A turnét az évad végére tervezem, és két különböző módon 

már meg is indítottuk az előzetes tájékozódást. Talán júliusban 

kerülhetne rá sor, de esetleg a kamaraszínházi évad korábban va-

ló befejezésével már júniusban, mindenképpen úgy azonban, hogy 

a nyári pihenőnk ne szenvedjen kárt; erre a túldolgozott társu-

latnak mindenképpen szüksége van. Bukarestben a nyár igen meleg, 

azonban nem kellemetlen: tengeri jellegű, így a nyári időjárás 

nem befolyásolhatja károsan az előadások sikerét. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-1-1-49056-1946. 

Az átiratra kézírással rávezetve: "Tudomásul szolgál a/a". 
L. még "Tervezet a román-magyar színészet megsegítésére" c. 
41.sz. dokumentumot. 

99. 

Budapest, 1946. agusztus 2. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM MINISZTER-

HEZ A SZÍNHÁZ KÜLÖN BEVÉTELEINEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL. 

Miniszter úr! 

A Nemzeti Színház 1946-47. évre szóló költségvetésével kapcsola-
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tosan tisztelettel előterjesztem az alábbiakat: 

A megállapított költségvetési keret nem bizonyul elegendő-

nek arra, hogy a Nemzeti Színház akár személyi dotációk, akár 

darabjainak kiállítása tekintetében versenyképesen kedzhesse meg 

az évadot a magánszínházak mellett. Minthogy azonban a stabili-

zációnak nem jelentéktelen lélektani kelléke az, hogy az állam 

színháza az ország legelső művészeivel változatlan színvonalú 

előadásokat produkáljon, az ehhez szükséges, és e költségvetés-

ből hiányzó anyagi előfeltételeket más úton szeretném előterem-

teni. 

Az elmúlt évad elején a színház kebeléből kiindulva megala-

kítottuk a Nemzeti Színház Munkásbarátainak Köre néven azóta már 

közismertté vált és igen nagy eredményeket elért szervezetet. 

Ennek keretében a főváros, a környék, sőt a távolabbi vidék gyá-

rainak és üzemeinek dolgozói érdeklődését keltettük fel a Nem-

zeti Színház munkája iránt. Az üzemi bizottságok állandó kapcso-

latban álltak a Munkásbarátok Körének titkárságával, és havonta 

előre kijelölt nyolc-tíz előadásra csoportosan váltották meg je-

gyeiket. Ez a módszer a színház műsorának megadta a szükséges 

stabilitást, bár a rohamos infláció minden előre való pontosabb 

kalkulációt lehetetlenné tett. 

Az infláció okozta azt is, hogy a munkásbarátok szervezete 

az eredeti elgondolástól eltérően ötven százalékos kedvezménnyel 

működött, s ilyenformán anyagilag nem mutatta azokat az eredmé-

nyeket, amiket jogosan várni lehet tőle. A múlt év azonban in-

kább csak a bevezetés és a propaganda céljait szolgálta, míg a 

jövőben már át tudunk térni eredeti elgondolásunkra, mely szerint 
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a dolgozók teljes áron kapják az előadásokat, továbbá belépési, 

illetve tagsági díjat is fizetnek a Munkásbarátok Körének, vi-

szont az üzemekben tartott ingyen matinék stb. révén kapják meg 

azt a többletet, miáltal az általuk fizetett összeg mégis ked-

vezményessé válik. A Munkásbarátok Köre alapján és az itt szer-

zett tapasztalatok segítségével az ősszel újabb lépésként meg 

óhajtjuk szervezni az értelmiséghez tartozó nemzeti színházi ba-

rátok körét is. A stabil forint mellett mindenki képes lesz ar-

ra, hogy akár egész évre előre kalkuláljon, tehát szórakozási és 

művelődési igényeit is beleillesztheti költségvetésébe. így min-

den remény megvan arra, hogy az intellektuális szórakozások te-

rén kiéhezett értelmiségi réteg szívesen fogja venni hívásunkat. 

A Nemzeti Színház barátainak evvel a két szervezetével kap-

csolatosan tisztelettel kérem Miniszter úr hozzájárulását ahhoz, 

hogy az ilyen módon előállott többletbevételt a színház színvo-

nalának megtartására fordíthassam. Ezt a többletbevételt ugyanis 

többletmunka eredményezi, nem csupán szervezési többletmunka, 

hanem művészi is, hiszen a színház tagjai üzemekbe való kiszál-

lásokat stb. vállalnak azért, hogy a kapcsolat a színház és a 

dolgozók között szorosabb legyen. Nem illogikus tehát a kérés, 

hogy a költségvetésen túli bevételből a tagok illetményét egé-

szíthessük ki, úgyszintén, hogy a darabok kiállítását tarthas-

suk meg az eddigi színvonalon. 

Kérem Miniszter úr jóindulatú döntését fenti kérésem te-

kintetében, mely biztos hitem szerint a Nemzeti Színház munká-

jának biztos és eredményes menetét segíti elő. 
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Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-99694-1946. 

A VKM Művészeti Ügyosztálya 1946. október 7- én levélben arra 
kérte a Nemzeti Színház igazgatóját, hogy tegyen jelentést, 
"1. Mi az a forrás, amelyből a Nemzeti Színház külön jövedelem-
hez jut? A Nemzeti Színház Munkásbarátainak Köre-e kizárólag, 
vagy a színház tagjainak üzemekbe való kiszállása. 
2. Mire óhajtaná e jövedelmet felhasználni? Díszletekre, kosz-
tümökre, vagy a tagok illetményeinek kiegészítésére?" 

100. a. 

Budapest, 1946. szeptember 30. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÚJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ. 

KÉRI AZ 1946/47. SZÍNI ÉVADRA KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK JÓVÁHAGYÁSÁT. 

Mellékelten jóváhagyás céljából tisztelettel felterjesztem a 

Nemzeti Színház művész-személyzetével az 1946/47. évadra kötött 

szerződéseket: 

I. Ügykezelés 

1. Bárczi Éva 

2. Bárdos Rózsi 
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Színésznők 

3. Both Béla 20. Bajor Gizi 

4. Oávid Gyula 21. Bánky Zsuzsa 

5. Debreceni Fere.nc 22. Berky Lili 

6. Erődi dános 23. Cserényi Adél 

7. Erényi Béla 24. Demeter Hedvig 

8. Fodor Endre 25. Eőry Kató 

9. Gazdag József 26. Füzes anna 

10. Gergely Pál 27. Gobbi Hilda 

11. Kovács Alice 28. Lukács Margit 

12. N. Pauspertl Teréz 29 . Gyarmathy Anikó 

13. Sivó Emil 30. Ilosvay Katalin 

14. Sándor Jenő 31. Károlyi Irén 

15. Szilágyi Mihályné 32. Ladomerszky Margit 

16. Szőnyi Béla 33. Létay Klári 

17. Vadász Gyuláné 34. Makay Margit 

18. Varga Mátyás 35. Mészáros Ági 

19. Zsolt István 36. Olty Magda 

37. Pártos Erzsi 

38. Péchy Blanka 

39. Sallai Kornélia 

40. Sitkey Irén 

41. Somogyi Erzsi 

42. Sulyok Mária 

43. Szabados Piroska 

44. Szörényi Éva 

45. Szabó Margit 

46. M. Tóth Éva 



III. Színészek 

51. Abonyi Géza 

52. Balázs Samu 

53. Bartos Gyula 

54. Balé Elemér 

55. Básti Lajos 

56. Bihari József 

57. Bodnár Jenő 

58. Bozóki István 

59. Dávid Mihály 

60. Gábor Miklós 

61. Gárdái Lajos 

62. Egri István 

63. Felvinczi Viktor 

64. Gellért Endre 

65. Gózon Gyula 

66. Görbe János 

67. Horkai János 

68. Horváth Ferenc 

69. Koltai Gyula 

70. Kömives Sándor 

71. Makláry János 

72. Makláry zoltán 
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47. Tőkés Anna 

48. Váradi Aranka 

49. Vidor Ferike 

50. Vízvári Mariska 

73. Mádi Szabó Gábor 

74. Mészöly Dezső 

75. Nagy Adorján 

76. Pataki Miklós 

77. Pásztor János 

78. Pártos Géza 

79. Pethes Sándor 

80. Peti Sándor 

81. Rajczy Lajos 

82. Rátkai Márton 

83. Somlay Artúr 

84. Szilágyi Aladár 

85. Tapolczai Gyula 

86. Tassy András 

87. Tompa Sándor 

88. Timár József 

89. Újlaki László 

90. Ungvári László 

91. Uray Tivadar 



Tisztelettel kérem Both Béla szerződését, mint főrendezőét, 

^ Varga Mátyásét pedig «int szcenikai felügyelőét jóváhagyni. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-111946-1946. 

100. b. 

Budapest, 1946. április 29. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK FELJEGYZÉSE A NEMZETI SZÍNHÁZ 

1946/47. ÉVI SZERZŐDÉSEINEK ÜGYÉBEN. 

Nemzeti Színház 

A jövőben kellő időben küldjék be a szerződéseket. 

A szerződések augusztus 31-ig szólnak. Felhívjuk az igaz-

gatót a szerződések jóváhagyásával kapcsolatban, hogy a szer-

ződések időtartamát július 31-re, a költségvetési év végére mó-

dosítsa . 

Művészeti ügykezelés 

A művészeti ügykezelés személyzete 30 tagból áll. 7 új tagot 

szerződtettek (egy főrendezőt, két súgót, egy könyvtárost, egy 
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másolót, egy korrepetitort és egy zenei tanácsadót). Szabolcsi 

Bence zenei tanácsadónak szerződtetése indokolatlan. Mi szükség 

van prózai színházban egy zenei tanácsadóra akkor, amikor a szín-

háznak egy 650 forinttal dotált zenei vezetője (Dávid Gyula) és 

külön egy karmestere is van? A zenei vezető és a zenei tanácsa-

dó szerződtetése legalábbis különösebb indokolást kívánna. Véle-

ményünk szerint elég lenne a karmester szerződtetése, hiszen ze-

nei vonatkozású ügyekben az Operaház nyújthatna tanácsot és ve-

zetést. 

Feltűnően magas Sándor Jenő főügyelőnek havi 1 000 forintos 

díjazása. Havi 1 000 Ft gázsit kap a színháznak olyan kiváló mű-

vésze, mint pl. Bihari József, vagy Gózon Gyula. Az ügyelő -

még ha főügyelőnek nevezzük is - kisebb rangú munkakörben dolgo-

zik, amit bizonyít az is, hogy a színház négy másik ügyelője 

350-450 forint díjazásban részesül. 

Nem tartjuk feltétlenül szükségesnek Zsarnóczay Sári máso-

ló alkalmazását (228 Ft), a darab-másolási teendőket elláthatja 

- mint a többi színháznál is - a könyvtáros. A könyvtárosi te-

endők mellett ezt is el lehet végezni. 

Egyébként 1 000 Ft-on felüli fizetése az igazgatónak, a fő-

rendezőnek és a scenikai felügyelőnek van. 

Magánszereplők 

A. Színésznők 

33 színésznő működik, ezek közül 7 új tag, 3 örökös tag, a gá-

zsik meglehetősen magasak. Legmagasabb gázsija van Bajor Gizinek 
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(1 500 Ft), 1000 Ft-on felüli gázsija van 10 tagnak. A legki-

sebb gázsi 250-300 Ft. A kötelező fellépések száma 50 és 100 

között váltakozik. Feltűnő, hogy Makay Margit 50 kötelező fel-

lépéssel ugyanolyan gázsit (1 500 Ft) kap, mint a 100 fellépés-

re kötelezett Lukács Margit. Ilyen nagy volna a művészi nívó-

különbség? A színésznői taglétszám egyébként nem magas. 

B. Színészek 

43 tag, ezek közül 7 új tag, 3 örökös tag. A gázsik itt is ma-

gasak. Legmagasabb gázsija van Somlay Artúrnak és Tímár József-

nek, valamint Uray Tivadarnak (1 300 Ft), de ez indokolt is. 

1 000 Ft-on felüli gázsija van 9 tagnak. Érdekes, hogy a férfi 

színészek vonalán a legkisebb gázsi, két kivételtől eltekintve, 

meghaladja a 400 Ft-ot. Ez kissé bőkezű felosztásnak látszik. 

A taglétszám egyébként megfelelő. 

Utasítsuk-e a színház igazgatóját, hogy minden magánszerep-

lő szrződésébe vegye be, hogy a tag a törzsszínházon kívül mi-

niszteri felhívás alapján vidéki színházakban is köteles fellép-

ni? 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-57851-1946. 

"Or. Gaibel, L. Romhányi, IV. 29, 1. Kardos, V. 6., K. Bóka 

V. 7." 
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100. c. 

Budapest, 1946. május 7. 

A VKM ÁLLAMTITKÁRÁNAK LEIRATA A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁHOZ 

AZ 1946-47. ÉVI SZERZŐDÉSEK ÜGYÉBEN. 

Az 1946-47. színi évadra kötött,s a csatolt kimutatásban fog-

lalt szerződéseket a következő megjegyzésekkel hagyom jóvá: 

1. Zenei tanácsadónak szerződtetését prózai színházban, 

melynek külön zenei vezetője és karmestere is van, indokolatlan-

nak találom. Az államháztartás minden vonalán egyformán kötele-

ző takarékosság szigorú szemmel tartásával elégnek tartom a 

színháznak egy zenei szakember szerződtetését, tekintettel arra, 

hogy zenei vonatkozású ügyekben a Magyar Állami Operaház minden-

kor szolgálhat a szükséges útbaigazításokkal és esetleg segéd-

lettel . 

2. Nem indokolja Igazgató úr Sándor Jenő főügyelőnek fel-

tűnően magas, havi 1 000 Ft-os alapfizetését. Ha nevezett csak 

ügyelői munkakörben tevékenykedik, ez az alapfizetés legalább 

felére csökkentendő. 

3. Nem indokolja Igazgató úr dr. Beér János székesfővárosi 

tiszti főügyésznek a színház jogtanácsosául való szerződtetésé-

nek szükségességét. Minthogy az állami színházak - így a Nemze-

ti Színház - szerződtetett jogtanácsosa dr. Bíró Miklós ügyvéd, 

felhívom Igazgató urat, lépjen vele érintkezésbe arra nézve, 

hogy nevezett a maga részéről is annyira felszaporodottnak tart-
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ja-e munkáját, hogy helyettesítésére szükség van. 

4. Felhívom Igazgató úr figyelmét arra, hogy a jövőben 

a) a szerződések megkötésénél és írásbeli megszövegezésénél 

biztosítson lehetőséget arra, hogy a színház tagjai szükség ese-

tén - erre vonatkozó külön rendelkezésem alapján - törzsszínhá-

zukon kívül is kötelezhetők legyenek fellépésre, ill. közreműkö-

désre, személyi (utazási és ellátási) költségeik megtérítése el-

lenében , 

b) a szerződéseket azok megkötése után, a színi évad ele-

jén terjessze ide fel, az 50.646/1946. VII. sz. rendeletemben 

megszabott formában, 

c) a szerződéseket minden egyes esetben csak egy színi 

évadra szólóan kösse meg. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-111946-1946. 

"Dr. Gaibel, 1. Romhányi, IV. 29., 1. Kardos, V. 6., K. Bóka 

V. 7." 

101. 

Budapest, 1946. október 2. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM MINISZTER-

HEZ A SZERZŐI DÍJAKRA VONATKOZÓ KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSRŐL. 

Miniszter úr! 

A Budapesti Színigazgatók Testülete a mult évad folyamán a szer-
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zői díjakra vonatkozóan kollektív szerződésben állapodott meg a 

Magyar Színpadi Szerzők Egyesületével. A Nemzeti Színház is tag-

ja volt abban az időben a Színigazgatók Testületének, de mint-

hogy a tagságnak nem láttam gyakorlati jelentőségét, azóta azt 

megszüntettem. Ilyen formán kérdésessé vált, hogy azt a kollek-

tív szerződést a Nemzeti Színház magára nézve kötelezőnek ismer-

je-e el. 

Tisztelettel kérem Miniszter úr döntését arra vonatkozó-

lag, hogy: 

1. A mellékelt kollektív szerződést a Nemzeti Színház is 

elfogadja-e, 

2. kössön-e kollektív szerződést külön - a Magyar Színpadi 

Szerzők Egyesületével, vagy pedig 

3. szükséges-e egyáltalán kollektív szerződés ahhoz, hogy 

a magyar szerzőkkel a Nemzeti Színház megállapodjék, vagy pedig 

ez esetről-esetre külön elbírálás tárgya legyen? 

Mellékelem a kollektív szerződés szövegét, valamint az en-

nek alapján megalkotott szerződési formula szövegét is. Tiszte-

lettel kérem Miniszter úr döntését a fenti kérdésekben, esetleg 

külön utalással a kollektív szerződés esetleges kérdéses pont-

jaira nézve. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-114541-1946. 
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A Művészeti Ügyosztály válasza: "Fenti számú felterjesztésére ér-
tesítem Igazgató urat, hogy a kollektív szerződések határozmányai 
az igazgató úr által tett előterjesztés alapján az állami színhá-
zakra nem kötelező. A szerzői díjakra vonatkozólag igazgató úr a 
szerzőkkel esetről-esetre az eddigi szempontok szerint állapodjék 
meg" . 

102. a. 

Budapest, 1946. október 9. 

MAJOR TAMÁS BEADVÁNYA A VKM MINISZTERHEZ. SÜRGETI AZ ÁLLAMI SZÍN-

HÁZAK ÖRÖKÖS TAGJAI TESTÜLET MEGÚJÍTÁSÁT. 

Miniszter úr! 

Az Állami Színházak Örökös Tagjai Testületének legutóbbi tagvá-

lasztó határozatával kapcsolatosan kérem Miniszter urat, szíves-

kedjék meghallgatni alábbi előterjesztésemet: 

Az örökös tagság előfeltételeinek, illetőleg az Örökös Ta-

gok Testülete ügyeinek 1938-ban történt rendezése alkalmából az 

Örökös Tagok Testülete tág autonómiát kapott. Ezt azon, elvben 

igen helyes meggondolás eredményezte, hogy külső protekció ne ér 

vényesüljön a tagfelvételeknél , viszont az örökös tagok maguk bí 

rálhassák el szabadon, hogy kit tartanak maguk közé valónak. 

A rendezés óta történt nagy változás azonban a Nemzeti Szír 

ház és az örökös tagok relációját sem hagyta érintetlenül. Az 

örökös tagok testületének nem egy tagja ma már semmi érzelmi 

kapcsolatban nincs a színházzal, azelőtt elképzelhetetlen helyzet 
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eredményeképpen, szemben is áll vele. így megtörténhetik az, 

hogy az örökös tagságra leginkább érdemes művészek éppen azért, 

mert a Nemzeti Színházat híven szolgálják, nem kaphatják meg ér-

demeik jogos elismerését, hiszen az örökös tagok közül néhányan 

titkos szavazással, nyílt színvallás nélkül leszavazhatják. 

Az Örökös Tagok Testületének az állami színházak kimagasló 

értékeit kell magában foglalnia. Sajnálatos eltolódás következ-

tében azonban a Testületben működő egyes erőknek módjukban áll, 

hogy evvel az elvvel szándékosan szembehelyezkedjenek. 

Ez történt a legutóbb is, amikor leszavazták Somlay Artúrt, 

fi a magyar színészet legutóbbi "nagy" generációjának az utolsó 

tagja, aki munkaerejének teljében, lelkesen és szerényen áll 

szolgálatunkra, és aki tagjaink közül leginkább érdemelte volna 

meg ezt a kinevezést. 

Ebből az esetből és sok egyéb kisérő körülményből azt kell 

látnom, hogy az örökös tagok alkotmánya - leginkább is időlege-

sen - revízióra szorul. Ezt az is alátámasztja, hogy az örökös 

tagok sorában még mindig helyet foglal néhány olyan művész, mint 

Garamszeghy Sándor, akinek magatartása a demokrácia elveivel min-

denkor éles ellentétben állt. Ennek megfelelően az alkotmány re-

víziójának magában kellene foglalni a tagnévsor revízióját is. 

Szeretném, ha ezt a véleményemet Miniszter úr is magáévá 

tenné, és intézkedésével átsegítené az Örökös Tagok Testületét 

jelenlegi ideológiai válságán. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-127635-1946. 

102. b. 

Budapest, 1946. november 8. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK FELJEGYZÉSE MAJOR TAMÁS BEADVÁ-

NYÁRÓL, MELYET A VKM MINISZTERHEZ KÜLDÖTT. 

Major Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója az Állami Színházak 

Örökös Tagok Testületének legutóbbi tagválasztó határozatával 

kapcsolatban - mely tagválasztó határozatról jelentés hiányában 

még nincsen hivatalos tudomásunk - azt kéri, hogy az Állami Szín-

ház Örökös Tagjai Testületére vonatkozó jogszabályok, valamint a 

tagnévsor vétessék revízió alá. 

Major Tamás rámutat arra, hogy az örökös tagság elnyerése 

ügyében 1938-ban a szóbanforgó testület tág autonómiát kapott. 

Ezt az autonómiát az a - szerinte is helyesnek tartott - meggon-

dolás eredményezte, hogy a tagfelvételeknél külső befolyás ne ér-

vényesülhessen, s az örökös tagok maguk bírálhassák el, kit vesz-

nek fel tagjaik sorába. A rendezés óta történt nagy változás a-

zonban a Nemzeti Színház és az örökös tagok relációját sem hagy-

ta - Major szerint - érintetlenül, s ma megtörténhetik az, hogy 

az örökös tagságra leginkább érdemesek éppen azért nem kaphatják 

meg az örökös tagságot, mert a Nemzeti Színházat híven szolgál-

ják; titkos szavazás során ugyanis leszavazhatják egyesek a tag-

ságra mindenképpen érdemes nemzeti színházi tagot, miként a leg-
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utóbb Somlay Artúr esetében megtörtént. Ebből az esetből és e-

gyéb körülményből (pl. hogy az örökös tagok sorában még mindig 

helyet foglal néhány olyan művész, mint Garamszeghy Sándor, aki-

nek magatartása a demokrácia elveivel mindenkor éles ellentétben 

állt) vonja le a Nemzeti Színház igazgatója azt a megállapítását, 

hogy az örökös tagok "alkotmányát" és tagnévsorát revízió alá 

kell venni. 

Az örökös tagokról a kihirdetés napján: 1938. február 26-án 

hatályba lépett 1938. VII. t. c. 4-5. §-ai, valamint a törvény 

végrehajtásáról szóló és ugyancsak kihirdetése napján, 1942. 

VKM rendelet intézkedik. Major Tamás javaslata alapján tehát az 

előbb említett törvényt, ill. rendeletet kellene az ő, részlete-

iben nem körvonalazott elgondolásai alapján módosítani. 

Major Tamás fejtegetése azt a látszatot kelti, mintha az 

örökös tagok testületének olyan tagjai lennének, akik ideológiai 

alapon nem, vagy nem mindenben osztják a demokrácia elveit, s a 

titkos szavazás leple alatt meggátolják az állami színházak ki-

magasló értékeinek a testületbe való bejutását - az előbbiekből 

folyóan nyílván politikai s nem művészi alapon. 

Tudomásunk szerint az Örökös Tagok Testületének tagjai po-

litikailag igazolt művészek. Akik ellen e téren súlyos kifogás 

merült fel, azok ellen a megfelelő lépéseket a tagok sorából va-

ló törlésük céljából a minisztérium folyamatba tette (Kiss Fe-

renc, Szende Ferenc). 

Az ügyiratot ezek előre bocsátása után álláspontjának szí-

ves közlése végett a kb. Ein. osztály c./ ügyköréhez tisztelet-

tel átteszem. 
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Elnöki ügyosztály c./ ügykör, (válasz) 

A t. Társosztállyal folytatott szóbeli megbeszélés alapján az 

ügy jelenleg tárgytalan, ezért elhelyezés végett tisztelettel 

visszaküldjük. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-127635-1946. 

"K. Romhányi VI. 13." 

Az iraton található feljegyzés szerint "Somlay A. kinevezése 
megtörtént, ezért tárgytalan az ügy. Valószínűleg a Nemzeti Szín-
ház is annak tartja, mert azóta nem szorgalmazza az elintézést". 

103. 

Budapest, 1946. december 2. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ TÁRSULATI ÜLÉSÉN MEGVITATJA A NEMZETI VÁNDOR 

SZÍNHÁZ LÉTREHOZÁSÁRA TETT JAVASLATOT. (JEGYZŐKÖNYV RÉSZLET.) 

... A tárgysorozat következő pontját Both Béla főrendező ismer-

teti. 

A Művészeti Tanácsban felmerült egy nagy terv, a Nemzeti 

Színház Vándor Színház felállítása. Ez a Nemzeti Vándor Színház 

abból a célból jönne létre, hogy az egész ország vidéki színé-

szetét meg lehetne segíteni, nívóját felemelni anélkül, hogy az 

államnak általa el nem bírt szubvenciót kellene adnia. A szegedi 
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színházat már államosították, de az állam nem képes arra, hogy a 

többi nagy városok pl. a miskolci vagy a debreceni színházait is 

államosítsa. Ezek a színházak nincsenek olyan nívón, amelyen a-

zonban állniok kellene, tehát a Nemzeti Színházra hárul az a 

feladat, hogy megsegítse a vidéki színészetet. Ebből a célból 

azt a tervet dolgoztam ki, hogy a Nemzeti Színház vezetésével 

Nemzeti Vándor Színházat létesítsen, amely egy-egy produkcióval 

lemenne vidékre, és annak a jövedelmét az illető város színháza 

kapja. Ez az elgondolás valószínűleg több eredménnyel járna, 

mintha egyes művészek mennének el vendégszerepelni. Ezáltal a 

vidéki színészek is többet pihenhetnének, nagyobb gondot fordít-

hatnának a tanulásra, a vidéki közönség pedig, mint a múltban a 

felemelt helyárak következtében egy vendégszereplés után anyagi-

lag kimerültek, most nem préselődnének ki minden vendégszereplés 

után. A Nemzeti Vándor Színház egy komplett társulattal menne 

le, ezalatt a vidéki társulat próbálhatna és pihenhetne, az elő-

adás pedig nem felemelt helyárakkal történne. Mit jelentene ez 

a Nemzeti Színház számára, miután önmaga is segítségre szorul? 

A vidéki közönség előtt a Nemzeti Színházat népszerűvé kellene 

tenni. Kell, hogy megismerje a vidék a Nemzeti Színházat, hogy 

az egy haladó szellemű és nem egy begyepesedett társulat. Ennek 

a Nemzeti Vándor Színháznak költségei volnának: az utazás költ-

ségei, amelyet a vizsga alatt álló teherautóval és egy autóbusz-

szal lehetne lebonyolítani; a második a koszt és lakás, amelynek 

ügyében tárgyalást folytatok a város vezetőivel; a harmadik a 

fellépti díj, amelyet a kollektív szerződés értelmében meg kell 

hogy kapjon minden vidéken tartózkodó művész, és a művészeknek 
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ezt kell előteremteni mindaddig, míg erre külön szubvenciót nem 

tudunk szerezni. Ezt azonban az ottani bevételből lehetne levon-

ni, és a fennmaradó összeg a vidéki színház rendelkezésére áll-

na. Hogy ezt a januárban már gyakorlatban is meginduló Vándor 

Színházat ne idegen területnek tekintse, a Nemzeti Színház fela-

datának és kötelességének, ugyanakkor ambícióval, szeretettel ve-

gyen részt mindenki, úgy mint magának a Nemzeti Színháznak a mun-

kájában. 

Bartos Gyula hozzászólásában megjegyzi,, hogy nem hiszi, 

hogy ezzel a Vándor Színházzal segítségére lehetnénk a vidéki 

színészetnek, mert azáltal, hogy a Vándor Színház működik vidé-

ken, akkor az a közönség, amely úgyis oly nehezen megy el a szín-

házba, még inkább távolmarad azzal, hogy majd akkor mennek szín-

házba, ha a Vándor Színház társulata játszik. Ezért úgy érzi, 

hogy ezzel a színészetet nem segítjük, sőt anyagilag még nehe-

zebb helyzetbe kerülnek. 

Szabados Piroska közbeszólásában hasonlóképpen fejtegeti, 

hogy a Vándor Színház működése alatt elért jövedelem háromnegyed 

részét felemésztik a költségek, egynegyed részét pedig majd az 

igazgató vágja zsebre, és a színészek pedig, mint ahogy eddig 

is, még a fizetésüket sem tudják megkapni, tehát szerinte ily 

módon úgy véli, nem lehet a vidéki színészeten és a színészeken 

segíteni. A szakszervezeten keresztül kellene rajtuk segíteni. 

C-sak olyan igazgatónak szabadna működni, aki biztosítékot tudna 

nyújtani. Nem lehet csodálni, ha a vidéki előadások nívója any-

nyira lecsökkent, hiszen egy, legfeljebb két próbával játszanak, 

száltal lezüllesztik a vidéki színészetet. Azonban ezzel a Váncfor 
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Színházzal nemhogy segítenénk rajtuk, hanem esetleg még szörnyűbb 

helyzetbe juthatnak. Lehet, hogy pillanatnyilag nem lehet, de 

valahol mégis bele kellene nyúlni, hogy a jövőben ne lehessen 

olyan igazgató, aki megfélemlítheti tagjait, ezért Bartos Gyula 

művésznek igazat ad. 

Igazgató: Köszönetet mondok a két hozzászólásért, amit ösz-

sze is kapcsolok, nem ellentmondás az, hogy a szakszervezeten 

keresztül is segíteni kell a vidéki színészeken. A két hozzászó-

lás azért függ össze, mert mindkét esetben igazgató-kérdésről 

volt szó. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy pillanatonként 

menjünk egy-egy helyre, hanem meg kell beszélni a városok szövet-

ségével, hogy hova menjünk el. Ha pedig lemegyünk egy helyre, a-

míg mi működünk, azalatt az ottani színészek próbálhatnak, tanul-

hatnak, pihenhetnek. Feltétlen hívei vagyunk annak, hogy az am-

bíciójukat növeljék, az is fontos, hogy a vidéki színészet is 

kapjon előadást, mert ebből is tanulhatnak. A közönségnek meg az 

összehasonlítás sem jelenthet veszélyt, mert azáltal, hogy össze-

hasonlítja a két előadást, fokozódik az igényük. Abban igaza van 

Szabados Piroskának, hogy a szakszervezeten keresztül is segíte-

ni kell a vidéki színészeten. Ebben az ügyben már rengeteg jóin-

dulatú ember dolgozott, maga Gobbi Hilda is éjt-nappalát össze-

téve dolgozott ezen, úgyszintén Somlay Artúr is foglalkozott a 

javaslattal, amely figyelemre méltó. Úgy tapasztaltuk, hogy a vi-

déki színészet nem akar haladni. A vidéki színészek még most is 

ugyanúgy a jegyzőnek és a főispánnak akarnak játszani, mint ré-

gen, pedig azok nyugatra menekültek. A színművészetet ki kell 

terjeszteni a szélesebb népréteg felé, ezt azonban ők nem tudták 
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elérni. Nem tudnak a helyzet miatt művelődni, tanulni, de mi mó-

dot adunk nekik arra, hogy tovább fejlődhessenek. Tervünk még az 

is, hogy minden rendező köteles lemenni vidéki színházhoz, és 

ott rendezni, hogy ezáltal is segítsünk rajtuk. A pénzeket pedig 

nem az igazgató fogja kapni, hanem a társulat. Sok egészséges öt-

let született már meg. Ez a mi vendégjátékunk igen fontos, ezért 

fenntartom a magam részéről a javaslatot: menjünk vidékre és mu-

tassuk meg, hogy nemcsak ennek a nagy vízfejnek kell dolgozni, 

hanem az egész országnak és szüntessük azt meg, hogy minden csak 

Budapest, mert így a nívókülönbség még nagyobb lesz. Hosszú ered-

ményes munka után tudunk majd odáig eljutni, hogy minden nagyobb 

vidéki város kultúrgócpont legyen. Idáig nem lehetett a népet 

odaengedni a maga kultúrájához, ferdíteni kellett a dolgokat. 

Milyen nehezen tudott eljutni a népi művészethez Bartók és Ko-

dály is. Mi nem panaszkodhatunk, mert a kormányzattól ténylege-

sen kaptunk támogatást, valahányszor harcoltunk valamiért, min-

dig azt vetették a szemünkre, hogy mi vagyunk azok, akiket a 

legjobban támogattak. Mindent egybevetve azonban szeretném, ha 

valamennyien összefognánk és elindulnánk, mert a Vándor Színház 

megszervezésével kapcsolatban éppen olyan kötelességeink vannak, 

mint amikor a Nemzeti Színház megindult. 

Baló Elemér megjegyzi, hogy nagyon helyesnek és üdvösnek 

találja a Színművészeti Tanácsnak ezt a problémáját, de ez na-

gyon kevés, ezzel ugyan nem sokat tudnak segíteni a vidéki szí-

nészeten. Ezeket mentül sűrűbben kellene csinálni. Felveti azt 

a gondolatot, hogy próbálják meg a sztárokat arra kötelezni, 

hogy menjenek vidékre, egy lehetséges áron működjenek közre, ez-
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zel is legyenek segítségére a vidéki színészetnek. A sztárokat 

kényszeríteni kellene, hogy vegyenek részt ilyen akciókban. 

Both Béla válaszában kijelenti, hogy két szempontból veszé-

lyes a sztárok vidéken való szereplése, mert a sztároknak álta-

lában elsőrendű feladatuk, hogy önmagukat még nagyobb sztárrá 

tegyék, mi azonban nem akarjuk, hogy vidéken is nőjön a népsze-

rűségük. A másik pedig az ügynek részükről való kijátszása. 

Gárday Lajos semmi értelmét nem látja a sztároknak vidéken 

való szerepeltetését, - helyesli Both Béla elgondolását. 

Both Béla végezetül kijelenti, hogy csak olyan együttes -

menjen le vidékre, amely művészi munkájában és anyagilag is meg-

támadhatatlan, ezt pedig csak a Nemzeti Színház vezetésével le-

het elérni, így ez egy keretszínházzá válik, amelybe minden jó, 

haladó produkció beleférne... 

Másolat UMKL XXVI-I-8-1946. 

XA kihagyott részekben üzemfenntartási kérdésekről volt szó, 

amit terjedelmi ok miatt nem közlünk. 

104. 

Budapest, 1946. /nyara/ 

MAJOR TAMÁS A PÉNZÜGYMINISZTERTŐL A NEMZETI SZÍNHÁZ TÜZELŐANYAG 

ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁT KÉRI. 
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Miniszter úr! 

A Nemzeti Színház tüzelőanyag-ellátásának zavartalan biztosítása 

céljából mindig a nyári hónapokban szereztük be az évad tartama 

alatt szükséges 35 vagon külföldi kokszot. Az elmúlt évadban ü-

zemünket csak leírhatatlan nehézségek árán, úgyszólván napról-

napra tudtuk fenntartani. A múlt évadban csak a pécsi kokszmű 

termeivénye állott rendelkezésre, ami kazánjainkban igen rosszul 

égethető. De a fűtési évad tartama alatt még azt is csak a leg-

nagyobb nehézségek révén tudtuk megkapni, olyannyira, hogy gyak-

ran fenyegetett a színház bezárásának veszélye. 

A következő fűtési évad számára értesülésünk szerint már 

lehetőség mutatkozik arra, hogy sokkal jobb minőségű külföldi 

kokszhoz juthatnánk. A Székesfőváros Gázművei lengyel és petro-

zsényi kőszénnel fogják gáztermelésünket feljavítani , és ezeknek 

a szénfajtáknak a kokszterméke összehasonlíthatatlanul alkalma-

sabb kazánjaink számára, mint a pécsi koksz. A sokkal magasabb 

vételárral szemben sokkal magasabb fűtőérték és kisebb salakmeny-

nyiség jelentkezik. Ennek a kedvező lehetőségnek tekintetbe vé-

telével kérem, szíveskedjék a Gazdasági Főtanácstól a nyári szün-

idő tartama alatt a 35 vagon külföldi koksz egyszerre való kiu-

talását kérni, hogy a téli fűtés nyomasztó gondját elvethessük. 

A fenti mennyiségből a Nemzeti Színház épületének 25 vagon, 

a Nemzeti Kamara Színház épületének 4 " 

és a Nemzeti Színház üzemi konyhájának 3 " 

valamint a Csokonai utcai műhelyháznak 4 " 

darabos koksz lesz a jövő évadra szóló szükséglete. 
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Major Tamás s. k 

Tisztázat UMKL XIX-10-473-1946. 

105. 

Budapest, 1947. február 18. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ BARÁTI KÖRE TITKÁRÁNAK FÉLÉVI JELENTÉSE A MKP 

VEZETŐSÉGÉHEZ SZERVEZÉSI EREDMÉNYEIKRŐL ÉS TERVEIKRŐL. 

1946. augusztus 16-án a Nemzeti Színházban megtartott kultúrve-

zetői nagy gyűlésen elindított szervezési akció nem váltotta be a 

nagygyűlés igen lelkes hangulata alapján táplált reményeket. 

A meghirdetett szervezési verseny eredménye az általános 

pénzszűkén, a dolgozó tömegek érdeklődésének hiányán és nem utol-

só sorban a kultúrvezetők aktivitásán múlott. 

A kultúrvezetők kisebb hányada - a lelkesek - a tennivalók 

tömegével túlterhelt, a Kör szervezésére idejük kis hányadát 

fordíthatják, s igen gyakran Üzemi Bizottságuk meg nem értése 

miatt kedvüket vesztik. A kultúrvezetők többsége megbízatása ér-

telmét nem ismerve vagy félreismerve, a dolgozók színházi kultu-

rális igényeivel nem törődik, vagy feladata könnyebb részét fog-

va a dekonjukturában élő színházak tömegével osztogatott pótje-

gyeit veszi igénybe válogatás nélkül. 

Szervezési eredményeink ilyen körülmények között is számot-

tevőek, ha nem is lehetünk megelégedve félévi munkánkkal: meg-
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állapíthatjuk, hogy minden szervező apparátus nélkül, az illeté-

kesek igen halvány érdeklődésétől kísérve, számos mu/ikaköröm el-

látása mellett, csupán személyes munkaerőmre támaszkodva végzett 

szervezési eredményem kis mértékben járult hozzá a Nemzeti Szín-

ház új közönségének kialakításához és bevételének növeléséhez. 

A szeptemberben meghirdetett Opera-Dráma kombinált bérlete-

zés 1 600 új bérlőt eredményezett. 

Akkor látjuk ennek a jelentőségét, ha összevetjük a Nemzeti 

Színház és Kamara Színház 9 házikezelésű ciklusának összesen 

2 400 új és régi bérlőjével. A kombinált bérletesek száma lénye-

gesen több lett volna, ha a Nemzeti Színház és az Opera hozzá-

vetőleges évi műsora a bérletezés alkalmával ismeretes. 

Az üzemekben végzett kollektív tagszervezésünk eredménye az 

Üzemi Bizottságokon múlt, amely üzemben az ÜB erős, ott - némi 

huza-vona után - az Igazgatóság vállalta az áldozatot. Ahol az 

ÜB nem áll hivatása magaslatán s a dolgozók kulturális érdekei-, 

nek képviseletét nem érzi kötelességének, ott rideg elutasítást 

s gyakran gorombaságot kaptam. Mai napig Budapest belső kerüle-

teiben az összes 100 alkalmazottal vagy többel dolgozó üzemet 

felkerestük. A külső kerületek látogatása most folyik, s február 

28-ig befejeződik. Kollektív tagszervezésünk eddigi eredménye-

ként 27 üzem és iskola 12 675 dolgozó ill. tanuló beszervezésé-

ről tehetek jelentést. Ez a szám napról-napra nő, különösen azó-

ta, miután a Pártközpont által küldött Ruttkay Ottó szervezőn-

ket munkába állítottuk. A kollektív tagok színházlátogatása min-

den üzemben a kultúrvezetőtől függ,s ez általában kielégítő. 
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Az egyéni tagság szervezése terén elért 3 000 egyéni tag 

számával meg lehetünk elégedve, ha tekintetbe vesszük a súlyos 

gazdasági viszonyokat, és az aránylag nagyobb összegű - 15 Ft -

tagsági díj fizetését. A tagságnak ez a formája a viszonyok ja-

vulásával feltétlenül népszerű lesz, s a fizikai dolgozók bér-

lettől idegenkedő tömegeinél hamarosan bevezethetőnek vélem. 

Egyéni tagjaink a tagság illetményeként kapott utalványla-

pot kb. 70-80 %-ban kihasználják, s miután az utalványlap minden 

műsordarabhoz 2 db kedvezményes jegy váltására jogosít, ez te-

kintélyes létszámú jegyvásárló közönséget képvisel. A Nemzeti 

Színház jelenlegi színházmenete mellett nem is igényel többet. 

A Kamara Színház a dolgozók előtt még nem olyan népszerű, drá-

gább is, mint a Nemzeti Színház. Itt még hosszú időbe telik, míg 

a dolgozók a Kamara Színház iránt táplált ellenkezését legyőzzük. 

Egyéni taggyüjtű akciónk február 28-án fejeződik be, akkor 

a 38 üzemben kézben lévő gyüjtőívekkel elszámolnak, s az eddigi 

jelentések szerint 50 %-kal még nő az egyéni tagok tábora. 

A Kör szervezetével kapcsolatban jelentem, hogy az 1947. 

február 14-én tartott tisztikart jelölő intézőbizottsági ülésen 

a jelölő bizottság Kopta Károlyt elnöknek, Barabás Józsefet al-

elnöknek, Dutka Sándort üv. titkárnak, Berceller Antalt pénztá-

rosnak, Pálinkás Istvánt és Mikosevits Lászlót pénztári ellen-

őrnek és dr. Varga Lászlót ügyésznek jelölte. Megválasztásukat 

a f. hó 21-én tartandó plenáris ülés elé terjesztjük. A legutóbb 

tartott intézőbizottsági ülésen hozott határozat értelmében a 

Kör anyagi erejének növelésére, alapszabályokban meghatározott 
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célkitűzéseink megvalósítása érdekében nagyarányú társadalmi ak-

ciót kezdeményezünk a Kör alapító és pártoló tagságának megszer-

vezésére. 

Korábban a nagyobb üzemekben felmerült az a kívánság, hogy 

a vidéken dolgozók részére az üzem megfelelő kultúrhelyiségében 

egész estét betöltő nívós előadásokat rendezzünk. Bár az üzemi 

előadásokkal kapcsolatban a stabilizáció után az volt a vélemény, 

hogy a dolgozókat inkább a színház saját helyiségében tartott 

előadásaira szervezzük be, a körülmények mégis úgy kívánják, hogy 

az üzemi előadásokat még nem hagyhatjuk abba, sőt ilyen irányú 

tevékenységünket a lehetőség határáig ki kell bővítenünk. A dol-

gozó nagy tömegek színház iránti érdeklődését csak olyan módon 

tudjuk felkelteni ma, ha alaposan felkészült együttessel, olcsó 

áron a helyszínen tartunk előadásokat, ahol nem terheli a villa-

mos és ruhatári költség a színházjegy árát. Tudomásul kell ven-

nünk, hogy az ipari dolgozók döntően nagy többsége még sohasem 

látott élményt adó színházi előadást, közönségszervezésünk mind-

addig elszigetelt és szűk körben való topogás, míg a szervezendő 

tömeg körében a színház a műkedvelők által előadott alacsony ér-

tékű szórakoztatást jelenti. 

A jelentkező igények kielégítésére megszerveztük a "Nemze-

ti Színház Baráti Körének üzemi műsorszolgálatát". A műsorszol-

gálat feladata, hogy a szerződést kötő üzemeket havonta egy elő-

adással ellássa. Jelenleg 16 nagyüzemmel kötöttünk szerződést. 

Az előadásért a terem befogadóképességéhez mérten személyenként 

2 forintot kértünk. A műsorszolgálat előadásait a Nemzeti Színház 
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(Nők iskolája, Tartuffe, Viharos alkonyat), az Operaház (jelen-

legi szereposztásban a Sevillai borbély és a Figaró házassága) és 

a Vasutas Hangverseny-zenekar szolgáltatja. Szeretnénk bevonni 

a Madách Színház Egerek és emberek c. produkcióját is. A Szabad 

Nép kabarét újjászerveztük Új Kabaré címen, Darvas Szilárd és 

Gádor Béla szerkesztésében, a Nemzeti Színház művészeinek közre-

működésével már több ízben nagy sikerrel be is mutattuk. Az Új 

Kabaré műsorát felfrissítve és jobban elkészülve szintén bemu-

tatjuk a műsorszolgálat keretében. 

A Székesfőváros művészeti ügyosztálya felhívása alapján a 

Nemzeti Kamara Színházban bemutatott stúdióelőadás kapcsán fel-

merült az állandó jellegű gyermekszínház megszervezése. A szer-

vezésbe bekapcsoltam az Úttörő Mozgalmat és a Szfőv. Népművelési 

Központot, valamint a főváros Gyermeklélektani Intézetét. Hat 

heti munka után eljutottunk odáig, hogy az eredeti műsorterveket 

elvetve - miután Juhász Géza debreceni egyetemi tanár darabját 

mindenképpen alkalmasnak találtuk - a héten a próbákat elkezd-

hetjük. Az előadások a Nemzeti Színházban lesznek az érdeklődés-

től függően hetenként kétszer: szombat és csütörtök délután. Az 

előadások szervezése terén jelentős szerepet kap az Úttörő Moz-

galom s ezzel a Mozgalom vezetősége jelentős agitációs előnyhöz 

jut. A gyermekszínház révén a Gyermeklélektani Intézet széles kö-

rű lélektani kutatást végezhet, a Pajtás c. úttörő lapban a gyer-

mekszínház részére egy oldalt kapunk. 

A Nemzeti Vándor Színház tervét kibővítve javaslatot készí-

tettem az "Állami színházak vidéki műsorszolgálata" megszerve-
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zésére. Az ehhez szükséges anyagi támogatás elnyerésére egyelő-

re nincs lehetőség. Nemzeti Színház mai zsúfolt, mindenkit fog-

lalkoztató programja mellett nem vállalkozhat vidéki vendégsze-

replésekre. A vándorszínház gondolatát ébren tartjuk, megvalósí-

tása azonban csak tavaszra várható. A vidékről érkező érdeklődés 

igen nagy, feltétlen hiánypótló hivatást teljesítenénk egy-egy 

vidéki vendégszerepléssel. 

Befejezésül megköszönöm a Párt vezetőségének munkám iránt 

tanúsított érdeklődését, és kérem, hogy buzdításával és tanácsa-

ival továbbra is legyen segítségemre. 

Outka Sándor s. k. 
titkár 

Tisztázat UMKL XXVI-I-8-1947. 

Az irat mellett megtalálható a Nemzeti Színház Baráti Köre 
alapszabálya is. Terjedelmi ok miatt nem közöljük. 

106. 

Budapest, 1947. március 7. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA BEADVÁNYÁBAN KÉRI A VKM MINISZTERT 

SZÍNMŰPÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA 1948 CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL. 

Miniszter úr! 

3 5 1 



A Nemzeti Színház 1648. március 15-ének százéves fordulóját a 

jövő évben a mejja résziről is méltóképpen szeretné megünnepelni. 

Ennek legszebb formája az lenne, ha az alkalomhoz illő új magyar 

darab bemutatóját tarthatnánk meg ezen a napon. Szeretnénk ebből 

a célból ismét megkísérelni azt, hogy pályázatot hirdessünk a 

magyar írók részére. 

A múltban tapasztalt lehangoló eredmény két szempont figye-

lembevételét teszi szükségessé. Az egyik az, hogy a pályázók ke-

zét a lehető legkisebb mértékben kössük meg úgy témaválasztás, 

mint műfaj szempontjából, a másik pedig az, hogy a színre kerülő 

darab szerzőjének járó 10 H-os tiszteletdíj mellett még tekinté-

lyesnek mondható, mintegy 10 000 forintnyi első díjjal jutalmaz-

zuk az abszolút értéket jelentő győztest. Evvel reméljük elérni 

azt, hogy ismert írók is vegyenek részt a pályázaton. 

Kérem Miniszter úr döntését erre az elgondolásomra vonatko-

zólag. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-43828-1947. 

A minisztérium válasza: "Fenti számú felterjesztésére hozzájáru-
lok ahhoz, hogy Igazgató úr 1848. március 15-ének méltó megünnep-
lése céljából jeligés, titkos színműpályázatot hirdessen meg a 
csatolt formában, a beérkezett abszolút értékű, legjobb pályamű 
szerzőjét - a szokásos 10 V o s szerzői tiszteletdíj mellett -
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10 000 forinttal jutalmazza, s a pályanyertes darabot 1948. már-
cius 15-én a színházban bemutassa." (u. o.) 

107. 

Budapest, 1947. március 31. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA A VKM MINISZTERHEZ KÜLDÖTT FELTER-

JESZTÉSÉBEN HALADÉKOT KÉR AZ 1947/48. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍ-

TÉSÉRE. 

A 37.594-1947. VII. számú, a művészeti intézmények 1947-48. évi 

költségvetési előirányzata ügyében hozzám intézett leiratára je-

lentem Miniszter úrnak, hogy azt pillanatnyilag még nem tudom 

felterjeszteni, és a felterjesztésre haladékot kérek. 

A Nemzeti Színház jövő évadi munkája az eddiginél többfelé 

fog ágazni a jelenlegi elgondolások szerint. A válsággal küzdő 

magyar színészet segítségére kell sietni egyrészt olyan módon, 

hogy tevékeny részt kell vállalni a Magyar Színház talpraállítá-

sában, továbbá, hogy a vidéken katasztrofálissá vált helyzetet 

kell valamilyen módon megpróbálni rendezni, az utóbbit a Nemzeti 

Vándor Színház már régóta tervezett csillagtúraszerű kirándulá-

saival. 

Ennek a kikalkulásához az eddig szerzett tapasztalatok tá-

volról sem elegendők. A most folyó tárgyalások során tisztázan-

dók majd egyes kérdések, egyrészt a Magyar Színház - Nemzeti 
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Színház - Székesfőváros, másrészt a Nemzeti Színház - Nemzeti 

Vándor Színház - Közlekedésügyi Minisztérium, harmadrészt a há-

rom állami színház egymáshoz való relációjában. 

Egyelőre - hozzávetőlegesen számítva - úgy látszik, hogy a 

művész-személyzetet olyan módon kell emelnünk, hogy az összillet-

mény kb. 30 %-kal múlja felül az ez évit.. A Magyar Színház műsza-

ki személyzetének javadalmazását és a közszolgáltatásokat a fő-

város vállalná, míg a Vándor Színház műszaki személyzete csupán 

jelentéktelen többletet okozna. A bevételi előirányzat komoly 

emelkedésére a Magyar Színháznál számíthatnánk. A Vándor Színház 

nem eredményezhetne számottevő bevételt. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-57700-1947. 

Az iraton kézírással az alábbi szöveg olvasható: "Tudomásul szol-
gál azzal, hogy a Magyar Színház és a Nemzeti Vándor Színház .ü-
gyében a Nemzeti Színház igazgatójának a minisztériumot is be 
kellett volna vonni a tárgyalásokba!" 

108. a. 

Budapest, 1947. április 21. 
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A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM MINISZTER-

HEZ A MAGYAR SZÍNHÁZ ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL. 

Miniszter úr! 

A Magyar Művészeti Tanács javaslatára Budapest Székesfőváros 

polgármestere 221.153-1947. XI. számú véghatározatában felkért 

arra, hogy a jelen színi évad végéig még rendelkezésemre álló 

két hónap folyamán a jelenleg üresen álló Magyar Színházban a 

színház kereset nélkül maradt személyzetének felsegélyezésére 

a Nemzeti Színház társulata sorozatos előadásokat tartson. 

Kérem Miniszter úr jóváhagyását arra vonatkozólag, hogy a 

Nemzeti Színház társulata május elsején és az utána következő 

napokon, a közönség érdeklődése szerinti időn keresztül színre 

hozza a Magyar Színházban Sartre: A tisztességtudó utcalány és 

Shaw: Androkles és az oroszlán című színjátékait. 

A Nemzeti Színház költségvetését ez a vendégjáték semmifé-

le formában nem érintené. A vendégjáték reális költségvetése 

szerint az előadások várható bevétele fedezni fogja valamennyi 

evvel együttjáró kiadásunkat, beleértve tagjaink túlfellépési 

többletét, továbbá egész személyzetünk túlórákban stb. felmerü-

lő túlkiadásait, és természetesen a színre kerülő darabok teljes 

dologi szükségleteit, szerzői díjait, zenei kiadásokat, közter-

heket, lakbért, és megvan a remény arra, hogy a fennmaradó ösz-

szegből a volt Magyar Színház színészeit is segélyezni tudjuk, 

míg az előadásokon foglalkoztatott magyar színházi műszaki sze-

mélyzet teljes javadalmazásban részesülne. 
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A Nemzeti Színház a maga részéről külön anyagi előnyökre 

nem számít a vendégjáték kapcsán, viszont az egyetemes magyar 

színészet szempontjából felbecsülhetetlen jelentőségű az a tény, 

hogy a dilettáns vezetés mellett teljesen lezüllött nagymúltú 

színházat ilyen módon sikerülni fog a közönség előtt ismét hi-

telképessé tenni. Ez pedig komolyabb perspektívákat nyit meg a 

jövőre nézve. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-65252-1947. 

108. b. 
Budapest, 1947. április 24 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK ÚJABB FELTERJESZTÉSE A VKM MI-

NISZTERHEZ A MAGYAR SZÍNHÁZ TÁMOGATÁSÁRÓL. 

Miniszter úri 

Folyó évi április 21-én 336. szám alatt kelt felterjesztésemet 

van szerencsém az alábbiakkal kiegészíteni. 

A Magyar Színházban tartandó előadások előrelátható kiadá-
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sai előadásonként a következőképp irányozhatók elő: 

1. Műszaki személyzet díjazása, napiköltség 2 000 Ft 

2. Dologi kiadások és beruházások 1 000 Ft 

3. Túlfellépési díjak 700 Ft 

4. Százalékos kiadások (házbér, adó, írói díjak) 1 300 Ft 

Összesen: 5 000 Ft 

Az elérhető bevétel kb. 11 000 Ft, tehát 50 %-os látogatott-

ság mellett kiadásaink fedezve vannak, s az 50%-onfelül befolyó 

összegből segélyezendők a Magyar Színház művészei, a Színészek 

Szabad Szakszervezetén keresztül. 

A színház megnyitásához bizonyos elkerülhetetlen beruházá-

sokat kell eszközölnünk, melyek részben olyanok, amelyeket a 

vendégjáték befejezése után a színháztól kivonhatunk, és a Nem-

zeti Színház szükségletére fordíthatunk, részben azonban olyanok, 

amelyek kizárólag a Magyar Színház állagjavítását szolgálják. 

Ezek az állagjavító munkálatok feltétlenül szükségesek a színház 

megnyitásához, mert enélkül a színházban játszani nem lehet, vi-

szont a legkisebb fényűzést vagy kényelmet nem szolgálják. 

Ezek a költségek előreláthatólag a következők. 

1. Világítási berendezés üzembehelyezésére, 

földzárlatok kiküszöbölésére stb. 3 400 Ft 

2. Magasnyomású tűzbiztonsági vízhálózat és 

a színház városi vízvezetékének rendbeho-

zatala, hiányzó egészségügyi berendezések 

pótlása 4 600 Ft 

3. Nézőtéri folyosók táskás vakolatainak le-

verése és egyszerű simítás 1 0 0 0 Ft 
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4. Öltözők üvegezésére, 1 hiányzó ablakkeret 

pótlása és egyéb rendbehozatalok 2 000 Ft 

5. Saját színházi műszaki személyzetünk túlóra-

díjai a javításokkal kapcsolatban (kárpitos, 

asztalos, villanyszerelő, vízvezetékszerelő) 4 000 Ft 

Összesen: 15 000 Ft. 

Tisztelettel kérem Miniszter urat, hogy ezt az összeget a 

kulturális és szociális szempontokra tekintettel engedélyezni 

és sürgősen kiutalni szíveskedjék. 

Hangsúlyozni kívánom ezúttal is, hogy a Magyar Színház-i 

jótékony célú előadások megtartásának alapfeltételéül jelöltem 

meg azt, hogy az előző színigazgató köztartozásainak (illetmény, 

forgalmi-, vigalmiadé, villany, telefon, vízdíj, Hirdetővállalat, 

rendőri felügyeleti díj, jegypótfillér stb.) közel 107 000 Ft-

nyi összege nem terhelheti a Nemzeti Színházat, s ezt az illeté-

kes polgármesteri ügyosztály vezetője előtt is leszögeztem. 

Major Tamás s. k. 

igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-65252-1947. 
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108. c. 

Budapest, 1947. május 3. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A 

MAGYAR SZÍNHÁZ NEMZETI SZÍNHÁZ ÁLTALI TÁMOGATÁSÁRÓL. 

A Nemzeti Színház igazgatójának jelentése szerint a Magyar Művé-

szeti Tanács javaslatára Budapest polgármestere 221.153/1947. XI. 

sz. véghatározatával felkérte őt arra, hogy a jelen színi évad 

végéig rendelkezésre álló két hónap folyamán a jelenleg üresen 

álló Magyar Színházban a színház kereset nélkül maradt személy-

zetének felsegítésére a Nemzeti Színház társulata sorozatos elő-

adásokat tartson. Kéri ezzel kapcsolatban jóváhagyásunkat arra 

vonatkozólag, hogy a vezetése alatt álló színház társulata f. évi 

május 1-én és az utána következő napokon a közönség érdeklődése 

szerinti időn keresztül színre hozza a Magyar Színházban Sartre: 

A tisztességtudó utcalány és Shaw: Androkles és az oroszlán c. 

színjátékait. 

Megjegyzi az igazgató, hogy ez a vendégjáték nem érinti a 

Nemzeti Színház költségvetését, mert az előadások várható bevé-

tele fedezni fogja a színházi együttes, valamint az egész színhá-

zi személyzet túlfellépési, ill. túlmunka többletét, valamint a 

többi kiadásokat, s megvan a lehetőség arra, hogy a fennmaradó 

összegből a Magyar Színház színészeit segélyezze, a színház mű-

szaki személyzetét pedig teljes javadalmazáshoz juttassa. 

Az igazgató szerint a Nemzeti Színház külön anyagi előnyök-
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re nem számít, viszont az egyetemes magyar színészet szempontjá-

ból nagy jelentőségűnek tartja a nagymultú Magyar Színháznak is-

mét hitelképessé való tételét. 

Major Tamás a mai napon személyesen megjelent az ügyosztá-

lyon s közölte, hogy a tervet személyesen ismertette a miniszter 

úrral, aki azt kedvezően fogadta, s várja az ügyosztály írásbeli 

intézkedéseinek tervezetét. 

Az igazgató felkérésünkbe az állami színházak gazdasági fő-

nökével és az állami színházak műszaki főnökével egyetértésben 

pótlólag benyújtotta a csatolt kimutatást a tervezett vendégjá-

ték anyagi vonatkozásaira nézve. 

E kimutatás szerint a Magyar Színházban tartandó előadások 

napi kiadásai előreláthatólag 5 000 Ft-ot tesznek ki, az elérhe-

tő bevétel kb. 11 000 Ft, tehát 50 %-os látogatottság esetén a 

kiadások fedezve volnának, s az 50 %-on felül befolyó jövedelem-

ből - a Magyar Színészek Szabad Szakszervezetének megítélése és 

elosztása szerint - lehetne segélyezni a Magyar Színház művészi 

személyzetét (a színház műszaki személyzetének díjazása a napi 

kiadásokban foglaltatik benne). 

Minthogy azonban a Magyar Színház jelenleg megrongált és 

nagymértékben játszóképtelen állapotban van, a megnyitáshoz el-

kerülhetetlen beruházásokat kell eszközölni, mely beruházások 

részben a Magyar Színház állagjavítását szolgálják, részben pe-

dig - a vendégjátékok befejezése után - a Nemzeti Színház szük-

ségleteire fordíthatók. 

Ezek a beruházási (világítás, berendezés, vízvezeték, tűz-

biztonság, épü1 etjavítások, nemzeti színházi műszaki személyzet 
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túlóradíjai) kiadások összesen előreláthatólag 15 000 Ft-ot tesz-

nek ki. 

Hangsúlyozza az igazgató, hogy amint azt már az illetékes 

polgármesteri ügyosztály vezetője előtt is leszögezte, a szóban 

forgó előadások megtartásának alapfeltétele a Magyar Színház köz-

tartozásainak adóssága nem terheli a Nemzeti Színházat. Major Ta-

más bejelentette, hogy miniszter úr Csipka tanácsos úr jelenlé-

tében megígérte, hogy a színház belső berendezésének kijavítá-

sához szükséges, elmozdítható felszerelés kiegészítésére 15 000 

Ft-ot engedélyez majd a tárca részére jutó póthitel keretéből. 

Az ü. o. úgy véli, hogy az építkezési munkálatokra előirány-

zott összegből kívánja miniszter úr a fenti hozzájárulást bizto-

sítani, ezért az ügyiratot további intézkedés végett a keb. ein. 

d./ o-hoz tisztelettel átteszem. 

A fentiekkel kapcsolatban az Eln/d. osztály a következőket jegy-

zi meg: 

"Az építkezési célokra megállapítandó póthitelből berende-

zési és felszerelési tárgyak pótlására kiutalást eszközölni nem 

szabad. Nem volna akadálya azonban annak, hogy a 11. Cim Átmene-

ti kiadásaira igényelt és jelenleg a G. F.-nél tárgyalás alatt 

álló 35 000 Ft póthitelből vagy a 11. cim 9. rovatára kilátás-

ba helyezett 200 000 Ft póthitelből megfelelő összeg a szóban 

forgó célra fordíttassék. Ügyosztályunk szükségesnek tartja meg-

említeni, hogy a rendelkezésére álló értesülések szerint a Pénz-

ügyminisztériumnak a május hó folyamán nem lesz módjában a pót-
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hiteligényeket olyan mértékben kielégíteni, mint amiképpen azt 

korábbi tárgyalásaink során kilátásba helyezte." 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-65252-1947. 

xLásd a 108. a. dokumentumot! 

109. 

Budapest, 1947. április 21. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA FELTERJESZTÉSÉBEN A VKM MINISZTER-

TŐL KÉRI A MÁJUS 1-JÉN TARTANDÓ INGYENES ELŐADÁS ENGEDÉLYEZÉSÉT. 

Miniszter úr! 

A felszabadulás óta a Nemzeti Színház május elsején mindig a 

legszegényebb néprétegek szórakoztatását tűzi ki céljául. Az el-

múlt két alkalommal a városligeti vurstliban, a Jókai Színkörben 

rendeztünk külön ingyenes előadásokat, viszont véleményem sze-

rint helyesebb, ha a Nemzeti Színház most már a saját hajléká-

ban látja vendégül közönségét, és így a mostani május elsejére 

már eszerint készülünk az ünnepi előadásokra. 

A műsorunkban május elsejére két új előadással fogunk elké-

szülni. A Nemzeti Színházban a Vízkeresztre kerülhet sor, míg a 

Magyar Színházban Sartre: Tisztességtudó-jára és Shaw: Androkles 

és az oroszlán-jára. Elgondolásom szerint midkét darabot ingye-

nes előadásban mutatnánk be május elsején, míg a hivatalos bemu-

3 6 2 



tató előadásra a következő napon, május másodikán kerülne sor. 

Azon felül, hogy ezt a gesztust a szegény néprétegek felé illő-

nek tartom május elsején, ez az ingyen előadás a színházra néz-

ve a propagandán kívül még avval a haszonnal is járna, hogy lel-

kes <fs őszinte szemek figyelnék új produkcióinkat és az arra va-

ló reagálásukból még a tényleges bemutató előtt értékes tanulsá-

gokat vonhatnánk le. 

A Nemzeti Színházban ilyen ingyenes előadásra már volt pél-

da: a köztársaság kikiáltásának napján, amikor minden színház in-

gyen játszott, ezt a Nemzeti valósította meg a legkövetkezeteseb-

ben. Mi ugyanis egyetlen darab jegyet sem vettünk ki készletek-

ből, hanem amikor az előadás napján délután kinyitottuk a pénz-

tárt, valamennyi jegy a sorbanálló közönség rendelkezésére állt. 

Kérem miniszter úr döntését ebben az ügyben. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-65250-1947. 

A Művészeti Ügyosztály levélben értesítette a Nemzeti Színház 
igazgatóját, hogy hozzájárul a kérés teljesítéséhez. 

110 . 

Budapest, 1947. október 14. 
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A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA A VKM MINISZTERNEK FELTERJESZTI AZ 

1947/48. SZÍNI ÉVAD MŰSORTERVÉT. 

Miniszter úr! 

122.910-1947. VII. számú leirata értelmében az alábbiakban te-

szek jelentést a Nemzeti Színház 1947-48. évi műsortervéről. 

A Nemzeti Színházat az Ember tragédiája új betanulásával 

nyitottuk meg. A színház evvel régi adósságát rótta le, és a be-

mutatót a valóban nem várt mértékű közönségsiker is indokolja. 

Következő bemutatónk Szimonov: Orosz kérdés című színműve lesz, 

majd Shakespearetől a III. Richárd, karácsonyra pedig Marcel 

Pagnol: A pék felesége. Az 1948. év elejére számbavett darabok: 

Shakespeare: Lear király és Ahogy tetszik, Moliére: Dandin György, 

Móricz Zsigmond: Uri muri, továbbá Déry Tibor, Tamási Áron, Vé-

szi Endre, Barabás Tibor ás Háy Gyula készülő darabjai közül a 

legalkalmasabbak. A centenáris ünnepségek során a Bánk bán méltó 

új előadására készülünk, és nyilván sor fog kerülni alkalmi ün-

nepségekre is. A Nemzeti Színház tíz előadásra hirdetett bérle-

tet, azonban már most gondolunk arra, hogy nem fogunk tudni tíz 

új darabot színrehozni, mert egyrészt a bérlőközönségünk nagymér-

vű létszámszaporulata miatt a tavalyinál sokkal több bérletsoro-

zatot kell abszolválnunk, másrészt viszont Az ember tragédiája 

iránt a pénztárnál a vásárlóközönség részéről olyan nagy az ér-

deklődés, hogy igyekeznünk kell minél több bérletszünetes elő-

adást tartanunk belőle. 

A Nemzeti Kamaraszínházat Shaw: Szerelmi házasság című da-
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rabjával nyitjuk meg, ezt Hellmann amerikai szerző Kis rókákja 

követi, majd Racine: Bereniceje, Moliere: Mizantrópja, Csehov: 

Cseresznyéskertje szerepel a tervezetben, és magyar íróink közül 

azok, melyek kis színpadot igényelnek. A Magyar Színházban most 

Seribe: Navarrai Margitját játsszuk, míg a tavaszi második ját-

szási időszakunkban Moliere: F ö s v é n y é t tervezzük. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-1-l-i-152229-1947. 

Az átiratra kézírással rávezetve:"Jól összeállított műsorterv. 
Tudomásul vehető." 

111. 

Budapest, 1948. augusztus 23. 

JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI SZÍNHÁZ TÁRSULATI ÜLÉSÉRŐL. 

A színház tagjainak jelenlétében Szencsák József Ü. B. elnök 

megnyitja az ülést, üdvözli az egybegyűlteket, majd felkéri Ma-

jor Tamás igazgató urat, hogy beszédét mondja el. 

Igazgató úr! 

Kedves barátaim! 
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Mielőtt az idei szezon munkáját megkezdenénk, szeretném felhív-

ni a figyelmet arra, milyen megváltozott körülmények között in-

dulunk neki ennek a szezonnak, amelyik újból küzdelmes nehéz év 

lesz, nagyon fel kell készülnünk rá, ha nem akarunk elszakadni 

a fejlődéstől, amely fejlődés újabb és újabb feladatokat ró ránk. 

Helyes lesz az, ha egy kis részletességgel megvizsgáljuk az 

elmúlt szezon munkáját, annak eredményeit, és azokból a tanulsá-

gokat levonva kezdünk neki ennek az új színházi évadnak, amely 

- hangsúlyozom - nehéz lesz. De ha egyet fognak érteni velünk a 

küzdelemben, akkor elérkezünk a fejlődésnek egy bizonyos pont-

jára, - ahová el kell jutnunk, s azért erősen kell dolgoznunk ... 

Ha megnézzük az elmúlt évadot, látjuk, hogy bizonyos ered-

ményeket értünk el. Az elmúlt évadban hatalmas tömegek jöttek 

színházunkba, most pedig új tömegek állnak a színház kapui előtt. 

Ezeknek a régi és új közönségünknek is mondanunk kell valamit, 

ami a művészeknek az igazi kötelessége: feleletet kell adnunk 

olyan kérdésekre, amelyekre csak mi - a művészet nyelvén - tu-

dunk felelni. A művészetnek kötelessége még az életet igazabbá, 

szebbé és tisztábbá tenni. 

Ha az elmúlt szezont megnézzük, úgy művészi, mint munka 

szempontjából azt látjuk, hogy vannak olyan darabok, amelyek an-

nak ellenére, hogy közönségsikert jelentettek, a mi szempontunk-

ból még nem voltak igazi sikerek, - azokból komoly tanulságokat 

kell levonni. Például az előadásokat kezdtük Az ember tragédiájá-

val. Hogy csináltuk? Összecsaptuk a próbákat, és akármennyire is 

kilencvenszer ment a darab zsúfolt házak előtt, azért mégis azt 

kell mondanunk, hogy az előadásoknak ilyen típusába nem nyugod-
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hatunk bele. Egy sereg művészi kérdés maradt megoldatlan. Nem 

tudtuk megtalálni azt a színházi beszélő nyelvet, amelyet hasz-

nálnunk kellene. Nem tudtuk eléggé sűríteni a mondanivalókat. 

Volt még másik sikerünk is, amit nem egészen könyvelhetünk 

el sikernek, pl. a III. Richárdot. Egyrészt, mert ilyen nagy mű-

vel több ideig kell foglalkozni, másrészt játék közben a több-

féle stílust meg kell szüntetni. Előbbre haladást tettünk bizo-

nyos úton, a közönséghez közelebb hoztuk a darabokat ... 

Meg kell állapítanunk azt, hogy a magyar darabok sem hoztak 

sikert az elmúlt színi évadnak, ez a színházirodalomnak a mély-

pontját jelentette. Egyetlen mentségünk csak az, hogy magyar da-

rabot be kell mutatnunk és be is fogunk mutatni. Mentség azután 

az is, hogy ez a jelenség nemcsak nálunk Magyarországon mutatko-

zik, hanem tőlünk nyugatra és délre ugyanez a helyzet. Az új da-

rabok hiányoznak. A színdarabírás válságban van, de mi nem ije-

dünk meg ettől. De a magyar darabokat színházilag sokkal jobban 

kell kidolgoznunk. 

Valamennyien részt vettünk az Itthon bukásában. Emlékszem 

arra, milyen szomorú volt, milyen rettenetes érzés volt egy elő-

adás, megkaptuk ezért a büntetést. Azzal a közönséggel együtt, 

akik a bérletrendszer következtében ezen az előadáson jelen vol-

tak, együtt sírt a színházzal ... A hiba az volt, hogy a szerző 

és a szereplők nem értették meg egymást. Súlyos dramaturgiai hi-

ba is volt így kihozni a darabot. Ennek többet nem szabad előfor-

dulnia. Nem árt azonban, ha végignézünk ezeken, mert tény, hogy 

ebből tanulni lehet és tanulni is fogunk. 
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Még a zajos közönségsikert aratott Szentivánéji álom előa-

dásaival kapcsolatban is meg kell jegyeznem, hogy legyünk egy 

kissé ünneprontók, és nézzük meg ezeket az előadásokat: tipikus 

példák, hogy mennyire nem szabad összeütni az előadásokat. A 

próbákat előbb kellett volna kezdenünk, közelebb kellett volna 

vinni művészetünket a közönséghez, ez teljes mértékben nem sike-

rült. Az a határozott véleményem, hogy Shakespeare és Moliére, 

ezek a nagy klasszikusok, ezek az igazi realista színpadi szer-

zők, akik tekintettel arra, hogy koruk összefüggéseit sajátosan 

ismerték fel, mondanivalójukkal minden kornak szólnak, ezeket 

minden népnek írták. Shakespeare egészen bizonyos, hogy nem írt 

mesét azért, hogy becsalogassa a közönséget. Shakespeare nem ope-

rettíró, nem szórakoztató, abban az értelemben, ahogy ellenfele-

ink beállítják. Ellenfeleink azt kívánják, hogy adjunk szórakoz-

tató darabokat - ez azt is jelenti, hogy vonjuk el figyelmüket a 

valóságtól, akiknek a valóság feltárása nem kellemes. Nekünk és 

Shakespeare-nek ennek az ellenkezője az érdekünk. Nem meséket 

írt, mint ahogy bármilyen Shakespeare-né1 a mese másodrendű vala-

mi, első az, amit mondani akar a közönségnek. Ebben állnak el-

lentétben a korszerűségek nemcsak a magyar írókkal, de a magyar 

színészekkel is, akik ha a mai világban írnak valamit, akkor is 

elbeszélik a kényes kérdéseket, ellentétben Shakespeare-rel, aki 

állandóan a mi számunkra valót is tud mondani. Felismeri, hogy a 

Szentivánéji álom sem lehet tündérmese. Tündérmesét mondani azok-

nak érdeke, akik a földről el akarják vinni az embereket. 

Shakespeare-nek nem volt ez a célja. A tündérek azért tündérek, 
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hogy még igazabban mutassuk be rajtuk keresztül az emberiességet, 

hogy a földi igazságot még inkább tudjuk a közönség elé tárni. 

Ha megnézzük, hogy Oberon és Titánia milyen emberek és ez a 

tündérházasság milyen lecke arra, hogy hogyan lehet megtalálni az 

utat az igazi erkölcshöz, az igazi szerelemhez. Amikor ezt a 

darabot megírta, olyan felfordulás volt, mint ma, csak nem tud-

ták ilyen tudós módon megvizsgálni a dolgokat, mint napjaink-

ban. A talajt elvesztették a lábuk alatt úgy esztétikai, mint 

morális szempontokból. Ebben a nagy rendetlenségben akart ren-

det teremteni, - nekünk is ez lett volna a célunk. Én azért em-

lítem ezt meg, hogy megmutassam azt az irányt, amely felé utun-

kon mennünk kell, erről többet le nem térünk - óriási harcok 

folynak a közösségért. Nekünk a legtisztább eszközökkel kell 

dolgoznunk. Nekünk kell megmutatni azt az utat, amely felé egyál-

talán a kultúra épülhet, és ha mi sem tudunk megfelelni ennek, 

más nem fogja megcsinálni". Ne jelszavakkal akarjunk kultúrát 

csinálni, hanem azon a módon, amilyent mi választottunk: mindig 

újabb és újabb darabon keresztül jussunk el az igazi értékhez, 

amelyhez idáig még nem jutottunk el. 

Ha átmegyünk a munka részére - az elmúlt szezonban - akkor 

szomorú dolgokra is felhívjuk figyelmüket. Az egész munkabeosz-

tásnál az eredmény az volt, hogy a színház dolgozói sokkal 

inkább kifáradtak, a költségek sokkal nagyobbak lettek, mint 

szabad lett volna. A túlóra pl. nem olyan pénz, amelyik megma-

rad: felesleges valami, az államnak is kárt csináltunk vele, 

mert a munkánkban selejt is volt. Művészi és anyagi selejt is 
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éppen elég. A próbákon sem tartottuk be a legnagyobb pontossá-

got, később kezdődtek, mint kellett volna. Önfegyelmezetlensé-

gek jeleit tapasztaltuk, amikor még mindig felvetődött a sztár-

izmus szelleme, nem tettük teljesen magunkévá azt a célt, amely 

felé elindultunk. Éppen ezért szükségét látom annak, hogy kri-

tikát gyakoroljunk. Ez okozza azután a változásokat. Emlékszem 

arra, hogy azelőtt a Nemzeti Színháznak milyen nagy baja volt 

az, hogy ha valaki idekerült és itt maradt évtizedekig. Megszok-

tuk, végül a társulatnak egy igen nagy része ezután használha-

tatlanná vált. Reméljük, hogy a jobb munka mellett a szezon vé-

gén ilyen nagyarányú változásokra nem lesz szükség. 

Kevés a rendező, de ez a baj sem olyan veszélyes, de ebbe 

sem nyugodhatunk bele. A rendezőhiány pótlására felkérjük művé-

szeinket, hogy úgy is, mint a szakmának egyik gyönyörű részére 

ha kedvet és adottságot éreznek magukban, jelentkezzenek. Min-

denkit nagy örömmel veszünk, ha ezt a munkát is választják a 

színészi munka mellett ... 

A rendező a múltban korlátlan úrnak hitte magát - mindenek 

felett, ami azután rossz ellentmondást váltott ki. A rendező 

cézárként viselkedett és eluralkodott a színpadon. Mi ezt az 

ellentétet szeretnénk megszüntetni. A természetes ellentét eset-

leg fennáll a jövőben is, hiszen a rendezőnek az a kötelessége, 

hogy lerakja a darab csontvázát, mert ezt kell élettel megtölte-

ni a színészeknek. Ha nincsen csontváza a darabnak, nem lehet 

életet adni annak; ennek a kettőnek ellentmondani nem szabad. 

Színészi munka nélkül pedig a rendező sem boldogul, tehát a 

rendező nem sajátíthatja ki a színházat. A színészi munkára 
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sokkal nagyobb szükség van, mint eddig. Azelőtt a színészek be-

lenyugodtak abba, hogy a rendező diktálja a munkát. Sokkal töb-

bet kell ezentúl hoznia az előadásra, sokkal jobban kell érezni 

a szabadságukat, mint eddig érezhették. 

Van még egy olyan része az elmúlt szezonnak, ami kifogá-

solható, mert kevés volt az, amit csináltunk: ez a Nemzeti Szín-

ház Vándor Színházának a szerepe. Kettős hivatását némileg be-

töltötte: segítettük a vidéki színészeket és a nívót emeltük. 

Kevés helyen tartottunk előadást, és egy kicsit készületlenül 

is csináltuk a darabot. Nem vettük észre, hogy a magyar vidék 

Budapest környéke is. A Nemzeti Színház kötelessége a Vándor 

Színházat jobban beosztani, több darabot adni. 

A Nemzeti Színház nagyon sokba kerül az államnak. Minden 

megvásárolt jegy a magyar adófizetőknek komoly forintjába kerül, 

ezért ezeket a forintokat lejjebb kell szorítani, ezt a rette-

netes ollót összébb kell húzni. Igaz, hogy nehezen, az infláci-

óból indultunk el, és így nem kalkulálhattunk olyan pontosan, 

ahogy kellett volna. A jegyek túlságosan olcsók voltak. Ezért 

a jegyek árát most felemeltük. Ezzel ellentétben a helyzet az 

volt, hogy új tömegeknek akartunk játszani, akik nem tudják a 

felemelt helyárakat megvásárolni. További kötelességünk a művé-

szi és anyagi selejt kiküszöbölése, mert ez a helyzet így tart-

hatatlan. 

Meg vagyok győződve, hogy amint az állam idáig is nagylel-

kűen támogatta a színházat, ezt a támogatást a jövőben is meg 

fogja adni. Ez annál inkább fontos, mert ha körülnézünk a világ-
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ban, azt látjuk, hogy a kultúra olyan erős fegyverünk, hogy en-

nek a fegyvernek a fontosságát nem is tudjuk felmérni. Azt lát-

juk, hogy válság van a kultúra területén, de nem nálunk. Például 

Amerikában az egyetlen opera most csukta be a kapuit, mert defi-

cites volt. Ha látjuk azt, hogy mi milyen nagy erőfeszítéseket 

teszünk azért, hogy a nagy tömegeknek kultúrát adjunk és milyen 

nagy érdeklődés van a kultúra iránt, akkor látjuk azt is, hogy 

ez nem véletlen eredmény, mert a kultúra fontosságát a dolgozók 

tömege is felismerte. Nekünk kötelességünk az, hogy ezt a kultú-

rát fejlesszük vidéken is. Elhatároztuk tehát azt, hogy minden 

színész egy-egy jó szerepével lemegy vidékre és megmutatja, ho-

gyan kell eljátszani a darabot. Ezzel azt hisszük, új vért tu-

dunk adni a vidéki színészet vérkeringésébe. Először meg kell 

teremteni valóban a vidéki színészet nívóját, ehhez hozzá kell 

segíteni a vidéki színészetet. A Nemzeti Színház tagjai remélem 

örömmel veszik tudomásul ezt a tervet, és ráérő idejükben lemen-

nek majd vidékre megsegíteni a vidéki színészetet. 

Beszélni kell még a szociális részről. Tapasztaltuk, hogy 

a siófoki üdülő népszerű volt, de ez a népszerűség még nagyobb 

lehetett volna. Feltétlenül szeretnénk módot adni arra, hogy 

mindenki élvezhesse ezt. De nem is jelentkeztek olyan nagy szám-

ban, mint lehetett volna, ez pedig kitűnő intézmény, ez valóban 

olyasmi, ami nem volt és most van. A vezetés és a szellem is na-

gyon jő, ez valóbain nagy eredmény: a dolgozóknak az üdültetése. 

Itt van az Ü. B. munkája is. Meg kell mondani, hogy hálával 

tartozunk a munkájának. Szeretnénk azonban, ha ezt a munkát 
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még jobban igénybe vennék - hogy valóban véget vessünk annak, 

hogy suttogások legyenek a színházban. Az Ü. B.-ben mindenki 

elmondhatja baját, kívánságát, mert ez az Ü. B. demokratikus 

intézmény, mindenkit megvéd. De figyelnünk kell arra, hogy itt 

a társadalmi helyzet megváltozott. Ez a pénz, amit a színház tá-

mogatásként kap, a mi pénzünk, az önző, egyéni érdekeket ki Kell 

kapcsolni, csak a köz érdekét szabad nézni. 

Feltétlenül szeretnénk a társulati üléseket megismételni. 

Úgy látjuk, hogy ezeknek a társulati üléseknek jó hatásuk van. 

Elmondhatjuk panaszunkat. De azt szeretnénk, ha ezen többen le-

hetnének . 

A színházüzemek rendszeresebbé tételére elhatároztuk, hogy 

az idei igazgatósági üléseket, a munkarendi üléseket megtartjuk 

pontosabban, mint a múltban. Megtartjuk továbbá a rendezői és a 

dramaturgiai üléseket is kéthetenként. 

A nyár folyamán sok befektetést eszközöltünk. Kijavítottuk 

a raktárakat. Volt rá pénzünk, mert a bevételi előirányzatnál 

jóval többet vettünk be, és mert az állam is nagylelkűen járt 

el velünk. A Magyar Színházat is rendben tartjuk, hogy egy sok-

kal szélesebb közönség előtt játszhassunk. 

A szakszervezeti jegyakció iránt és a színház bérletei i-

ránt is óriási az érdeklődés. Tehát lesz közönségünk, csak tud -

junk ennek a közönségnek jó előadást adni. Valahogy meg kellene 

fogalmazni azt, hogy mi legyen ennek a művészetnek az esztéti-

kai alapja, amellyel a közönség elé akarunk menni. 

A realista színház az egy szó, hallottunk róla, hogy csi-
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náltak polgári színházakat, szeretnénk a fogalmakat tisztázni. 

Azért nem mondjuk azt, hogy szeretnénk szocialista színházat 

csinálni, mert nincs róla elképzelésünk. A színház nem leveli 

béka, a színház az igazságot keresi. Elégedjünk meg annyival, 

hogy mi nem olyan színházat csinálunk, amelyről nem tudjuk azt, 

hogy milyen, hanem igyekezni fogunk továbbmenni azon az úton, 

amelyen elindultunk. Mi realista színházat csinálunk. Mi is az 

a realista színház? Sok sző volt az elmúlt szezonban arról, hogy 

nekünk harcolnunk is kell, mint ahogy minden művész harcolt a 

színpadon, harcolt azok ellen az irányzatok ellen, amelyek ha-

misak. Egyrészt harc az elvont művészet ellen, az ellen, amelyik 

elvont eszmékben gondolkozik, amelyet nekünk megismerni az első 

kötelességünk. Ezek a fajta művészek idealista művészek, nem a 

mi utunkon haladnak, nem a szépnek és a jónak az eszményét akar-

ják megismerni - ezek elvont fogalmak. Az a gyanúm, hogy ez nem 

fog kapcsolatot találni az élettel, amelyet mi naponta harcosan 

keresünk. A második harcunk: harc a jelszavak szajkózása ellen. 

Harc azok ellen, akik politikai jelszavakkal el akarják ferdí-

teni a művészetet és aljas propaganda eszközévé akarják tenni. 

Szeretnék beszélni arról az irányzatról, amely azt követe-

li tőlünk, hogy mindig munkástárgyií darabot mutassunk be. Mi 

színészek bemutatunk, de ki mondhatja azt, hogy csak ezt mutat-

hatunk be. Most, amikor a munkás színjátszás műkedvelői szabadon 

mozoghatnak, a múltban a kapitalista kényszer miatt kénytelenek 

voltak a legrafináltabb módon nyilvánítani érzelmeiket. A Vasas 

tornászcsapata pl. eltáncolta Arany Jánostól a Hídavatást. Mi 
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ezt nagyon szép dolognak tartjuk, hogy nem lehetett megfojtani 

a művészetet; a tömegekhez akartak szólni, de azt tartjuk, hogy 

ez egy megszabott keret között volt, ami akkor rajta volt a mű-

vészeken. Nem akarunk erényt csinálni ebből, nem vagyunk hajlan-

dók ezt a keretek közé szorított kultúrát elfogadni. Nagyon ve-

szélyes az, ha szolgaságban elferdített kultúrát akarunk felé-

leszteni. Ezek pl. ellenállási érdemnek tudhatók be, de a társa-

dalom tovább halad, mi nem az elnyomott kultúrát akarjuk terjesz-

teni. Ha meg akarom fogalmazni ennek a kultúrának az esztétiká-

ját, azt kell mondanom, hogy az állandóan mozgó külvilágból a 

megfejthetetlen életből nekünk felfedezéseket kell tennünk. 

Tudjuk, hnny ezek nem abszolút érvényűek, ezek nem mindig esz-

ményi felfedezések, de ezekben a viszonylagos felfedezésekben 

igenis benne van az abszolút igazság és nekünk nincs szükségünk 

elvont igazságra. Fedezzünk fel újabb és újabb területeket, ak-

kor mi vagyunk azok, akik az abszolút igazságot is megtaláltuk. 

Mi megmindítottuk a harcot, a külvilágot kiszélesítettük a 

magunk használatára és a benne lévő titkokat megfejtettük. Azt 

szeretném, ha a szezon folyamán igen gyakran tartanánk előadáso-

kat munkánk eredményéről, hogy meg is bíráljuk a munkánkat, és 

tisztázzuk a fogalmakat. Ha megnézzük az elkövetkezendő műsora-

inkat, látjuk, hogy van elég tisztázni való. Sokkal nagyobb ren-

det kell teremteni a színházban. 

A külföldön alkalmam volt szétnézni. Azt tapasztaltam, hogy 

a művészet terén kevesebben tudnak megállni a lábukon, nem tisz-

tázzák eléggé azt, hogy mit akarnak csinálni. Nagyon jó ilyen 

kirándulás, mert felnagyítva lehet látni a magunk hibáit és 
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ezekből sok tanulságot vonhatunk le. 

Lengyelországban pl. nagyon egészséges művészetet lehet 

találni. A nép- és iparművészet terén nagyon kifejlődött, de 

nem vesznek részt a színházművészetben. Ahhoz, hogy a színhá-

zat megteremtsék, úgy mondották legalább 10 esztendő kell ahhoz, 

hogy a közönség megértse. Helytelen ez a nagy előkelősdiség. Ez-

zel kapcsolatban vitáim voltak, mint ahogy vitáim lesznek a jövő-

ben, de ezekből is lehet tanulni. A népi demokrácia országaiban 

rendszeresíteni kellene ezeket a vitákat, mert ezekből sokat le-

het tanulni. 

Említettem, hogy jó lenne majd kiválasztani egy klasszikus 

darabot, és minden meghívott nemzet játssza el. Hozzanak maguk-

kal egy saját darabot is, így azután össze lehetne egyeztetni 

az előadásokat , amelyek majd mindenkinek nagyon hasznosak lesz-

nek. Nagyon jó lenne, ha ezeken a versenyeken úgy vennénk részt, 

hogy mi győztesen kerüljünk ki. Amint látom, reményeink vannak, 

csak ezeket a tisztázott népi fogalmakat végre is kell hajtani. 

Lengyelországban a színházak az élettől elmaradtak. Túl 

szépek a díszletek és a világítások, de semmi új nincs náluk, 

ök újnak tartják a két háború közötti újításokat. Mi ezért nem 

akartunk ilyen módon újítani. Nekik rettenetesen tetszik az elő-

kelősködés, le is mosolyogtak bennünket. Ilyen színház azután 

mindig keresni fogja az új utakat, amíg oda érkezik, hogy pl. a 

Rómeó és Júliát vígjátéki díszletben játsszák. Ez szép és ked-

ves, csak éppen Shakespeare nagysága hiányzik belőle. Vannak 

nekünk is ilyen előadásaink - sőt voltak is. Mi valóban előre 

akartunk haladni. Tettünk valami haladást díszlet és jelmez te-
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rén, az út azonban még nagyon hosszú. A nagyképűséget, az áliro-

dalmiságot, ezt az édeskés stílust megszüntettük, hogy magyarul 

mondjam, realista művészet felé haladtunk. Olyan előadást kell 

adnunk, amelyben a színészek játéka ne hasonlítson a másik szín-

művében előadott játékra. 

Ha megnézünk egy másik darabot, az Qthellot, akkor nem 

tudjuk megmondani, hogy ezt a darabot Shakespeare miért írta. 

A nagyobb kritikák elolvasása után megdöbben az ember tőlük. 

Egy bizonyos azonban: Shakespeare-nél az aktualitások élnek, 

a népi aktualitás mindig benne van a darabjaiban, ettől eltérni 

nem lehet. 

Amikor realista színházat akarunk építeni, aktuális vérből 

táplálkozó színházat akarunk csinálni. Azt is tapasztaltuk, ha 

Shakespeare-darabot nézünk, hogy a büszke reneszánsz kor embe-

rei úgy látják a dolgokat, hogy nincs számukra megfejthetetlen 

titok. A demokratikus ember éppen olyan büszkén járhat, mert 

felfedeztük az igazságokat, mert a mi lehetőségeink is erősek. 

A mi színészetünket gyakran állítják szembe az őszinteség-

gel és a tudattal. Ennek a kettőnek ellentmondani nem szabad. 

Mi valóban, amikor az anyagnak nekifogunk, kemény munkát vég-

zünk. Mennyit kell dolgoznunk ahhoz, hogy az ösztöneink munká-

ját meg tudjuk érteni. Szó volt arról, hogy nem tudjuk megolda-

ni azt az ellentmondást, pl. a III. Richárdnál, hogy egyszerre 

élettel teli tér legyen. A mondanivalónk él és szavalni is tud-

juk a szónak az igazi értelmében: nekünk virtuóznak is kell len-

ni, hogy mindent kihozzunk a hangból. 
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Nekünk a tudatos munkára is sokkal nagyobb súlyt kell fek-

tetnünk, mint eddig. Sokan szólnak úgy a színházban, hogy adjá -

tok azt, amit akar látni a közönség. Ebben az irányban némi el-

csúszást látunk. Erre azt feleljük, hogy mást lásson a közönség, 

mint amit ők látni akarnak. Mi nem hagyjuk magunkat irányítani. 

Volt egy olyan fajtája a daraboknak, amelyeknek nagy kasz-

szasikere volt, ezt nem tartjuk sikernek. Nem szeretnénk olcsó, 

szimpla eszközökkel sikert elérni, és semmiféle közönségnek nem 

adjuk azt, amit akar, és a közönség nem is szereti kapni azt 

mindig, amit akar. 

Tehát látjuk azt, hogy új feladatai vannak a színháznak és 

új feladatai vannak a színészeknek is. Ennek a munkának a kere-

tében meg kell hogy változzon a színészek életformája. Volt a 

bús, bohém életforma. De azt hisszük, hogy szükségtelen ma már , 

mert nincs mi elől elvonulnia. Sokkal könnyebb ma már a színész 

helyzete. Ezeket a különcködéseket tehát meg kell szüntetni. 

Most tehát rendszeresebben fogunk dolgozni. Ezt mindenki 

komolyan veheti és ellenőrizheti is. Gazdasági téren változás 

történt, új gazdasági főnökünk van. Tervszerű munkát kell elő-

készíteni úgy művészeti, mint műszaki részen. Határidőre be kell 

tartanunk az egész évi, valamint az 5 hónapos tervünket. Ez a-

latt az öt hónap alatt nemcsak anyagilag, de művészileg is ha-

ladhatunk. Magunknak és az Ü. B.-nek kéthetenként teszünk je-

lentést a gazdasági állapotról. 

Még néhány szót szeretnék szólni arról, hogy a megválto-

zott körülmények között nemcsak a művészek, hanem a dolgozók 

magatartásának is meg kell változnia. Azt mondják ellenségeink, 
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hogy nincsen nálunk szabadság. Az a szabadság, amit ők mondanak, 

az rettenetes szolgaság, ezt a rettenetes szolgaságot hatóság-

gal viszik végbe, ezzel veszik ki a dolgozók kezéből a fegyve-

reket, ezzel szemben áll a rablók szabadsága, az alvilági, amely-

nél nincs más törvény: a nagyhal megeszi akis halat. Ha pedig 

egy kis rendet akarunk tartani, akkor nem tudnak eléggé becs-

mérlőén nyilatkozni rólunk: azt mondják, hogy az ilyen rend te-

remtése pokol. 

Ma minden vonalunkon rendet szeretnénk teremteni. Tudnunk 

kell, hogy miért dolgozunk, de ha látjuk majd, hogy a munkánk 

által valamennyien gazdagodunk, akkor látjuk, hogy érdemes is 

dolgoznunk. Tehát nekünk fegyelmet kell tartanunk benn a szín-

házban, és őrködnünk kell azon, hogy odakinn is rend legyen. A 

demokrácia jó utat tett a mi munkánkba. Emelni kell a munkánk 

értékét akkor, amikor tudjuk, hogy magunknak dolgozunk. A mű-

sorpolitikánkat olyan irányba visszük, mint eddig. 

bemutatunk minden olyan darabot, amelynek művészi, haladó 

mondanivalója van. Újabb és újabb területeket hódítunk el a kül-

világtól. Tudjuk azt, hogy nagyon sok az ellenségünk, mi ezek-

kel állandóan harcban akarunk tovább haladni. Tudjuk, hogy a 

művészet nem elvont, hanem komoly harc, és tudjuk azt, hogy mi 

az igazságot keressük és megtettük és megismerjük a fontosságát 

a művészetnek, megnöveljük a felelősségünket, ehhez a megalapo-

zott munkás élethez kívánok a társulatnak sok sikert és ezek-

ből a jelekből, ezekből komoly nagy eredményeket produkálhat. 

Tudjuk azt, hogy a művészetben nincs megállás, csak visszafej-
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lődés. Mi fejlődni akarunk, nem utópista világban, nem nagyhan-

gú, nagyszájú bujdosók után, hanem a komoly, a művészet vonalán 

a realista színházhoz akarunk eljutni. 

Engedjék meg, hogy üdvözöljem az új tagokat. Színházunk új 

orvosát Cserna Istvá dr-t és üdvözöljem színházunk két új hölgy 

tagját: a díszlet- és jelmeztervezőket: Lurián Máriát és Laczko 

vics Piroskát. 

Még egy bejelentést kell tennem. A szerződések megkötése 

alkalmával szó volt arról, hogy 17 h-os állami emelés lesz. De 

a rendeletet másképp hozták, igazságosan, mert azt mondották, 

hogy ahol a kollektív szerződés rosszabb, ott megadják, ahol 

jobb, ott nem adják meg. Ez az ügy még nem intéződött el. Mi be 

jelentettük, hogy mi a szerződések alkalmával megígértük tagja-

inknak, ezért reméljük, hogy az a jóindulat, ahogy a színházzal 

szemben viselkedtek, most is fenn fog maradni, és így az elkö-

vetkezendő egy héten belül, erre a társulatot nagyon érdeklő 

kérdésre, végleges választ fogunk adni. 

Ma este megkezdjük a próbákat a Fösvényből. Holnap az 

Illyés darabjából próbálunk, és állandóan próbáljuk azokat a 

darabokat is, amelyekkel Bukarestben és még két magyar városban 

a közönség elé fogunk állni. Ez nagyon kényes feladat, a turné-

ban való résztvevőkkel úgyis szeretnék elbeszélgetni, mert élet 

veszélyes dolog kiállani egy magyar színháznak külföldön, még-

hozzá olyan külföldön, ahol a közönség magyar és amely közönség 

régóta nem látott magyar színházat. Meg fognak bennünket kriti-

zálni, ezért igazunkat igazi művészettel kell bebizonyítani. 
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A Tükörkép, az Orosz kérdés és a Tartuffe darabok olvasó-

próbáit is elkezdjük. Jobb lesz, ha több darabot párhuzamosan 

próbálunk, így talán a fáradtság is kisebb, és talán ha jobb 

munkabeosztással látunk neki ennek a nagyon nehéz szezonnak, az 

eredmények sem maradnak el. 

Igazgató úr beszédét a jelenlévők kitörő lelkesedéssel kö-

szönték meg. Szencsák József az Ü. B. részéről két bejelentést 

kívánt tenni: meg fogják tartani a kötelező szakszervezeti na-

pokat, a pártnapokat és taggyűléseket, és kéri, hogy a pártna-

pokon és taggyűléseken mindenki vegyen részt. Majd bejelenti, 

hogy az Ü. B. a titkári teendők elvégzésével Gyarmathy Anikó 

helyett Siklós Olga Ü. B. póttagot bízta meg. 

Továbbá sporttámogatásra hívja fel a tagság figyelmét. 

Idáig már szép eredményt ért el a színház, mert a futballcsapat 

a 4. helyezett lett a nyári kultusz kupában. Kéri, hogy az ed-

dig felajánlott sporthozzájárulást továbbra is fizessék meg a 

tagok. 

Másolat UMKL XXVI-8-1948. 

112. 

Budapest, 1948. október 19. 

MAJOR TAMÁS BEADVÁNYÁBAN A VKM MINISZTERTŐL AZ ÚJ MAGYAR SZÍN-

HÁZBAN KEDVEZMÉNYES ÉS SZABADJEGYEK ENGEDÉLYEZÉSÉT KÉRI. 
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Miniszter úr! 

Jelentem Miniszter úrn?>k, hogy a Nemzeti Színház új kamaraszín-

házát, a Magyar Színházat szerdán, október 2G-án nyitjuk meg 

Shaw: Warrenné mestersége című színművének előadásával. A Ma-

gyar Színháznak a Szakszervezeti Tanács kultúrosztálya által 

szervezett, az Operaházzal, a Nemzeti Színházzal, illetve a 

Madách Színházzal kombinált bérletei igen szép eredménnyel zárul-

tak, úgyhogy a legszebb reményekkel nézhetünk az évad elé. 

Az évadnyitónak tervezett első bemutató előadást, Illyés 

Gyula: Lélekbúvár c. darabját azonban november első hetére kel-

lett halasztanunk, minthogy én, aki a főszerepet játszom, októ-

ber 27-én Moszkvában, a Művész Színház ötvenéves jubileumán ve-

szek részt. A bemutatóra csak hazaérkezésem után kerülhet sor. 

Viszont káros lenne a hatása annak, ha a Magyar Színház eddig 

az ideig egyáltalán nem tartana előadást, ezért két héten át a 

múlt évad végének nagysikerű műsordarabját, a Warrenné mester-

ségét tűzzük műsorra. A hitelét vesztett, a forgalomtól távol 

eső Magyar Színházban azonban nem lehet mindjárt megnyitáskor, 

bérleti alátámasztás nélkül komoly forgalomra számítani, ezért 

hogy a gyér látogatottság depresszív hatását elkerüljük, tisz-

telettel kérem Miniszter úr engedélyét arra vonatkozólag, hogy 

a G. F.-nek a szabadjegyek és kedvezményes jegyek kiutalása ü-

gyében hozott szigorú megszorításaitól e két hét folyamán eltér-

hessünk . 

,'lajor Tamás s. k. 
igazgató 

Tiszxázat UMKL XIX-I-l-i-220003-1948. 
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Az iraton olvasható előadói feljegyzés: "A beadványban foglal-
tak ügyében rövid úton a Gazdasági Főtanácshoz fordultunk,, ahol 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Színház Warrenné mestersége 
című előadáson a kedvezményes jegyek kivételesen kiadhatók le-
gyenek. Fentieket közöltük a színház igazgatójával. 
Az ügyirat ad acta tehető. Bp. 1948. dec. 11. K. Nyáry". 

113. 

Budapest, 1949. október 1. 

MAJOR TAMÁS JELENTÉSE A NÉPMŰVELÉSI MINISZTERNEK A TERVBE VETT 

BEMUTATÓKRÓL ÉS AZ AKTUÁLIS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEKRŐL. 

Miniszter úr! 

964-1949. IV. számú leiratára jelentem az alábbiakat: 

a. Minden új alkalmazásnál igyekszünk a legkörültekintőb-

ben eljárni. Azokról miniszter úrnak jelentést adok, és csak a 

jóváhagyás kézhezvétele után tekintem véglegesnek. 

b. A külön bérletezést miniszter úr engedélye alapján szep-

tember 14-én megkezdtük, majd szept. 17-24. között szünetelte-

tés után folytattuk. Amint az előrelátható volt, a színházak 

közös bérletezése a Nemzeti Színháztól jelentős áldozatot köve-

telt, amennyiben a múlt évi mintegy 7 200 bérletezővel szemben 

eddig még 2 000-et sem tudtunk elérni, és nem valószínű, hogy 

ez a szám lényegesen emelkedni fog. A nyár folyamán ébren tar-

tottuk a közönségben a bérletezési kedvet, és augusztus végén 

el is végeztük a bérletváltás adminisztrációját. Ezzel szemben 
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az idén szándékosan feledni hagytuk saját bérletezésünket, hogy 

a közönséget a közös bérletezők táborába tereljük. Előre látható 

volt, hogy szeptember közepén, amikor már úgyszólván mindenki 

lemondott a külön Nemzeti Színház-i bérletről, a sebtiben meg-

hirdetett bérletezés nem járhatott kellő sikerrel. (A Nemzeti 

Színház ebben a tekintetben más helyzetben van, mint a monopo-

lisztikus helyzetet élvező Operaház.) A közös bérletezés vi-

szont megteremtette az új állami színházak közönségalapját, bár 

a Nemzeti Színház itt is áldozatot hozott, amennyiben az üzemi 

bérletezése is - így kötötten - erősen elmarad a múlt évi mögött. 

c. Jelentem Miniszter úrnak, hogy a Nemzeti Színházban a 

Macbeth után november 6-án Gorkij: Ellenségek, december 21-én 

Pavlenko: Boldogság című színművének bemutatását tervezem, míg 

a Magyar Színházban Szimonov: Idegen árnyéka után november kö-

zepén szándékunk szerint Tolsztoj-Volkov: Karenina Annájára 

kerül sor. 

d. A 7 órai előadáskezdést a magunk részéről nem tartjuk 

lényegesnek, de amennyiben Miniszter úr kívánja, át fogunk tér-

ni erre. Minthogy azonban a leirat kézhezvétele előtt kerültek 

kiragasztásra új darabjaink plakátjai, fél 8-as jelzéssel, kér-

nék az átállásra két-három heti haladékot, mert többszöri ta-

pasztalataink szerint az előadások kezdetének előbbrehozatala 

hetekig tartó zavarokat és elkéséseket okoz, bármilyen körülte-

kintően is igyekeznénk a változást a közönség tudomására hozni. 

Tisztelettel 

Major Tamás s. k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-1488-1945. 
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MADÁCH SZÍNHÁZ 

114. 

Budapest, 1946. március 8. 

A MADÁCH SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A GAZDASÁGI FŐTANÁCS-

HOZ GYORSSEGÉLY KIUTALÁSA ÜGYÉBEN. 

Alulírott azon tiszteletteljes kérései fordulok a Gazdasági Fő-

tanácshoz, hogy sürgős gyorssegélyben szíveskedjék részesíteni. 

A Madách Színház azzal a szándékkal indult, hogy lehetőleg 

magántőkét nem vesz igénybe. így szeretné elérni, hogy kulturá-

lis programját - amely a demokratikus Magyarország egyik taní-

tóintézetévé avatná - keresztül vigye. 

Ezt eddig a Magyar Rádió anyagi támogatásával sikerült meg-

valósítani. De pillanatnyilag a Magyar Rádió sajnos nincs abban 

a helyzetben, hogy a színházat tovább segíthesse. 

A színházat súlyos bombakár érte, és összes díszleteit, 

függönyeit ellopták. A fentemlített intézménytől kapott össze-

geket ezen károk részbeni helyreállítására fordította. Jelen-

leg Móricz Zsigmond: Ludas Matyi című darabját játssza, amit 

csupán a munkásság látogat, akiknek féláron jóval aluli jegye-

ket kénytelen a színház kiadni. 

A színház továbbra is a munkások és a kispénzű dolgozók 
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színháza kíván maradni, ott látja hivatását s azokat a nevelő 

kötelezettségeit, amire megalakulásával vállalkozott. Magántő-

kével való társulása ezt a törekvését derékba törné. A munkás-

ság ez idő szerint a színház naponta növekvő kiadásait képtelen 

kis hányadában is megfizetni. A következő darabra is készülnünk 

kell, ahova díszleteket szeretnénk terveztetni, azok anyagát 

megvásárolni, valamint megfesteni, és a darabhoz (G. B. Shaw: 

A tört szivek háza) főszereplőket is kell szerződtetni, ezért 

tisztelettel kérjük a Főtanácsot, hogy gyorssegélyt szívesked-

jenek kiutalni. Az előadottak alapján reméljük, hogy a t. Főta-

nács megadja az általunk kért gyorssegélyt, annál is inkább, 

mert ez az egyetlen módja, hogy színházunk megmaradjon azon a 

nívón, amit eddig is képviselt. Előre köszönjük szívességüket 

és vagyunk tisztelettel 

Hont Ferenc s. k. 
igazgató 

U. i. Ezen kérésünk másolatát a magyar vallás- és közoktatásü-

gyi miniszter úrhoz is továbbítjuk. 

Tisztázat UMKL XIX-A-10-2329-1946 . 

A Gazdasági Főtanács az 1946. március 8-i határozata értelmé-
ben 2 milliárd pengő állami segélyt állapított meg a színház 
részére. 
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115. 

Budapest, 1946. július 8. 

GOBBI HILDA SZÍNMŰVÉSZNŐ ELŐTERJESZTÉSE A MAGYAR MŰVÉSZETI TA-

NÁCSHOZ A VIDÉKI SZÍNTÁRSULATOKNAK A MADÁCH SZÍNHÁZBAN TARTANDÓ 

ELŐADÁSAIRÓL. 

Javasolom, hogy a Madách Színház épületét minden hét bizonyos 

napján engedje át a vidéki színtársulatoknak bemutatkozó előa-

dások megtartása céljából. 

Úgy gondolom, hogy javaslatom elfogadása esetén tettünk 

egy lépést a fővárosi és a vidéki színészet kapcsolatainak szo-

rosabbá tételére. A nehéz utazási viszonyok miatt vidéket láto-

gatni nem tudó pesti színigazgatók ezeken a bemutatkozó előadá-

sokon megismerhetik a fővárosban való szerepeltetésre érdemes 

vidéki színészeket. Ezen kívül bizonyos idő múlva minden érde-

kelt - igazgatók, kritikusok, rendezők - hozzávetőleges képet 

nyer a vidéki színházak helyzetéről, szelleméről, színészanya-

gáról. Az illetékesek saját tapasztalatukból ismerhetik meg a 

vidéki színjátszás sok problémáját, és könnyebben tudnak a:jö-

vőben segíteni a hiányosságokon. Megláthatják például, hogy me-

lyik vidéki színháznak milyen színész utánpótlásra van szüksége, 

tehát nem vaktában küldik vidékre az akadémiát végzett növendé-

keket, hanem tervszerűen, mindenkor a szükséglet szerint. Egész-

séges művészcsere alakulhatna ki tehát Budapest és a vidék kö-

zött, és ez az első lépése annak, hogy a vidéki színészet ne 
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maradjon továbbra is a kultúra mostohagyermeke. 

Tisztelettel 

Gobbi Hilda s. k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-80555-1946 . 

A Magyar Művészeti Tanács 1946. július 16-án értesítette Gobbi 
Hildát, hogy javaslatát elfogadták, (u. o.) 

116. 

Budapest, 1946. szeptember 11. 

A SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZ-

TERHEZ A MADÁCH SZÍNHÁZ JOGVISZONYÁNAK RENDEZÉSÉRŐL. 

Miniszter úr! 

Tisztelettel jelentem, hogy Budapest Székesfőváros polgármeste-

re az Országos Magyar Színművészeti Akadémia részére Hont Fe-

renc igazgató művészeti vezetése mellett a Madách Színház helyi-

ségeire további két esztendőre színháznyitási engedélyt adott. 

Még az elmúlt évben október 17-én 142/1945. szám alatt je-

lentettem, hogy Budapest Székesfőváros polgármestere a Színmű-

vészeti Akadémia részére Hont Ferenc vezetése mellett színház-

nyitási engedélyt adott, és kértem Miniszter urat, hogy az en-

gedély megadását jóváhagyólag tudomásul venni szíveskedjék. 
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Felterjesztésemben rámutattam ismételten arra, hogy milyen pe-

dagógiai érdekek fűződnek az Akadémia színházához. 1946. évi 

március hó 6-án 162/1946. számú felterjesztésemben tisztelettel 

kértem a fentebb említett felterjesztésem jóváhagyását, és rö-

viden ismertettem március hónapig a Madách Színház munkásságát. 

Ismételten felhívom Miniszter úr figyelmét, hogy a Színművésze-

ti Akadémia hallgatóinak vizsgaelőadásai a Madách Színházban 

tartattak, és ezek a vizsgaelőadások nem terhelték az Akadémia 

költségvetését. Abból, hogy miniszter úr a Madách Színháznak, 

mint az Akadémia színházának működése ellen kifogást nem emelt, 

joggal kell arra következtetnem, hogy az Akadémia színházának 

működéséhez hallgatólag bár, hozzájárult. 

Tekintettel arra, hogy a Madách Színháznak mint akadémiai 

színháznak jogviszonya még tisztázást nem nyert, tisztelettel 

kérem Miniszter urat, hogy az Akadémia színházát, mint a VKM 

felügyelete alatt működő színházat - az állami költségvetés meg-

terhelése nélkül vezethessem, és a Madách Színház Bérlő kft.-vei 

a színház helyiségeinek bérletére és a színház üzemének gazda-

sági fenntartására nézve a megállapodást megköthessem. 

A megállapodásnak magában kell foglalnia a következőket: 

a. A kft. a színháznyitási engedély időtartamára vállalja, 

hogy a Színművészeti Akadémia színháza részére átengedi a Ma-

dách Színház helyiségeit az összes felszerelési tárgyakkal és 

anyagokkal együtt. 

b. A kft. a fenti időtartamra kézfizetői kezességet vállal, 

a színház üzemmenetét biztosítja az alábbi megjelölt feltételek 

mellett, és ennek biztosítására leköti a kft. tulajdonát képező 

3 8 9 



ingó vagyonát. 

G. A kft.-nek biztosíttatnék az a. és b. pontokért havonta 

egy telt háznak megfelelő jövedelem. Ez havonta levonásra kerül 

és a kft.-nek kifizetik. 

d. A kft. tartozik Hont Ferenc által benyújtott költség-

vetést, amennyiben az a bevételi lehetőség 50 h-át nem halad-

ja meg, változtatás nélkül elfogadni. 50 h-on felül a két fél 

között külön megállapodás szükséges. 

e. A költségvetési keretben vásárolt vagyontárgyak a kft. 

tulajdonát képezik, de azokat a kft. tartozik a megállapodás 

időtartamáig díjmentesen átengedni. 

f. A színházból származó bevételek tiszta jövedelmének 

50 %-a a kft.-t illeti, a másik 50 % a Színművészeti Akadémiát. 

A tiszta jövedelem kiszámításánál minden hónapban bizonyos ösz-

szeget, körülbelül 30-5o 's-ot forgótőke céljaira az év végéig 

tartalékolni kell. 

g. A kft. kötelezőleg elismeri a Színház összes művészi 

és gazdasági ügyeiben kizárólagossági jogot. A kft.-nek joga 

van természetesen a Színház könyvvezetését, ügyvezetését és 

kezelését ellenőrizni. 

h. A kft.-nek a megállapodás lejárta után az elkészített 

évadzáró mérleg alapján készült elszámolással sem a Színművé-

szeti Akadémiával, sem az állammal szemben semmiféle követelé-

se nem lehet. 

i. Az Akadémiának joga van ahhoz, hogy a megállapodást 

annak lejárta előtt hat hónapra felmondhassa. 
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j. Az Akadémia jogot nyer arra, hogy a színház bevételéből 

származó tiszta jövedelem felhasználására nézve szabaoon rendel-

kezzék. 

Körülbelül ezek azok az irányelvek, amelyek a megállapodás 

megkötésénél mindkét fél érdekében szóba jöhetnének. 

A Színművészeti Akadémia igazgatósága a Színház tiszta be-

vételéből származó jövedelemből elsősorban azoknak az Akadémiát 

végzett hallgatóknak támogatására gondol, akik kötelezik magu-

kat, hogy egy évig vidéken vagy a főváros külterületén fejtik 

ki tevékenységüket, vagy másodsorban azok az akadémiai végzős 

hallgatók részesülnek tanulmányi segélyben, akik tevékenységük-

kel ezt kiérdemlik. Amennyiben Miniszter úr elgondolásomhoz elv-

ben hozzájárul, az erre vonatkozó részletes előterjesztést azon-

nal megteszem. 

Tisztelettel kérem Miniszter urat, hogy az elmondottak a-

lapján méltóztassék hozzájárulni, hogy az Akadémia színháza kép-

pen a Madách Színház vezetését átvegyem, és a Madách Színház 

Bérlő kft.-vei a megállapodást Miniszter úr jóváhagyásának fel-

tételezésével megköthessem. 

Teljes tisztelettel 

Hont Ferenc s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-103574-1946. 
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115. 

Budapest, 1947. /június/ 

A SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A PÉNZÜGYMI-

NISZTÉRIUMHOZ A MADÁCH SZÍNHÁZ ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK 

ELHALASZTÁSÁRÓL . 

A Madách Színház engedélyének birtokosa az Országos Magyar Szín 

művészeti Akadémia. A Madách Színház tehát nem magáncélokat szol 

gálé hasznot hajtó üzem, minden jövedelme állami intézményé, a 

Színművészeti Akadémiáé. Minthogy azonban a Színművészeti Akadé 

miának a Madách Színházat is magába foglaló szervezeti szabály-

zata visszamenő hatállyal f. év augusztus 1-én lép életbe, a 

Madách Színház a magánszínházakra kirótt adókat fizeti. 

Folyó év elején a Pénzügyminisztérium az illetményadók 

törlesztésére 100 000 Ft értékű jegyeket vásárolt meg a főváro-

si színházaktól, s az illetményadó behajtását az összeg kiutalá 

sáig felfüggesztette. A Madách Színház f. év május elején a Kul 

tuszminisztérium útján 6 600 Ft-ot kapott, amelyért kb. 14 000 

Ft értékű jegyet adtunk eddig át. 

A felfüggesztés ideje alatt - noha a törlesztés elhalasz-

tása a Pénzügyminisztérium jóváhagyásával történt - a szokott 

késedelmi büntetéskamatot számították fel, így az illetményadó-

tartozás igen nagy mértékben megnövekedett. Tisztelettel kérjük 

a késedelmi kamat törlését, az átadott jegyek többletértékének 

beszámítását, az adófizetési kötelezettség elhalasztását kése-
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delmi kamat nélkül f. évi augusztus havára, amikor a visszamenő 

hatályú törvényerejű rendeletbe foglalt új szervezeti szabály-

zatunk alapján tisztelettel kérjük majd az állami intézményeket 

megillető kedvezményeket. 

Hont Ferenc s. k. 
az Országos Magyar Színművészeti Akadémia 

igazgatója, 

a Madách színház felelős vezetője 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-86251-1947. 

Az irat hátlapján olvasható belső ügyviteli feljegyzés: "Az Or-
szágos Színművészeti Akadémia átszervezésére vonatkozó tervezet, 
melybe a Madách Színház államosítása is beletartozik, most van 
tárgyalás alatt és végleges megegyezés csak a költségvetés jó-
váhagyása után lehetséges. K. Romhányi". 

1 1 8 . 

Budapest, 1947. november 17. 

A VKM MINISZTER LEIRATA HONT FERENCHEZ A SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA 

IGAZGATÓJÁHOZ, A SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA ÉS A MADÁCH SZÍNHÁZ KAP-

CSOLATÁNAK RENDEZÉSÉRŐL. 

Igazgató urat szives tudomásulvétel és miheztartás végett a 

következőkről értesítem: 
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1. Jóváhagyólag tudomásul veszem, hogy Budapest polgármes-

tere 223.566/1945. XI., továbbá 224.427/1946. XI. számú határo-

zatával a Budapest, VII. ker. Madách tér 6. szám alatt lévő Ma-

dách Színház helyiségét színházi előadások tartására 1948. au-

gusztus hó 31-ig szóló hatállyal rendelkezésére bocsátotta. Ez-

zel kapcsolatban jóváhagyólag tudomásul veszem, hogy a Színmű-

vészeti Akadémia szóbeli felhatalmazás alapján a Madách Szín-

házban eddig is előadásokat tartott. 

2. Felhatalmazom Igazgató urat, hogy a színház önálló tár-

sulatát megszervezze, azzal, hogy az előadásokon az önálló tár-

sulat tagjain kívül gyakorlás céljából az Országos Magyar Szín-

művészeti Akadémia növendékei is minél sűrűbben szerepeljenek. 

3. A társulat tagjaival igazgató úr által kötött szerző-

dések csak jóváhagyásom után válnak jogérvényessé. 

4. Igazgató úr köteles gondoskodni arról, hogy az említett 

színház nyilvános előadásainak színvonala és működése megfelel-

jen a nemzeti, az erkölcsi és a magasabb művészeti követelmé-

nyeknek . 

5. Ezek az előadások, valamint a színház gazdasági ügyei 

ugyanolyan szabályok szerint intézendők, mint amilyenek az ál-

lami színházaknál vannak érvényben. 

6. Az előadások bevételei az előadásokkal kapcsolatos ki-

adások fedezésére fordítandók. Ezek a kiadások azonban nem lép.̂ -

hetik túl a bevételekből eredő, valamint a Színművészeti Akadé-

mia költségvetésében előadások tartására engedélyezett összeg 

együttes végösszegét. 
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7. A színház gazdasági ügyeinek az állami színházak gazda-

sági ügyvitele szerint való viteléért igazgató úr a Színművésze-

ti Akadémia mindenkori felelős számadójával együtt anyagilag és 

fegyelmileg felelős. 

8. Elrendelem a Madách Színházban eszközölt beruházások 

leltárba vételét. A beruházásként eszközölt ingóságok a Színmű-

vészeti Akadémia tulajdonaként tartandók nyílván. 

9. Felhatalmazást adok arra, hogy a Színművészeti Akadémia 

a saját épületében lévő színházteremben nyilvános jellegű előa-

dásokat tarthasson, a jelen rendeletben meghatározott szabályok 

szerint. Ha a Színművészeti Akadémia Nagy-Budapest területén be-

lül máshol tart előadást, az ide bejelentendő, vidéki előadásai-

hoz pedig előzetes külön engedélyemet kell kikérni. 

10. Mind a Madách Színház, mind a Színművészeti Akadémia 

előadásainak részletes művészi programja jóváhagyás végett hoz-

zám felterjesztendő. 

11. Igazgató űr részére a fentemlített hatáskörben kifej-

tett tevékenységéért havi 1 909 Ft tiszteletdíjat állapítok meg, 

amely összeget a Madách Színház költségvetése terhére engedélye-

zem . 

12. Ez az engedélyem 1948. évi augusztus hó 31. napjáig 

van érvényben. Meghosszabbítása vagy visszavonása ügyében e ha-

táridő lejárta előtt legkésőbb három hónappal fogok intézkedni. 

Kiadmányozott fogalmazvány. UMKL XIX-I-l-i-166120-1947. 

"L. Kardos, 1. Bóka, K. XI. 21. 0. Gy." 
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115. 

Budapest, 1947. december 9. 

A SZÍNMŰVÉSZETI AKADÉMIA IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM MINISZ-

TERHEZ A MADÁCH SZÍNHÁZ ADÓTARTOZÁSÁNAK ELENGEDÉSÉRŐL ÉS A TO-

VÁBBI ADÓKÖTELEZETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL. 

Miniszter úr! 

Folyó évi november hó 21-én kelt 166.120/1947. VII. sz. rende-

letével jóváhagyólag tudomásul méltóztatott venni, hogy a Ma-

dách Színházat Budapest polgármestere az Országos Magyar Szín-

művészeti Akadémia rendelkezésére bocsátotta, és hogy az Orszá-

gos Magyar Színművészeti Akadémia a szóbeli felhatalmazás alap-

ján a Madách Színházban eddig tartott előadásokat. 

A rendelet 5. pontja szerint az előadások, valamint a szín-

ház gazdasági ügyei ugyanolyan szabályok szerint intézendők, 

mint amilyenek az állami színházaknál vannak érvényben. 

Fentiek alapján tisztelettel kérjük Miniszter urat, szíves-

kedjék 

1. a székesfővárosi Pénzügy igazgatósággal, valamint 

2. Budapest polgármesterével a rendelet másolatának egyide-

jű megküldése mellett közölni, hogy a Madách Színház, valamint 

az Országos Magyar Színművészeti Akadémia saját épületében meg-

nyíló Akadémia Színház mentesek az illetményadó, a forgalmiadó, 

az egyenesadó, valamint a vigalmiadó alól. 
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Minthogy miniszter úr visszamenőleg is jóváhagyólag tudo-

másul vette, hogy a Madách Színházban eddig is az Országos Ma-

gyar Színművészeti Akadémia tartott előadásokat, 

a) a Pénzügy igazgatóság utasítsa az illetékes VII/A. kerü-

leti adószámviteli osztályt, hogy a Madách Színház fennálló il-

letményadó, forgalmiadó és egyenesadó hátralékát, 

b) Budapest polgármestere pedig utasítsa vigalmiadó osztá-

lyát, hogy a Madách Színház vigalmiadó hátralékát törölje. 

Kérésem megismétlése mellett maradtam teljes tisztelettel 

Hont Ferenc s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-179986-1947. 

Az ügyirat szerint a VKM miniszter kívánságának megfelelően 
rendezte a Madách Színház és a Színművészeti Akadémia jogviszo-
nyát, így Hont Ferenc igazgató kérelmét a Pénzügyminisztérium-
hoz és Budapest polgármesteréhez pártoló javaslattal továbbí-
tották. 

120. 

Budapest, 1947. december 11. 

A MAGYAR SZÍNÉSZEK SZABAD SZAKSZERVEZETE A MADÁCH SZÍNHÁZ JOG-
VISZONYÁRÓL A VKM-TŐL TÁJÉKOZTATÁST KÉR. 

A Magyar Színészek Szabad Szakszervezete részéről tisztelettel 
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kérjük, hogy a Madách Színház jogállása felől bennünket tájé-

koztatni szíveskedjék. 

Állami színház-e a Madách Színház, vagy magánszínház. Mint 

az Akadémia színháza, milyen jogviszonyban áll az állammal. 

Mennyiben folyik be költségvetésébe és elszámolásába az állami 

számvevőség. A szerződések megkötése körül az államnak milyen 

befolyása van. Van-e olyan rendelkezés, amelynek értelmében az 

Akadémia igazgatója köteles növendékeket a Madách Színházban 

minél nagyobb számban felléptetni. 

Szíves válaszát sürgősen kérve, maradtunk teljes tisztelettel 

Dr. Palló János s. k. Dr. Staud Géza s. k. 
alelnök főtitkár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-181732-1947. 

A VKM "a jogviszonyra vonatkozó 166 .120/1947-es számú rendele-
tét másolatban megküldte a szakszervezetnek." 

121. 

Budapest, 1948. július 7. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A MADÁCH SZÍNHÁZ 

ÁLLAMOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TENNIVALÓKRÓL. 
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A Gazdasági Főtanács 1126/1948. sz. határozata szerint "a Gaz-

dasági Főtanács megállapítja, hogy a Madách Színház állami szín-

ház, s ezért a Madách Színházat, függetlenül az Orsz. Magyar Szín-

művészeti Főiskolától, a negyedik állami színházként kell kezelni 

Ebből kifolyólag az alkalmazottak személyi és jogviszonyaira, 

továbbá a gazdálkodás rendjére és egyéb körülményeire ugyanazok 

a szabályok alkalmazandók, melyek a többi állami színházra vo-

natkoznak. A Madách Színház ezzel kapcsolatos kérdéseinek sza-

bályozására a vallás- és közoktatásügyi miniszter, a pénzügymi-

niszter és a Gazdasági Főtanács titkársága, s az állami színhá-

zak képviselőiből bizottság alakítandó. A bizottság dolgozzon 

ki tervet arra vonatkozóan, hogy a Madách Színház a színészne-

velés érdekében milyen együttműködést fejtsen ki a Színművésze-

ti Főiskolával. 

Fenti határozat alapján, a határozatban említett szervek 

kiküldötteivel és a Madách Színház jelenlegi vezetőjével, Hont 

Ferenc főigazgatóval értekezletet tartottunk. Az értekezleten 

leszögeztük, hogy a Madách Színház és a Színművészeti Főiskola 

gazdasági tekintetben egymástól teljesen független intézmények; 

a színház és a főiskola szellemi és személyi kapcsolatának meg-

állapításánál alapelvül tekintendő, hogy a Madách Színháznak a 

kultuszminiszter által szerződtetendő vagy megbízandó igazgató-

ja a színház irányvonalát, művészi programját a Színműv. Főis-

kola mindenkori főigazgatójával egyetértésben állapítja meg, 

a színésznevelés érdekében szükséges együttműködés céljából. 

Ha a főiskola és a színház vezetője között e téren megoldhatat-

lannak látszó nézeteltérések merülnek fel, a kultuszminiszter 
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döntését kell kérniök. 

Fentiek leszögezése után három feladat vár megoldásra: 

1. A Madách Színház igazgatójának szerződtetése, ill. megbíza-

tása; 

2. a színház gazdasági igazgatójának kijelölése; 

3. az államosító rendelet kiadása. 

ad 1. Hont Ferenc az értekezleten késznek nyilatkozott arra, 

hogy a Madách Színház igazgatását ideiglenesen saját személyé-

ben vállalja, mégpedig minden külön honorálás nélkül, 

ad 2. A főosztályvezető asszony szóbelileg megbízta Nyáry Lász-

ló min. titkárt, hogy a keb. számv. igazgatóságánál érdeklődjék 

olyan keb. számv. tisztviselőről, aki alkalmas lenne a színház 

gazdasági vezetői teendőit ellátni. 

ad 3. Az államosító rendeletet - melyet a főiskolának és a Gazda-

sági Főtanácsnak is megküldenénk másolatban - akkor adjuk ki, 

ha a fenti személyi kérdések tisztázódnak. 

Tekintettel arra, hogy tudomásunk szerint Hont Ferenc idő-

közben más meggondolásra jutott a színház vezetésével kapcsolat-

ban, a mai napon távbeszélőn bekértük tárgyalásra abból a cél-

ból, hegy a javaslatát adja elő. 

Nyáry László közölte, hogy Urhelyi számv. igazgató Hofbauer 

Géza keb. szám. főtanácsost javasolta a színház gazdasági veze-

tőjévé. Urhelyi időközben szabadságra ment; helyettese Rozgonyi 

Zoltán, ehhez a javaslathoz azt fűzte hozzá, hogy tudomása sze-

rint Hofbauer személye ellen kisebb politikai kifogás van. A 

mai napon előadó távbeszélőn arra kérte Rozgonyit, hogy a végle-
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ges javaslatot szíveskedjék haladéktalanul hozzánk eljuttatni. 

Dr. Gaibel 

Folyó hó 8-án Hont Ferenc Bálint György főrendezővel megjelent 

a főosztályon és Nyáry László min. titkár jelenlétében alulírott 

előadóval a következőket beszélte meg: 

1. Igazgatói kérdés 

Hont kijelentette, hogy a maga részéről hajlandó a színház igaz-

gatásátelvállalni. Ez esetben Bálint Györgyöt saját hatásköré-

ben bízná meg a színházban helyettesítésével; ez azonban intern 

rendelkezés lenne, a színház vezetéséért saját személyében vál-

lalná a felelősséget. Másik megoldás: legyen Bálint az igazgató; 

ez esetben azonban természetesen Hont a felelősséget teljes e-

gészében Bálintra ruházza, helyesebben: a színház vezetésébe 

Hont nem folyik bele. 

Bármelyik személy kijelölése esetén az illetővel szerződést 

kell kötnünk, úgy mint a többi állami színház igazgatójával, s 

ebben pontosan meg kell határoznunk a díjazást stb. 

Ki legyen az igazgató? 

2. Gazdasági igazgató 

Hont közölte, hogy ha nem találunk megfelelő személyt a keb. 

számv. sorában, ő fog ajánlani valakit. 

Rozgonyi keb. számv. ig. helyettes a csatolt feljegyzésen jelen-

ti, hogy a keb. számv. karból megfelelő tisztviselőt nem tud a-

jánlani. Hofbauer Géza min. számv. főtanácsos a legutóbbi beosz-

tások alkalmával minisztériumi beosztást nem kapott és szolgá-
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lata őszkor lejár. 

Véleményünk az, hogy ha Hofbauer egyébként megfelelő, az 

a körülmény, hogy nincs miniszteriális szolgálatra beosztva és 

őszkor nyugdíjba megy, nem olyan gátló akadályok, amelyek gaz-

dasági igazgatói megbízatását lehetetlenné teszik. A külső aján-

lásokkal szemben nem vagyunk túl nagy bizalommal, mert a megfe-

lelő államszámviteli gyakorlattal nem rendelkező egyénnek egy 

újonnan államosított színház gazdasági vezetői pozíciójába ál-

lítása aggályos. 

Mindenesetre megvárjuk Hont ajánlottját. 

3. Államosító rendelet 

Sok fontos kérdést kell e rendeletben szabályoznunk, a színház 

és a Főiskola együttműködésével kapcsolatban. A rendezendő kér-

désekre nézve Hont sürgős javaslatot tesz. 

Fenti intézkedéseket augusztus 1-i hatállyal kell megtennünk. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-216979-1948. 

"K. Gaibel" 

122. a. 

Budapest, 1948. szeptember 27. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A 

SZÍNMŰVÉSZETI FŐISKOLA ÉS AZ ÁLLAMI MADÁCH SZÍNHÁZ JOGVISZONYÁ-

NAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL. 

A Gazdasági Főtanács 1.126/1948. G. F. sz. határozata "a Madách 

4 0 2 



Színház állami színház, s ezért a Madách Színházat, függetlenül 

az Orsz. M. Színművészeti Főiskolától, a negyedik állami szín -

házként kell kezelni. Ebből kifolyólag az alkalmazottak szemé-

lyi és jogviszonyaira, továbbá a gazdálkodás rendjére és egyéb 

körülményeire ugyanazok a szabályok alkalmazandók, melyek a töb-

bi állami színházra vonatkoznak. A Madách Színház ezzel kapcso-

latos kérdéseinek szabályozására a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter, a pénzügyminiszter és a Gazdasági Főtanács titkársá-

ga és az állami színházak képviselőiből bizottság alakítandó. 

A bizottság dolgozzon ki tervet arra vonatkozóan, hogy a Madách 

Színház a színésznevelés érdekében milyen együttműködést fejt-

sen ki a Színművészeti Főiskolával." 

Az időközben történt tárgyalások alapján megtörtént a Ma-

dách Színház művészi és gazdasági igazgatójának kijelölése, ill. 

szerződtetése. Egyben Hont Ferenc, a Színművészeti Főiskola fő-

igazgatója s a Madách Színház igazgatója, a csatolt tervezetet 

nyújtotta be a két intézmény közötti s a fenti határozatban em-

lített együttműködésre vonatkozóan. A tervezetben foglaltak a-

lapján javasoljuk a következő rendelet kiadását. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-219260-1949. 

"Gaibel, K. Antalné X . 27." 
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122. a. 

Budapest, 1948. szeptember 27. 

A VKM HATÁROZATA A MADÁCH SZÍNHÁZ ÉS A SZÍNMŰVÉSZETI FŐISKOLA 

JOGVISZONYÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL. 

A Gazdasági Főtanács 1.126/1948. sz. határozata alapján a bu-

dapesti Madách Színházat állami színháznak nyilvánítom. 

Ezzel kapcsolatban ugyancsak a fent idézett határozat fi-

gyelembevételével - az említett színház és az Országos Magyar 

Színművészeti Főiskola jogviszonyát és együttműködését a követ-

kezőkben szabályozom: 

1. Az Állami Madách Színház és az Orsz. Színművészeti Fő-

iskola egymástól szervezetileg és gazdaságilag független intéz-

mények, melyek azonban a színésznevelés érdekében egyenrangú 

félként a legszorosabban együttműködni tartoznak. E cél érdeké-

ben az Állami Madách Színház és az Orsz. Színművészeti Főisko-

la megbízottja az együttműködéssel kapcsolatban felmerülő minden 

kérdésben a szükségnek megfelelően, de legalább havonta egyszer 

megbeszélést tart. Véleményellentét esetén a vallás- és közok-

tatásügyi miniszter dönt, a két intézmény vezetőjének együttes 

felterjesztése alapján. 

2. Az Állami Madách Színház és az Orsz. Színművészeti Fő-

iskola mindennemű felszerelését külön-külön leltárba kell ven-

nie, de a folyamatban lévő próbákon és előadásokon nélkülözhe-

tő felszerelési tárgyakat (díszlet, jelmez, kellék stb.) a két 
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intézmény meghatározott időre egymásnak díjtalanul használatra 

átengedni köteles. 

3. Az Állami Madách Színház helyiségét évente legfeljebb 

30 előadásra, és az ezekhez szükséges próbákra hétköznap délu-

tánonként, szombat délutánt kivéve, az Orsz. Színművészeti Főis-

kola rendelkezésére kell bocsátani, olyankor, amikor a színház 

helyisége szabad. Az Orsz. Színművészeti Főiskola köteles az 

általa tartott próbákkal és előadásokkal felmerülő többletkiadá-

sokat az Állami Madách Színháznak megtéríteni, ezeknek az előa-

dásoknak a bevétele azonban az Orsz. Színművészeti Főiskolát 

illeti. 

4. Az Orsz. Színművészeti Főiskola köteles a főiskola hall-

gatóit, a főiskolai szabályzat által megszabott keretekben, az 

Állami Madách Színháznak megegyezés szerint működésre átenged-

ni, a megszabott ösztöndíj vagy a gyakorlatos felléptidíj elle-

nében. A felléptidíjakat a színház hetenként egyszer, utólago-

san, egy összegben fizeti be a főiskola pénztárába. 

5. Az Állami Madách Színház az Orsz. Színművészeti Főisko-

la által kijelölt rendező-hallgatókat különböző munkakörökben -

mint díjazás nélküli tanulmányi gyakornokokat - foglalkoztatja. 

6. Az Állami Madách Színház társulatának tagjai az Orsz. 

Színművészeti Főiskola előadásaira ugyanolyan feltételekkel en-

gedhetők át, mint amilyen feltételeket a Gazdasági Főtanács 

1.125/1948. G. F. sz. határozata az állami színházak tagjainak 

és más állami színházhoz való átengedésére nézve előír. Az Ál-

lami Madách Színház művészi, adminisztratív és műszaki személy-
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zetének tagjai tehát mind az állami színházak, mind az Orsz. 

Színművészeti Főiskola előadásain - az említett határozatban 

szabályozott módon - kötelesek közreműködni. Ezt a kötelezettsé-

güket a velük kötött szerződésben fel kell tüntetni. 

7. Az Orsz. Színművészeti Főiskola vizsgaelőadásai, vala-

mint az általa rendezett színházi előadások állami színházi elő-

adásoknak tekintendők. 

8. Az Állami Madách Színház és az Orsz. Színművészeti Fő-

iskola fentiekben szabályozott jogviszonya nem változik abban 

az esetben sem, ha az Állami Madách Színház helyiséget változ-

tat. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-219260-1948. 

"Dr. Gaibel. K. Antalné, X. 27." 

A levelet tájékoztatásul a Gazdasági Főtanácsnak is megküldték. 
Az ügyirathoz csatolva másolatban megtalálható Hont Ferenc hi-
vatkozott tervezete is. Terjedelmi okok miatt nem közöljük. 

123. 

Budapest, 1949. január 10. 

ÁTIRAT A GAZDASÁGI FŐTANÁCS FŐTITKÁRÁTÓL A VKM MINISZTERHEZ 

A MADÁCH SZÍNHÁZ ÁLLAMOSÍTÁSÁNAK IDŐPONTJÁRÓL. 

1948. október 11-én kelt átiratomban Miniszter űr a Gazdasági 
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Főtanács Titkársága álláspontjának közlését kérte atekintetben, 

hogy a vonatkozó G. F. határozatok alapján a Madách Színház mely 

időponttól kezdődőleg tekintendő állami színháznak. 

A Gazdasági Főtanács 6020/1947. számú, 1947. szeptember 

12-én kelt határozata értelmében a Gazdasági Főtanács nem járult 

hozzá ahhoz, hogy a Madách Színház, mint a Színművészeti Akadé-

mia gyakorló színháza államosíttassék. Ezzel szemben a 1126/1948. 

számú, 1948. május 28-án kelt G. F. határozattal a Gazdasági Fő-

tanács megállapította, hogy a Madách Színház állami színház, s 

ezért a színházat - függetlenül az Országos Magyar Színművésze-

ti Főiskolától - a negyedik állami színházként kell kezelni. 

Az előadottak alapján a Gazdasági Főtanács Titkárságának 

álláspontja szerint a Madách Színház csak az utóbbi határozat 

keltétől, azaz 1948. május 28. napjától kezdődően tekintendő ál-

lami színháznak. 

A Titkárság egyben megjegyzi, hogy a Madách Színház szer-

vezete tárgyában bemutatott rendelet kiegészítendő lenne azzal, 

hogy az Országos Magyar Színművészeti Főiskolát bármilyen címen 

megillető bevételeket állami bevételi számlára kell befizetni. 

Vas Zoltán s. k. 
a Gazdasági Főtanács főtitkára 

Hiteles másolat UMKL XIX-I-l-i-235485-1949. 

Az erre vonatkozó értesítést a VKM Művészeti Főosztálya a Madách 
Színház és a Színművészeti Főiskola igazgatójának 1949. január 
28-án megküldte. 
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115. 

Budapest, 1949. április 21. 

BEADVÁNY A MADÁCH SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁTÓL A VKM MINISZTERHEZ A 

SZÍNHÁZ ÉVES MUNKATERVÉRŐL. 

Miniszter úr! 

Hivatkozással 238079/1949. VII. ü. o. számú átiratára, tiszte-

lettel közlöm az Állami Madách Színházunknak a folyó színi évad 

végéig terjedő munkatervét. 

Művészeti: 1949. ápr. 24-én Lope de Vega: A kertész kutyája c. 

darabjának bemutatása, Bajor Gizi és Ladányi Ferenc Nemzeti Szín-

ház-i tagok vendégszereplésével. Május 4-én vidéki vendégszerep-

lési körút megkezdése, ugyancsak a Nemzeti Színház három tagjá-

nak, Horváth Ferenc, Ilosvay Katalin és Raksányi Gellért bevoná-

sával, valamint színházunkból hat színész közreműködése, akik 

A kertész kutyája című darabban nem játszanak. A vidéki vendég-

szereplés állomáshelye: Székesfehérvár, Veszprém, Ajka, Sümeg, 

Zalaszentgrót, Zalaegerszeg, Körmend, Szentgotthárd, Nagykani-

zsa egyfelvonásos darabokkal. 

Műszaki: Május 2-től a színházépület rendbehozatalának munkála-

tait kezdjük meg. Nézőtéri székek javítása, meglevő díszletek 

rendezése, leltározása - a műszaki személyzet rendes munkaideje 

alatt. 

Közönségszervezés: Ápr. 25-től május 11-ig bezárólag saját bér-

leteink abszolválása. Május 12-től július l-ig a Nemzeti Szín-
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háztól átvett bérleti előadások napi 250-es átlaggal. 

Ennek kapcsán fenti időszakra a szükségletnek megfelelő további 

üzemi beszervezések előadásonként 100-150 személlyel. Május 15-től 

a budapesti nagyüzemekben tartandó előadások (turné, műsor, ki-

szállások megszervezése). 

Sajtó és propaganda: A kertész kutyája című darab bemutatóját 

megelőzően és utána állandó propagandahírek, cikkek, sajtóban. 

Bemutató után a darab propagálása. Rádióközvetítés beiktatása. 

Műsorkísérő füzet összeállítása és kiadása. Május 1-15-ig szín-

házunk előcsarnokában egy békekiállítás megrendezése, mellyel 

kapcsolatban miniszter úr segítségét kértük, amelyet külön le-

vélben is kértünk, ennek kapcsán természetesen színházpropagan-

da szempontok is érvényesülnek. 

Lehetőség szerint május 15-től a szabadságolások megkezdé-

se, tekintettel a műszaki személyzetre, akik a színház és dísz-

letek karbantartásával kapcsolatban nagyobb munkát végeznek. 

Tisztelettel 

Gál István s. k. 
igazgató h. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-238371-1949. 

Az iratra rávezetve: "A munkaterv elfogadható". 
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115. 

Budapest, 1949. április 21. 

A MADÁCH SZÍNHÁZ GAZDASÁGI IGAZGATÓJA VIDÉKI VENDÉGJÁTÉKRA EN-

GEDÉLYT KÉR A VKM MINISZTERTŐL. 

Miniszter úr! 

Azzal a kéréssel fordulunk a t. Művészeti Főosztályhoz, hogy a 

Madách Színház számára május 2-14-ig terjedő időszakra vidéki 

körutat engedélyezni szíveskedjék. 

A vidéki vendégszereplésben színházunk azon tagjai vesznek 

részt-, akiknek évad vége lévén más szereplési lehetőséget nem 

tudunk adni. A színház dolgozói ily módon óhajtanak belekapcso-

lódni a Népfront választási agitációjába. Személyi kiadások a 

vendégszereplések ideje alatt a színészek rendes fizetésén kí-

vül a színházat nem terhelik. Dologi kiadásaink fedezése a meg-

felelő rovatokból történne, ezeknek összege kb. háromezer fo-

rintnyi díszlet- és jelmezköltség. A vidéki vendégszereplés a-

latt bevétel nem lesz, szándékunkban áll azonban választás után 

ezt a műsort kisebb átalakítással budapesti nagyüzemekben végig-

vinni, amely esetben a kiadásokkal egyenértékű bevételre bőven 

számíthatunk. 

Tisztelettel kérjük ezek alapján vidéki kiszállásunk enge-

délyezését . 

Gál István s. k. 
igazgató h. 

Róna Imréné s. k. 
gazd. igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-238370-1949. 

Az iraton olvasható előadói feljegyzés szerint a vidéki körutat 
engedélyezték. 

126. 

Budapest, 1949. szeptember 6. 

A MADÁCH SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA BEADVÁNYÁBAN AZ IBUSZ-KÖZÖNSÉGSZER-

VEZÉS PROBLÉMÁIRÓL TÁJÉKOZTATJA A MINISZTERT: 

A Madách Színház szeptember 3-án nyitott. Az IBUSZ közönségszer-

vezésével való eddigi kapcsolatot és erre vonatkozó észrevéte-

leinket az alábbiakban foglaljuk össze: 

A szombati premierre 200 db jegyet küldött a színház az 

IBUSZ-hoz a kultúrvezetők részére, teljesen ingyen. 

4-én, vasárnap előre elküldött 300 db jeggyel déli 1 óra-

kor számoltak el. 251 jegyet hoztak vissza, tehát 49 jegyet ad-

tak el. 

5-én, hétfőn délután 4 órakor számoltak el. A kiadott 150 

db jegyből 2 db jegyet adtak el. A többit, 148 db-ot a pénztár 

visszavette. 

A színház munkáját ez csak abban az esetben nem akadályoz-

ná, ha az IBUSZ minden reggel 10 órakor számolná le az aznapi 

megmaradt jegyeket, szombat reggel pedig a vasárnapi jegyeket is. 

A dolgozók részéről megnyilvánuló kétségtelen érdeklődést 
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az is bizonyítja, hogy az IBUSZ által a kultúrvezetőknek kiadott 

utalványokkal sokan keresik fel a színház pénztárát, de nagyon 

nehezíti a dolgozók helyzetét, hogy a színház ezeket az utalvá-

nyokat nem válthatja be, kénytelen a dolgozókat az IBUSZ-hoz 

utasítani. A felesleges út megtakarítása és a jegyváltás leegy-

szerűsítése érdekében javasoljuk, hogy ezen utalványokat a szín-

ház jegypénztára is beválthassa. 

Egyben fontosnak tartanánk, hogy a színház saját tagjainak, 

színész szakszervezeti tagoknak, újságíróknak, vagy egyéb, a 

színház által indokoltnak tartott esetekben szintén 25 %-os ked-

vezményt kiadhasson. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a mai napon több kellemetlensége 

származott a színháznak abból, hogy különböző szakszervezetek 

tagjait az IBUSZ a színházhoz utasította, hogy az igazolványok-

ra, vagy utalványukra a színház jogosult a kedvezmény kiadására. 

Kérjük, hogy a további zavarok elkerülése végett, a fenti-

ekben mielőbb dönteni, és arról az IBUSZ-t és a színházat érte-

síteni szíveskedjék 

Barta Zsuzsa s. k. 
művészeti "igazgató 

Balogh László s. k. 
üzemigazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-241498-1949. 
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"NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK" 

127. 

Budapest, 1947. március 11. 

A "NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK" IGAZGATÓJÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM 

MINISZTERHEZ A SZÍNHÁZ ÁLLAMOSÍTÁSÁRÓL. 

Miniszter úr! 

A magyar kulturális közérdek hatékony előmozdítása érdekében a 

köznevelési tanáccsal folytatott megbeszélésünk eredményeképpen 

van szerencsém a Miniszter úrnak az alanti előterjesztést tenni. 

A magyar bábjáték országos elterjedése és felkarolása, va-

lamint ennek a műfajnak és célirányos művészi és pedagógiai i-

ránymutatása érdekében ezennel felajánlom a "Nemzeti bábszínjá-

ték" államosítását. 

Kész vagyok a színház teljes felszerelését és műhelyberende-

zését átengedni. Továbbá kész vagyok elvállalni egy bábos szemi-

nárium igazgatását, mely szeminárium úgy művészi, mint pedagógi-

ai vonalon - műhelymunkák is - képezné ki a bábjátékosokat, vala-

mint e műfaj irodalmával, dramaturgiájával és technikájával fog-

lalkozni szándékozókat. 

Elhatározásomra a következők késztettek: 

1. A "Nemzeti Bábszínjátékot" kezdettől fogva az államnak 

szántam, hogy ezzel évtizedes mulasztásainkat pótoljuk. 
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2. A bábjátékban rejlő művészi, pedagógiai, népművelési és 

propagatív erők immár nem nélkülözhetők a demokratikus jövő fel-

építésében . 

3. Egy, az országot átölelő bábjáték program (vezetés, irá-

nyítás, oktatás) keresztülvitele egy központi állami színház nél-

kül nem oldható meg. 

Ajánlatom időszerűségére vonatkozólag, kérem a Miniszter 

urat, kérje be vonatkozó ügyosztályainak szakvéleményét. De bátor 

vagyok hivatkozni még arra is, hogy az ostrom után Hont Ferenc, 

a Színművészeti Akadémia igazgatója a művészi bábjátéknak tanszé-

ket nyitott azzal, hogy a Nemzeti Bábszínjáték lesz e tanszék kí-

sérleti és gyakorló színháza. Miután - önhibámon kívül - színhá-

zamat le kellett szerelnem és a helyiségből ki kellett mennem, 

előadásaimat nem tudom megtartani! 

Hogy egy állami központi bábszínházra a jövőben milyen mun-

ka vár, nem nehéz megállapítani, ha idejegyzem a Nemzeti Bábszín-

játék néhány számadatát. Három év alatt 10 felnőtt és 6 gyermek-

darabot mutattunk be. 2 087 előadást tartottunk (két órás előa-

dás!). Ezeket a 130 személyes színházban 185 766 személy nézte 

meg, plusz 13 000 szegény gyermek ingyenesen. A kritika és a saj-

tó politikai és pártállásra való tekintet nélkül soha nem tapasz-

talt lelkesedéssel támogatta kezdeményezésemet, művészetünket pe-

dig úgy a hazai mint a külföldi kritika 100 %-ban elismerte. 

Miniszter úr! Előterjesztésemet az e műfajban rejlő óriási 

kultúrperspektívára való tekintettel szives pártfogásába ajánlom, 

hogy ezen műfajt hazámban végre a legkomolyabb formában meghono-
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sítsam, és ezzel is elősegítsem elesettségünkből való szellemi 

újjáépítésünket. 

A miniszter úr őszinte tisztelője 

Rév István s. k. 
a "Nemzeti Bábszínjáték" 

igazgatója 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-48043-1947. 

128. 

Budapest, 1947. április 5. 

A "NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK" IGAZGATÓJÁNAK ELŐTERJESZTÉSE A VKM-

HOZ AZ ÁLLAMOSÍTANDÓ BÁBSZÍNHÁZ FELADATAIRÓL ÉS AZ 1947/48. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSRŐL. 

Az Állami Bábszínház költségvetését - feltételezve egy 250 sze-

mélyes színházat - a következőkben tisztelettel előterjesztem. 

A színház működése a rendes színházi évadra terjed. Tíz 

hónapi üzemidőt alapul véve, a bevételt tíz hónapra, a kiadáso-

kat tizenkét hónapra állapítottam meg. A helyárak megállapítá-

sánál különös tekintettel voltam a "Nemzeti Bábszínjáték" volt 

helyáraira is és a mai forint értékviszonyokra, valamint a szo-

ciális viszonyokra, amennyiben a dotációkat ennek megfelelően 

állítottam be. Noha egy 250 személyes színházról van szó, a be-

vételeket félházzal kalkuláltam, ami a mi relációnkban nagyon 

pesszimisztikus, mert jól tudjuk, hogy a "Nemzeti Bábszínjáték-
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ba" három és fél év alatt ritkán lehetett előadás előtt jegyet 

kapni. 

A Bábszínház egymagában is önálló színház. Mégis bekapcsol-

tam a köznevelés és népművelés érdekében heti négy délutáni elő-

adással egy hangos keskenyfilm Urániát. Tettem ezt annál is in-

kább, mert a két üzem közérdekű ténykedése teljesen azonos, vi-

szont az Uránia a Bábszínházzal karöltve könnyebben oldja meg 

anyagi problémáit, de főként, mert a színházon keresztül könnyen 

férkőzik a széles néprétegekhez. De gazdasági és prosperitási 

okok is indokolják az Uránia bekapcsolását. Egyrészt mert az 

Urániát a közérdek eddig hiányolta, másrészt egy önálló, minden 

nap játszó ilyen irányú filmszínházat önmaga eltartani nem tud-

na. A két üzem egymást nem keresztezi, mert a heti délután a 

bábszínházban egyébiránt is szabad. Viszont pro és kontra a re-

zsitételekkel olcsóbban jön ki és így a színház a költségvetés-

ben feltüntetettt 30 matinéval teljesen kihasználható. 

Az Állami Bábszínház célja a szórakozáson jóval felül a 

közérdekű kultúra hatékony fejlesztése. E műfaj abszolút művé-

szi vonalvezetése példaadás az ország összes bábozóinak. A vi-

zuális és akusztikai szép szemléletének oktatása, helyes irányí-

tása és az erre való nevelés már a gyermekkortól kezdve. Célja 

továbbá a magyar népi hagyományok gazdag szellemi kincseinek 

(népmesék, balladák stb.) felhasználásával a köznevelés hatékony 

támogatása. Pedagógiai vonalon mint a bábosképző szeminárium kí-

sérleti és gyakorló színháza az Orsz. Színművészeti Akadémia 

bábművészeti tanszékével együtt működik. Műsorterve felöleli 

az összes műfajokat, mesejátéktól a kisoperákig. Műhelye foglal-
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koztatja a bábosok utánpótlásának növendékeit. De főként a ma-

gyar bábirodalom megteremtése,illetve kiművelése. 

A keskenyfilm Uránia célja nem kevesebb és nem több, mint 

a népszerű tudományos folyóiratok célja, azzal a különbséggel, 

hogy az egész anyagot vizuálisan adja elő. A szemléltető okta-

tásnak szórakozással párosult igen hatékony eszköze. Csak kul-

túrfilmeket mutat be, hangos szövegű kísérettel, két órán keresz-

tül. Roppant keresett szórakozása a közönségnek. Utalok a híra-

dó mozikra. Műsora felöleli a tudományok összes ágát. Földrajzi, 

természettudományi, fizikai, művészeti, ipari, szociális, egész-

ségügyi stb. 

Műsortervek. Az Állami Bábszínház voltaképpen a "Nemzeti 

Bábszínjáték" folytatása. így a műsor választásánál elsősorban 

az esztétikai, irodalmi és pedagógiai szempontok az irányadók. 

Csak ezek figyelembevételével lehetnek szórakoztatók. Kétségte-

len, hogy a nagyközönség műveltségi rétegződésére is tekintettel 

kell lennie. Ezért repertoárját ezek figyelembevételével állít-

ja össze. Gyermekeknek egész előadást betöltő mesejátékokat, a 

felnőtteknek és ifjúságnak Toldit, Istvánkát, népi gyűjtésből 

ízes tréfákat, balladákat, kisoperákat mutat be. A folyó évben 

két nagyobb bábjátékot készít elő: Háry Jánost (próza) és a 

Csudafát eredeti kisoperát. 

A filmelőadások műsorterveit lényegileg fentebb már vázoltam. 

Költségvetés. 

Bevételek: 300 felnőtt esti előadásból jegybevétel 250 székes 

színházat alapul véve, de csak félházzal számolva, 
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Jegyek ára: 30 db a/ 3- = 90-

50 5- 250-

70 7- 490-

50 9- 450-

30 10- 300-

20 p.szék 15- 300-

Összesen: 1 880-

1 880-x30=56 400- félház 28 200-xl0 hóriap = 282 000-

130 délutáni gyermek előadásból 

30 db a/ 2- = 60-

50 3- 150-

70 5- 350-

50 7- 350-

30 9- 270-

20 p.szék 11- 220-

Összesen: 1 400-

1 400-xl3=18 200- félház 9 100-xl0 hónap=91 000.-

160 keskenyfilm előadásból 

20 db a/ 1. 50- = = 30-

20 2- 40-

50 3- 150-

70 3. 50 245-

50 4. 20 210-

20 5- 100-

20 p.szék 5. 50 110-

Összesen: 885-
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885-xl60=141 600- félház=70 800 70 800-

30 vasárnap d. e. matiné (koncert, irodalom) 

terembérletből a/ 200- 6 000-

Büfé bérletből havi 1 000- 10 hóra 10 000-

Ruhatárból 6 hóra napi csak 100- 18 000-

Reklámből (vitrinek, plakátok, vetítés, 

színlap) havi 500- x 10 hónap 5 000-

Bevétel összesen: 482 800 

Kiadások: Tisztviselők 

1 igazgató 2 000-

1 titkár 1 000-

1 gépíró 400-

1 gh. igazgató 1 000-

2 jegypénztáros 800-

Művészeti vezetés 

1 játékmester 1 000-

1 díszlet- és jelmez-
tervező 1 000-

1 karnagy 800-

1 dramaturg 700-

Színészek 

7 színész a/800 5 600-

Műszakiak 

1 fővilágosító gépész is 600-

1 világosító 400-
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1 szobrász 800-

1 asztalos 600-

1 festő 500-

1 varrónő 400-

1 öltöztető 400-

1 portás 500-

1 altiszt (fűt is) 400-

1 takarítónő 350-

1 ruhatáros 200-

1 ruhatáros 100-

Összesen: 19 550-

30 h szoc. teher 5 865-

25 415- : 304 980-

4 000- 10 hóra 

2 000- 10 

6 

12 

Dologiak 

Plakát, hird. stb. 

Jogdíjak 

Fűtés 

Lakbér 

Villany 

Telefon 

Házfenntartás 

2 ültető 

Ügyelet, tűzoltó 

Díszlet, jelmez, kell., 

nyersanyag 1 500- 12 

Izzólámpák vezet. 120- 10 

4 2 0 

750-

2 000-

2 000- 10 

400- 11 

100- 10 

400- 10 

400- 10 

40 000-

20 000-

4 500-

24 000-

20 000-

4 400-

1 000-

4 000-

4 000-

18 000-

1 200-



Biztosító ruhatár 100- 12 hóra 1 2 0 0 -

5 h f. adó a bev. után 2 414- 10 24 140-

Irodaszerek 200- 10 2 000-

Összesen: 168 440-

Bevételek 482 800-

Kiadások: fizetések 304 980 

dologiak 168 440 473 420-

Maradvány 9 380-

Ezen költségvetés ugyan nem mutat fel nagyobb hasznot, de 

a profitálás jelen esetben nem is cél. Mégis fel kell hívnom a 

figyelmét arra a körülményre, hogy a bevételek igen pesszimizz-

tikusan vétettek fel a költségvetésbe, mert a gyakorlatból tu-

dom, hogy legalább fele részben táblás házakra lehet számítani. 

A prosperitás aláértékelését csak az első évre teszem, mert a 

várható haszonból szándékozom a következő év műsorának kiállí-

tását fedezni. 

Mindahhoz, hogy fenti elgondolást az Állami Bábszínház va-

lóra váltsa, szükség van arra, hogy az állam a "Nemzeti Bábszín-

játék" teljes felszerelését (színházi és műhely) méltányos ala-

pon megváltsa, és hogy azok állami tulajdonba menjenek át. 

Továbbá, hogy a személyzettel szerződéseket kössön. Lehető-

leg a régiekkel, hogy az üzem munkáját azonnal folytatni tudja. 

Én tekintettel az ügy közérdekű és nemes voltára, kész vagyok 

áldozatokat hozni abban a reményben, hogy az állam is hasonlókép-

pen cselekszik. így a "Nemzeti Bábszínjáték" teljes felszerelé-

sét és műhelyberendezését 110 000 forint becsérték ellenére kész 
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vagyok 70 000 forintért az államnak átengedni, azzal a megjegy-

zéssel, hogy ehhez az összeghez pluszként jön a székek kiegészí-

tése, valamint egy keskenyfilm vetítő berendezés (13 000), egy 

író- és egy varrógép beszerzése. Számításaim alapján az Állami 

Bábszínház így komplett 100 000 forintba kerül. Ha ehhez az ösz-

szeghez hozzáadjuk egy megfelelő helyiség átvételét és alakítá-

sát, játszóképességig cca 100 000 forintot, úgy az invesztíció 

lényegesen alatta marad egy ilyen kultúrintézmény országos je-

lentőségének. Természetesen kívánatos lenne, hogy az állam a 

színházat működésében és fejlődésében évenként egy előirányzott 

összeggel támogassa. 

Rév István s. k. 
a Nemzeti Bábszínjáték igazgatója, 
festő-, szobrász- és iparművész tanár 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-48038-1947. 

129. 

Budapest, 1948. október 22. 

A MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A "MESEBAR-

LANG" BÁBSZÍNHÁZ ÁLLAMOSÍTÁSÁNAK ELŐZMÉNYEIRŐL. 

A Gazdasági Főtanács október 7-iki ülésén 2.431/1948. G. F. 

szám alatt az alábbi határozatot hozta: A "Mesebarlang" Báb-

színház állami kezelésbe vétele és nemzeti vállalattá való át-
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szervezése. A bábjátszáshoz fűződő művészeti és pedagógiai ér-

dekek megóvása céljából a Gazdasági Főtanács szükségesnek tart-

ja a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége kezelésében lévő "Mese-

barlang" Bábszínház állami kezelésbe vételét. Ennek végrehajtá-

sa érdekében az alábbiakat határozza el: az állami kezelésbe 

vett bábszínházat önálló nemzeti vállalattá kell átszervezni. 

Az átszervezéssel kapcsolatban a személyzet jelenlegi létszámát 

emelni nem lehet, és a vállalat kiadásai nem haladhatják meg a 

havi 35 000 Ft-ot. A vállalat szervezésével kapcsolatban a fenn-

álló tartozások kiegyenlítésére a Főtanács a vallás- és közok-

tatásügyi tárcánál 32 670 Ft rendkívüli hitelt engedélyez. A 

nemzeti vállalat felügyeleti hatósága a vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter. A Gazdasági Főtanács felkéri a vallás- és közok-

tatásügyi minisztert, hogy a nemzeti vállalat szervezése tárgyá-

ban a Minisztertanácshoz tegyen előterjesztést. 

(Az átiratban említett hitel kiutalása - Nyáry titkár úr 

közlése szerint - már megtörtént.) 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-220083-1948. 

"L. Bán XI. 20., L. Kardos X. 20." 

130. 

Budapest, 1948. október 22. 

0RTUTAY GYULA VKM MINISZTER ELŐTERJESZTÉSE A MINISZTERTANÁCSHOZ 

A "MESEBARLANG" BÁBSZÍNHÁZ ÁLLAMOSÍTÁSÁRÓL ÉS NEMZETI VÁLLALATTÁ 
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SZERVEZÉSÉRŐL. 

Javasolom, hogy a Minisztertanács az alábbi határozatot hozza: 

I. 

A magyar köztársaság kormánya a Gazdasági Főtanács 1948. 

október 7-én kelt 2.431/1948. G. F. számú határozat alapján a 

Magyar Nők Demokratikus Szövetsége kezelésében lévő "Mesebar-

lang" állami kezelésbe vételét és "Állami Bábszínház" cég alat 

önálló nemzeti vállalattá átszervezését határozza el. 

A vállalat székhelye Budapest. 

Tárgya: A bábjátéknak művészeti és pedagógiai érdekből va 

ló művelése. 

Tartama: határozatlan idő. 

Illetékes miniszter: vallás- és közoktatásügyi miniszter 

II. 

Indokolás 

A bábjátszáshoz fűződő művészeti és pedagógiai érdekek 

megóvása céljából szükségesnek látszik a Magyar Nők Demokrati-

kus Szövetsége kezelésében lévő "Mesebarlang" bábszínház álla-

mi kezelésbe vétele és önálló nemzeti vállalattá való átszer-

vezése, a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyeleti ha-

tósága alatt. Az átszervezéssel kapcsolatban a személyzet je-

lenlegi létszámát emelni nem lehet és a vállalat kiadásai nem 
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haladhatják meg a havi 35 000 Ft-ot. 

"L. Bán XI. 29., L. Kardos X. 20., L. Antalné XI. 9., L. Bóka 

XI. 29. K. Ortutay XI. 29." 

131. 

Budapest, 1949. január 13. 

A MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉNEK FELJEGYZÉSE A MINISZTERNEK 

A "MESEBARLANG" BÁBSZÍNHÁZ ÁLLAMOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MINISZTER-

TANÁCSI HATÁROZATRÓL. 

A Gazdasági Főtanács 1948. október 7-i ülésén 2.431/1948. G. F. 

számú határozata értelmében a "Mesebarlang" Bábszínház állami 

kezelésbe vétele és nemzeti vállalattá való átszervezése ügyé-

ben határozott. Egyben felhívta a vallás- és közoktatásügyi mi-

nisztert, hogy a nemzeti vállalat szervezése tárygyában a Minisz-

tertanácshoz tegyen előterjesztést. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 220.083/1948 VKM 

szám alatt a vonatkozó előterjesztést a Minisztertanácshoz meg-

tette, azonban a Minisztertanács az előterjesztést módosítások-

kal fogadta el és a Bábszínházat nem alakította át nemzeti vál-

lalattá. Erre való tekintettel a Művészeti Főosztály elgondolá-

sa az, hogy hasonlóan az állami színházakhoz, a vonatkozó kor-

mányrendeletben előírt utasítások szerint szabályszerű költség-

vetést állít össze, és azt a pénzügy, valamint a Gazdasági Fő-
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tanácshoz felterjeszti, jóváhagyás végett. Addig is azonban, 

míg ez a költségvetés jóváhagyásra kerül, az Állami Bábszínház 

működésének biztosítására szükséges a mellékelt beadvány sze-

rint január hóra 12 000 Ft. Ez az összeg reálisnak látszik, kü-

lönös tekintettel arra, hogy a karácsonyi iskolai szünet miatt 

az ifjúság nem látogathatta olyan mértékben a színházat, mint 

más hónapokban. 

Antal Jánosné s. k. Nyáry s. k. 
miniszteri tanácsos miniszteri titkár 
főosztályvezető 

A feljegyzés kéziratos kiegészítése: "Nyáry titkár úr közlése 

szerint a G. F. fenti értelemben határozott, a fenti hitelt 

rendelkezésre bocsátotta és - a P. M-el egyetértőleg - felhí-

vott bennünket a fentemlített költségvetés összeállítására. 

Dr. Gaiber, Nyáry II. 1." 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-220083-1984. 
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VÍGSZÍNHÁZ 

132. 

Budapest, 1946. /május/ 

A VÍGSZÍNHÁZ IGAZGATÓJA BEADVÁNYÁBAN A GAZDASÁGI FŰTANÁCSTÓL 

ÚJJÁÉPÍTÉSI KÖLCSÖNT KÉR. 

A Vígszínház most tölti be fennállásának 50 éves jubileumát. 

Ebből az alkalomból, de a gazdasági kényszer hatása alatt is 

azzal a kéréssel fordulok a t. Főtanácshoz, méltóztassék részem-

re lehetővé tenni, hogy a színház az elmúlt 50 esztendőhöz mél-

tó módon folytathassa továbbra is kultúrmunkáját, illetve szí-

veskedjék lehetővé tenni a színházat terhelő építkezési kölcsön 

kifizetését. 

A színház régi helyiségét a Szent István körúton ugyanis 

az ostrom elpusztította, és úgy a kijelölt ideiglenes helyiség 

(a VI. Nagymező u. 22-24. alatt), mint a Pesti Színház (a Víg-

színház Kamaraszínháza, VI. Révay utca 18.) bombatalálat áldo-

zata lett, minél fogva kénytelen voltam rendkívül súlyos felté-

telek mellett építkezési kölcsönt felvenni, melynek törlesztése 

és kamatai akkor is igénybe veszik a bevételek túlnyomó részét, 

ha telt nézőtér előtt folynának az előadások, ami azonban a mai 

viszonyok közepette elképzelhetetlen. 

E kölcsön, illetve építkezés nélkül viszont a színház nem 
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nyílhatott volna meg, s így utcára kerültek volna a színház 

tagjai, megszűnt volna egy ötven éves kultúrintézmény. 

Ennek elkerülését célozza mostani kérelmem is, melynek tel-

jesítése esetén megszabadulnék az építkezési kölcsön immár 400 

milliárdot kitevő, valorizált terheitől és nyugodt munkával foly-

tatódna elismert színvonalú munkám. 

Mivel sem állami, sem fővárosi segítséget nem kaptam az új-

jáépítéshez, talán nem méltatlan és indokolatlan kérésem, hogy 

a jubileummal kapcsolatban méltóztassék az újjáépítéshez hozzá-

járulni egy hosszúlejáratú kölcsön folyósítása révén. 

Kérésem ismétlése mellett vagyok mély tisztelettel 

Jób Dániel 

Tisztázat UMKL XIX-A-10-4619-1946. 

Jób Dániel Nagy Ferenc miniszterelnöknek is küldött hasonló szö-
vegű levelet. Terjedelmi okok miatt nem közöljük. 

133. 

Budapest, 1946. május 6. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK ELŐTERJESZTÉSE NAGY FERENC MINISZ-

TERELNÖKHÖZ A VÍGSZÍNHÁZ SEGÉLYEZÉSE ÉRDEKÉBEN. 

Miniszterelnök úr! 

A budapesti Vígszínház igazgatója azzal a kéréssel fordult 
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Miniszterelnök úrhoz, hogy a Vígszínház ideiglenes épületének 

és a Kamaraszínházának, a Pesti Színháznak újjáépítésére fordí-

tott, illetőleg kölcsön formájában felvett összegnek egy részét 

Miniszterelnök úr segély formájábában bocsássa rendelkezésére. 

Ez alkalomból szabad legyen rámutatnom arra a rendkívüli 

fontos szerepre, amelyet a Vígszínház a magyar színházi kultú-

rában a múltban betöltött s arra a feltétlen méltánylást érdem-

lő munkára, amit az újjáépítés első évében végzett. A Vígszín-

ház, mint az ország egyik vezető magánszínháza, a legnagyobb 

színházi üzemek közé tartozik, 3 300 személy megélhetését biz-

tosítja. Elsőrendű kulturális és szociális érdek tehát ennek a 

színháznak a pénzromlás következtében beállott nehéz anyagi hely-

zeten való átsegítése. 

Tisztelettel kérem Miniszterelnök urat, szíveskedjék a fen-

ti szempontok figyelembevételével a Vígszínház igazgatójának 

kérelmét a lehetőséghez képest teljesíteni. 

A miniszter rendeletéből 

Pátzay Pál s. k. 
képzőművészeti főiskolai r. tanár 

ügyosztályvezető 

Tisztázat UMKL XIX-A-10-5289-1946. 

134. 
Budapest, 1947. szeptember 25. 

A VÍGSZÍNHÁZ ÉS A PESTI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA LEVELÉBEN A SZÍNHÁZ 

4 2 9 



MEGMENTÉSÉHEZ A VKM MINISZTERTŐL ANYAGI TÁMOGATÁST KÉR. 

Miniszter úr! 

Mint emlékezetes, június hónapban Miniszter úrnál értekezlet 

volt abból a célból, hogy a Vígszínházat és kamaraszínházát, a 

Pesti Színházat válságos anyagi helyzetében megsegítse. 

Feltártuk a két színház helyzetét és miniszter úr - belát-

va az 5o éves Vígszínház fennmaradásának fontosságát, mely sze-

rint nem egyéni vállalkozás megsegítéséről van szó, hanem a ma-

gyar színházi kultúra egyik legfontosabb tényezőjéről - kilátás-

ba helyezte, hogy az intézményen segíteni fog. Miniszter úrnak 

- mint ezt közölte velünk - az volt a véleménye, hogy a színház 

megmentéséhez, adósságainak konszolidálásához, továbbá üzemének 

további fenntartásához - mivel az 1947-48. színházi évadról el-

készített költségelőirányzat mintegy havi 70 000 forint hiányt 

tüntet fel - azonnal kettőszázezer forintra, augusztus 1-től pe-

dig havi száz-százezer forintra van szüksége. 

Minthogy a válság és a színház jövőjének kérdése ily összeg-

gel megoldhatónak látszott, és Miniszter úr szives volt kilátás-

ba helyezni ennek az összegnek a fedezését, mi ily irányban szer-

veztük meg társulatunkat, vásároltunk darabokat, végeztünk be-

fektetéseket, és ebben a mértékben vállaltunk különböző anyagi 

kötelezettségeket. 

Az értekezlet után tehát úgy állítottuk be a költségveté-

sünket, hogy raég június hó folyamán kettőszázezer, augusztus hó 

és szeptember hó 1-én száz-százezer, vagyis szeptember hó l-ig 

összesen négyszázezer forint támogatásban fogunk részesülni. 
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Azóta azonban mindössze százmarnincezer forint segélyt kaptunk 

és így pillanatnyilag kettőszázhetvenezer költségvetési hiányunk 

van. 

A két színház több mint 120 családnak ad kenyeret. Színé-

szeink, tisztviselőink az inflációban és az elmúlt színházi é-

vadban a legszűkebb körülmények között és néha még éhezve is, 

minden erejük megfeszítésével áldozatosan vállalták és végezték 

kultúrhivatásukat abban a reményben, hogy az idei esztendőben 

aránylag gondtalan megélhetést biztosíthatnak maguknak. 

Nem lehet közömbös megvizsgálni a színház helyzetét abból 

a szempontból, hogy a két üzem évente több mint 240 000 forint 

adót és ugyancsak negyedmillió forint közüzemi költséget fizet, 

így tehát a támogatás különböző formákban majdnem ötven száza-

lékban visszatérül az állam pénztárába. 

Tekintettel a vállalt kötelezettségekre, a szükséges támoga-

tás elmaradása következtében ma a legnagyobb nehézségekkel küz-

dünk és ha a fentebb megjelölt segély, továbbá a havi szubven-

ció a leggyorsabban meg nem érkezik, a Vígszínház tovább fenn-

tartani magát nem tudja. 

Miniszter úr és Bóka államtitkár úr megtisztelték színhá-

zunk évadnyitó előadását megjelenésükkel. Erről az előadásról 

számunkra eléggé nem is értékelhető elismeréssel nyilatkoztak. 

Szeretnénk munkánkat továbbra is ezen a vonalon folytatni. 

Ezen kívül külön olcsó üzemi bérleteket szerveztünk, két forint-

tól hat forintig terjedő árig. 

Áthatva attól az érdeklődéstől, amelyet színházunk iránt 
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tanúsítottak, ismételten kérjük Miniszter úr további jóindula-

tát. 

Azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk tehát a Mi-

niszter úrhoz, szíveskedjék megtalálni a módot, hogy a 270 000 

forint hiányunkról póthitel alakjában történjék sürgős gondosko-

dás, - további havi száz-százezer forint költségvetési hiányun-

kat pedig a minisztérium költségvetésébe szíveskedjék beállíta-

ni . 

Teljes tisztelettel 

Jób Dániel s. k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-139801-1947. 

135. 
Budapest, 1947. szeptember 26. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FELJEGYZÉSE A VÍGSZÍNHÁZ, 

A PESTI SZÍNHÁZ, A MŰVÉSZ SZÍNHÁZ ÉS A VÍGOPERA ÁLLAMSEGÉLYE 

ÜGYÉBEN. 

A Vígszínház megmentésére összehívott ankéton miniszter úr ki-

látásba helyezte, hogy támogatni fogja a pénzügyi kormányzat fe-

lé azt a tervet, hogy a Vígszínház egyszeri segélyként 200 000 

Ft-ot, továbbá az 1947/48. költségvetési év folyamán, az évi 

költségvetésben havi 100-100 000 Ft támogatást, mintegy tehát 
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1 200 000 ft-os államsegélyt biztosíthasson. 

A korábbi hiteligényléseink során sem a szóban lévő 200 000 

Ft-ot, sem a kereten belül előirányzott összeget nem bocsátotta 

rendelkezésünkre a pénzügyi kormányzat. Különböző kisebb-nagyobb 

segélyezésekből összesen 130 000 Ft-os támogatást utaltunk ki, 

a színház kimutatása szerint pedig a mai napig, a megbeszélés 

értelmében véve 400 000 Ft-ot kellett volna kapniok. Tehát azt 

kéri a színház vezetősége, hogy a különbözetként mutatkozó 

270 000 Ft-ot adja meg a kormány póthitelként. 

Az Ügyosztály tudomása szerint miniszter úr Bóka államtit-

kár úrhoz, az államtitkár úr egy ügyosztályhoz utasította a kér-

vényezőket azzal az üzenettel, hogy az Ügyosztály az előadottak 

értelmében tegyen javaslatot a pénzügyi hatóságok felé. 

A Víg- és Pesti Színház segélyezését eddig mindig összekö-

töttük a Művész Színház segélyezésével is, tehát ebben az elő-

terjesztésben nagyobb összeget kellene biztosítani a Művész SZÍR-

ház részére is. Szemmel tartva a Madách Színháznak nyújtott 

80 000 Ft-os támogatást, az Ügyosztály javasolja, hogy 80 000 Ft-

ot próbáljunk kérni a Művész Színház részére is. 

A Gazdasági Főtanács titkárságával folytatott telefonbeszél-

getés során felmerült a Vígopera támogatása is és dr. Schmidt 

Ádám miniszteri osztálytanácsos közölte, hogy egy ügyiraton kö-

zöljük a Vígopera részére szolgáló támogatásunk összegét is. 

Megállapodtunk abban, hogy a Vígopera részére 25 000 Ft-nyi pót-

hitelt terjesztünk elő. Összesen tehát a fentemlített három 

célra 375 0000 ft póthitel kérendő. 
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Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-139801-1947. 

"Nyáry, 1. Romhányi IX. 26., 1. Kardos IX. 26., K. IX. 27. 

dr. Alexits" 

A feljegyzésben foglalt segélyek kiutalására engedélyt kértek a 
Gazdasági Főtanácstól. 

136. 

Budapest, 1947. november 4. 

A VÍGSZÍNHÁZ ÉS A PESTI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A VKM 

MINISZTERHEZ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ÉRDEKÉBEN. 

Miniszter úr! 

Június hó folyamán, amikor miniszter úr megvizsgálta a Vígszín-

ház és Pesti Színház anyagi helyzetét, megállapítást nyert, hogy 

a két színház magasabb nívója, az üzemi munkásság részére megsza-

bandó rendkívül olcsó helyár-politika kivitelezésére, jogok és 

darabok beszerzésére azonnal kettőszázezer forintnyi gyorssegély, 

augusztus 1-től pedig havi száz-százezer forint támogatás szük-

séges . 

Az elmúlt öt hónap alatt a kettőszáz, plusz augusztustól 

novemberig havi egyszáz, összesen hatszázezer forint helyett ket-

tőszázharmincötezer forint támogatásban részesültünk. Tehát költ-

ségvetési hiányunk eddig háromszázötvenötezer forint. 
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A Gazdasági Főtanács október 1-i ülésén a budapesti magán-

színházak részére póthitel alakjában összesen százhuszonötezer 

forintot szavazott meg. 

Ezeken kívül ugyanezen az ülésen a pénzügyminiszter úrnak 

engedélyezte, hogy a Vígszínház részére külön százezer forint 

segélyt nyújtson. A Gazdasági Főtanács határozatáról bennünket 

külön is értesített. Nemkülönben értesítést kapott Egri István 

főrendezőnk is Bán Antal miniszter úrtólj*hogy ugyanezen az ü-

lésen a Vígszínház részére százezer forintos segélyt szavazott 

meg és szignált. 

A százhuszonötezer forintos póthitel-keretből a miniszté-

rium a mult hó folyamán nyolcvanöt plusz tizenötezer forintot 

utalt ki. A fentebb jelzett külön százezer forint folyósítása 

azonban elmaradt. 

Tudomásunk szerint miniszter úr a Vígszínház megsegítésé-

nek fedezését tárcáján belül költségvetésileg kívánja biztosí-

tani, azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk Miniszter 

úrhoz, hogy míg a Nemzetgyűlés a költségvetést le nem tárgyalja, 

a már beállított költségvetési tétel terhére november 1-től kez-

dődően havi százezer forint előleget folyósítani sziveskedjék. 

Felesleges lenne miniszter urat meggyőzni arról, hogy e-

nélkül az összeg nélkül képtelenek lennénk színházainkat tovább-

ra is üzemben tartani és olyan művészi teljesítménnyel szolgál-

ni, mint amilyen Saroyan: így múlik el az életünk és Svarkin: 

Az idegen gyermek című darabok voltak és mint amilyen a műsoron 

következő színdarabjaink: O'Neill: Anna Christie és Jules Romains: 

Az ezredik év című munkái. E darabok után túlnyomóan magyar írók 
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színpadi munkái következnek. 

A filléres bérlet akciója szép eredménnyel zárult. Az üze-

mi munkásságnak a filléresnél is olcsóbb bérletét elindítottuk 

és a kezdeti eredmények után minden reményünk meg van arra, hogy 

ez is sikerülni fog. 

Arra kérjük Miniszter urat, tartsa fenn irántunk eddig ta-

núsított jóindulatát. 

Ebben a reményben maradtunk mély tisztelettel 

Jób Dániel s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-161528-1947. 

A \lKM Művészeti Ügyosztálya belső ügyviteli feljegyzésében megál-
lapítja: "A Víg- és Pesti Színházak anyagi támogatása jelenleg 
tárgyalás tárgyát képezi. Csak póthitellel képzelhető el a 100 
ezer Ft-os támogatás". 

*Bán Antal szociáldemokrata iparügyi miniszterről van szó. 

137. 

Budapest, 1947. december 15. 

A FÜGGETLEN KISGAZDA- ÉS FÖLDMUNKÁS PÁRT ELNÖKÉNEK BEADVÁNYA 

ORTUTAY GYULA VKM MINISZTERHEZ. A VÍGSZÍNHÁZ KIKÖLTÖZTETÉSÉT 

KÉRI A RADIUS MOZI HELYISÉGÉBŐL. 

Igen tisztelt Miniszter úr! 
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A Politikai Bizottság néhány héttel ezelőtt foglalkozott a Rá-

dius mozi problémájával. A KIMORT-nak moziengedélye van a Rádi-

us helyiségére, azonban az engedélyt nem tudja kihasználni, mert 

a Vígszínház 1945-ben elfoglalta az épületet, és azóta nem haj-

landó onnan kimenni, annak ellenére, hogy az eredeti megállapo-

dás szerint a három nagy koalíciós pártnak egymást váltogatva 

kellett volna színjátszási és elhelyezkedési lehetőséget bizto-

sítani a Vígszínház művészei számára, mindaddig, amíg a színház 

újjá nem épül, vagy valahol véglegesen el nem helyezhető. A 

KIMORT vezetősége ismételten kísérletet tett a Vígszínház igaz-

gatóságánál, hogy velük barátságos megegyezésre jusson. Mint 

értesültünk, Jehl Frigyes hónapokkal ezelőtt azt az ajánlatot 

tette, hogy a KIMORT hajlandó fedezni a Vígszínház deficitjét, 

ha a művészegyüttes átmegy a Magyar Színház akkor még üresen 

állt helyiségébe és ott játszik. Jób Dániel ezt az ajánlatot is 

elutasította. 

A színház makacs magatartása következtében a Független Kis-

gazdapártot havonta 50-60-80 000 forint károsodás éri. A Politi-

kai Bizottság miniszter úr moszkvai tartózkodása idején foglal-

kozott a kérdéssel, és elhatározta, hogy közbelépését kéri. A 

Vígszínház ugyanis a Kultuszminisztériumtól élvezett szubvenció 

birtokában semmiféle engedményre nem hajlandó, eddig még azt 

sem sikerült Jób Dánielnél elérni, hogy az esti színházi előa-

dások előtt - délelőtt 10 órától este 7 óráig - tarthassunk mo-

zielőadásokat a Rádius helyiségében. Kérjük Miniszter urat, szí-

veskedjék a Kisgazdapárt elemi érdekeire való tekintettel közbe-

lépni a kérdésben, és a Vígszínházat rábírni arra, hogy ha ki-
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lakoltatása pillanatnyilag nem volna lehetséges, legalább a nap-

közi mozielőadások tartásához járuljon hozzá abban a helyiség-

ben, amely jogszerűen a KIMORT rendelkezésére kellene hogy áll-

jon, s amelyet a Vígszínház csak azért birtokolhat, mert a párt 

egy művészi intézménnyel szemben nem kíván kíméletlenebb eszkö-

zöket használni. 

Fogadja Miniszter úr szives intézkedéséért köszönetünket 

és vagyunk őszinte hívei: 

Gyöngyösi István s. k. Dobi István s. k. 
országos főtitkár országos elnök 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-185865-1947. 

A VKM miniszter válasza a Független Kisgazda- és Földmunkás Párt 

elnöki hivatalának: "Hivatkozással 1947. december 15-én kelt elő-

terjesztésére, értesítem az Elnöki hivatalt, hogy a volt Rádius 

mozi helyiségére - melyben jelenleg a Vígszínház játszik - a 

párt kérését jogosnak ismerem el, mindazonáltal a gondozásomra 

bízott művészeti érdekek védelme szempontjából időlegesen a 

Vígszínház kultúrpolitikai ténykedését vagyok kénytelen első-

sorban méltányolni. 

Bízom abban, hogy gyorsan haladó újjáépítésünk a Vígszínház 

háború sújtotta épületét fel fogja építeni, és akkor módomban 

lesz a párt jogos követelését érvényesíteni. 

Budapest, 1948. évi január hó 13." 

A levélfogalmazványt nem küldték el. A miniszter ráírta az ak-
tára: le, nem kell levél 0. Gy." 
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115. 

Budapest, 1949. február 16. 

A VÍGSZÍNHÁZ IGAZGATÓJA ÉS SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA KÉRI A VKM 

MINISZTERT, ENGEDÉLYEZZE SZAMUIL MARSAK: TIZENKÉT HÚNAP CÍMÖ 

MESEJÁTÉKÁHOZ AZ OPERAI DÍSZLETEK ÉS JELMEZEK KÖLCSÖNZÉSÉT. 

Miniszter úr! 

A Vígszínház a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság védnöksége a-

latt március hó második hetében mutatja be a Sztálin-díjas orosz 

író, Szamuil Marsak: Tizenkét hónap című mesejátékát. Hisszük, 

hogy a mesejáték előadása és kiállítása olyan lesz, mint amilyen-

nek a költő megálmodta. 

A darab kiállításához több olyan kellékre és ruhára van 

szükségünk, amelyeket megcsináltatni tetemes összegbe kerülne 

és amit amortizálni nem lehet, részben pedig többé felhasznál-

ni sem tudnánk más darabban. 

Azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulok Miniszter úr-

hoz , szíveskedjék az Operaháznak engedélyt adni arra, hogy a da-

rab tartamára részünkre: 

1 levegő hátteret, 1 gyep- és hószőnyeget, 13 fatörzset, 17 asz-

talt, széket, 8 bundát, 8 katonaruhát, 5 palástot és 15 pár ci-

pőt, csizmát kikölcsönözzön. 

A tárgyakért teljes anyagi felelősséget vállalunk, és azo-

kat felfrissített állapotban szállítjuk vissza. 
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Kérésünk ismétlésével vagyunk Miniszter úrnak teljes tisz-

telettel 

Ivó István s. k. 

Fenti kérelem teljesítését a magunk részéről is támogatjuk. 

Gergely Lajos s. k. 
ü. b. elnök 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-23448-1949. 

Az ügyiraton olvasható belső feljegyzés: "Tisztelettel jelent-
jük, hogy a fenti támogatás nem jött létre... a Vígszínház csak 
kéri a szóbanforgó díszletek és jelmezek kikölcsönzését. Erre a 
kikölcsönzésre engedélyt nem adtunk és - a szigorú tilalom foly-
tán - nem is fogunk adni. Kardos." 
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VIDÁM SZÍNHÁZ 

139. 

Budapest, 1949. augusztus 30. 

A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK ÁTIRATA A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGA-

TÓSÁGÁHOZ MÁNYAI LAJOS VENDÉGSZEREPLÉSÉNEK AKADÁLYAIRÓL. 

Meglepetéssel értesültünk az utcai plakátokról, hogy a Szenti-

vánéji álom szeptember 1., 2., 5. és 7.-i előadásain a szereplők 

között Mányai Lajos, a Vidám Színház tagja is szerepel. A legna-

gyobb készséggel engedtük volna át Mányai Lajost a Nemzeti Szín-

ház produkciójában való részvételre, azonban sajnos erre módunk 

nincsen. Major Tamás elvtárs maga vezette a színházak részéről 

azokat az egyeztető tárgyalásokat, amelyek a filmgyártásban el-

foglalt művészek szereplésének ütközése miatt váltak szükséges-

sé. 

Major elvtárs nyílván emlékszik rá, hogy a Vidám Színház 

kénytelen volt próbáit az esti órákra áttenni, mert művészeink 

egy része, köztük Mányai Lajos is, nappal filmfelvétellel van 

elfoglalva. Egyébként éppen ezért a színháznak folyó hó 26-án 

engedélyezett tatarozási munkáit helyeztük át ezekre a napokra, 

és így szeptember 5-ig akkor sem volna nappali próbákra lehető-

ségünk, ha a művészek egyébként ráérnének. 

Szeptember 5-e után pedig a film-elfoglaltságtól függően a 
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bemutatóig a rajtunk kívül álló késés behozására nappal részlet-

próbák, minden este ensemble-próbák folynak, és ezt a munkater-

vet felborítani annyit jelent, hogy bemutatónkat megtartani nem 

tudjuk. 

Rendkívül csodálkozunk, hogy a Nemzeti Színház igazgatósá-

ga Mányai Lajos tagunk igénybevételéről előzetes megkérdezésünk 

nélkül intézkedett, és sajnáljuk, hogy ezen véletlenül tudomá-

sunkra jutott ütközés tárgyában fenti indokok miatt segítségük-

re lenni nem tudunk. 

Kérjük, hogy a jövőben hasonló esetben kellő időben szíves-

kedjék értesítést küldeni, hogy ilyen zavaró körülmények ne me-

rülhessenek fel. 

Tisztelettel 

Békés István 
igazgató 

Másolat UMKL XIX-I-3-a-00721-1949. 

A Vidám Színház igazgatója a levél másolatát intézkedést kérve 
a VKM Művészeti Főosztályának is megküldte. Az iratra rávezetve: 
"Az ügy személyes intézkedés folytán elintézést nyert". 

140. 

Budapest, 1949. október lo. 

A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK JELENTÉSE A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉ-

RIUM SZÍNHÁZI FŐOSZTÁLYÁNAK AZ ÁLLAMOSÍTOTT SZÍNHÁZAK TÁRSULATI 
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TAGJAINAK A RENDSZERESEN ÉS DÍJMENTESEN VETÍTETT SZOVJET FILMEK 

ELŐADÁSÁRÓL. 

Tisztelettel közöljük a következőket: 

1. A Vidám Színház csütörtökön, folyó hó 13-án délután 1/2 

3 órakor az állami kezelésbe vett színházak esti előadásokon 

foglalkoztatott dolgozói számára külön előadásban, díjmentesen 

bemutatja a műsoron lévő darabját, a Filmcsillagot. Az előadá-

son való közreműködésért sem a műszaki, sem a művészeti, sem az 

adminisztrációs személyzet tiszteletdíjat nem számít fel. Az e-

lőadásról az összes színházakat, valamint a szakszervezeteket 

értesítettük. 

A szakszervezet rendkívül nagy örömmel fogadta a kezdemé-

nyezést, és a testvérszínházak is jórészben magukévá teszik. A 

színházi dolgozók részéről a "színészelőadás" után nagy érdeklő 

dés mutatkozott és az összes színházak - a Nemzeti Színházat ki 

véve - amely nem jelentkezett, valamint az Úttörő Színházat ki-

véve, amely előadásait délután tartja - bejelentették dolgozóik 

látogatását. A jegyigényléseket a színház befogadóképessége sze 

rint mintegy 80 %-ban teljesíteni tudjuk. 

2. A Vidám Színház igazgatósága és Üzemi Bizottsága e nét 

tői kezdődőleg filmlátogatásokat rendszeresített. Minden héten 

a társulat tagjai egy-egy szovjet filmet néznek meg együttes lá 

togatásban, és a rákövetkező napon a látottakat kiértékelik és 

megvitatják. Az első közös filmlátogatás ma történt, amikor 

Kondor István elvtársnak, a Magyar Filmgáyrtó N. V. vezérigaz-

gatójának szíves támogatásával a Royal Apolló házi vetítőjében 
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a Vidám Színház társulatának mintegy 80 %-os létszáma a Talál-

kozás az Elbánál című filmet tekintette meg, amelynek kiértéke-

lése holnap este történik meg. 

Ezzel a kezdeményezésünkkel kapcsolatban közöljük, hogy a 

testvérszínházakat megkerestük abban a tekintetben, hogy lehet-

ne-e közösben egy mozit kibérelni, és a kora délutáni órákban 

vagy délelőtt közös filmlátogatásokat szervezni. 

Kérjük bejelentésünk szives tudomásulvételét és vagyunk 

teljes tisztelettel 

Békés István s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-2496-1949. 

141. 

Budapest, 1949. október 1. 

SZILÁGYI ALBERT DRAMATURG JELENTÉSE A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁ-

NAK MOLIÉRE: GÖMBÖC ÚR CÍMŰ VÍGJÁTÉKÁRÓL. 

Elolvastam Moliére: Gömböc úr című darabját, melyet a Vidám Szín-

ház igazgatósága olvasásra megküldött. A darab cselekménymagja 

Moliére egyik legjellemzőbb témáját dolgozza fel. Eraste és Ju-

lie, a két fiatal szerelmes, boldogságának útját állja kapzsi, 

pénzsóvár apja, aki gazdag férjet szánt lányának. Az alaptéma 
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alkalmat ad arra, hogy megmutassa a polgár ragaszkodását a rang-

hoz, a pénzhez és ezen túl azt, hogy a polgári társadalom lehe-

tetlenné tesz minden őszinte, igaz, szép emberi törekvést. 

Az orvosokon keresztül Moliere rámutat kora tudósainak el-

zárkózására a valóságtól, az újítástól való félelem áltudományos, 

reakciós állásfoglalására. 

Gömböc úr a nemesi pöffeszkedés, a korlátoltság példaképe. 

A fiatalság vágya mégis megvalósul. Az a megoldás, ahogy a szép-

re, igazra való törekvés csatát nyer, a darab legnagyobb érdeme. 

Nem valami felsőbb hatalom, vagy véletlen jóvoltából, mint ahogy 

az Moliere más darabjaiban előfordul, hanem a népi alakok segít-

ségével, az igaz ügy mellé állásával. Ebben a darabban nem száj-

táti sokaság a nép, hanem a cselekmény részese, előbbre vivője 

és a problémák megoldója. Nemcsak véleményét mondja el a leját-

szódó eseményről, hanem akcióba lép, és az igaz ügyet, a szerel-

mesek megérdemelt egymásratalálását segíti diadalra. Nyilvánva-

ló, hogy a két szerelmes ügye közös ügy a nép ügyével, mert u-

gyanakkor harc a maradiság, a korlátoltság és a polgári kapzsi-

ság ellen. A fiatalok küzdelmének, boldogság utáni vágyának hi-

telessége és szépsége épp abban áll, hogy teljesülését a nép 

rokonszenve biztosítja. 

Úgy érzem, hogy Moliere Gömböc úr című darabjának bemuta-

tása közelebb visz egy lépéssel a polgári társadalom leleplezé-

se felé, és ugyanakkor felhívja a figyelmet a maradiság, a pol-

gári hagyományok és az áltudományosság elleni harc szükségessé -

gére. 
Szilágyi Albert 

ösztöndíjas dramaturg 
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Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-2744-1949. 

142. 

Budapest, 1949. október 12. 

A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉ-

RIUM SZÍNHÁZI FŐOSZTÁLYÁHOZ. MOLIÉRE GÖMBÖC ÚR CÍMŰ DARAB BEMU-

TATÓJÁRA AZ ENGEDÉLY KÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKRÓL TÁJÉKOZ-

TAT. 

Moliére: Gömböc úr című komédiájának előadása tárgyában a követ-

kezőket jelentem: 

1. Nevezett komédia előadása az augusztus végén megtartott 

színházi szakosztályi megbeszélésen határozatba ment. A Vidám 

Színháznak ekkor két fix műsorpontját határoztuk el, éspedig a 

nyitó Filmcsillagot és az alaptervben elfogadott klasszikus e-

lőadásként Moliere-nek ezt a komédiáját. 

2. Ennek megfelelően az augusztus 31-én a minisztériumnak 

benyújtott munkaterv szerint szeptember 5-én nevezett Moliere-

darabot rendezői munkába adtuk, és szeptember 19-én ugyancsak a 

munkaterv alapján, ha nem is olvasópróbát, de az első rendezői 

megbeszélést tartottuk a Moliére Gömböc úr című komédiájából. 

A munkaterv további folyama eltolódott az ismert személyi és 

tárgyi akadályok miatt, de a Gömböc úr előkészületei változat-

lanul folytak tovább, és folyó hó 11-én megtörtént a szereposz-

tás, valamint az összes részletmunka végleges megbeszélése. A 
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rendezést korábbi megállapodás szerint Gellért Endre vállalta 

el, rendező-asszisztensként - ugyancsak korábbi megállapodás 

szerint - a Fővárosi Operett Színház Zoltán Pált bocsátotta ren-

delkezésre. A díszletek terveit folyó hó 20-a és 25-e között, a 

jelmezek terveit november első hetében készíti el Fábry Zoltán. 

A táncokat Harangozó Gyula tanítja be, a zenét Dávid Gyula szer-

zi . 

3. Moliére-nek ez a komédiája talán a legerőteljesebben, a 

legtömörebben fejezi ki azt az erős kritikát és azt a harcos 

hangulatot, amellyel az író a kizsákmányoló osztályok ellen for-

dult. Jellemzésül ideológiai felkészülésünknek ide zárom fiatal 

ösztöndíjas dramaturgunknak, Szilágyi Albert elvtársnak drama-

turgi jelentését, amelyből kitűnik, hogy mennyire építő értelem-

ben fogjuk fel a moliére-i művet. Természetesen Moliére-nek ez 

a műve éppen úgy, mint mármely más, a szemléleti tartalmat csak 

az előadásban érvényesíti teljes mértékben, és éppen ezért ké-

szülünk fel annyira alaposan a mű előadására. 

4. Mivel a Vidám Színház teljes műsorát a most soron lévő 

szovjet vígjáték és e klasszikus komédia kivételével teljesen 

új alapon kell jóformán az első betűtől az utolsóig megíratni 

és megteremteni, - hihetetlen újabb nehézségeket jelentene, ha 

a két hónapja elfogadott határozat szerint előkészületben lévő 

Moliére-komédiát le kellene venni a műsorrendről, és más dara--

bot kellene helyette keresni. 

Meg kell említenem egyébként, hogy a Gömböc úr előadását 

nemcsak művészeti és anyagi szempontból, de szemléleti szempont-

ból is feltétlenül helyénvalónak tartom, és itt rá kell mutat-
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nom azokra a példákra, amit éppen a vidám színjátszás tekinteté-

ben a Szovjetunió színházi kultúrája mutat nekünk. A Szovjetunió 

színpadának vidámságát igen jelentékeny részben szolgálják az 

ott előadott klasszikus művek: Moliére, Lope de Vega, Goldoni 

darabjai, s ezen klasszikusoknak a szovjet színpadokon előadott 

művei közül a Gömböc úr politikai tartalom tekintetében egyál-

talán nem áll hátul a rangsorban. 

Teljes tisztelettel 

Békés István s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-2744-1949. 

143. 

Budapest, 1949. november 2. 

A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉ-

RIUM SZÍNHÁZI FŐOSZTÁLYÁHOZ KISS MANYI BETEGSÉGE OKOZTA PROBLÉ-

MÁKRÓL. 

Kiss Manyi megbetegedése folytán az orvos által előírt játszási 

tilalom lejártával a művésznő kezelőorvosa dr. Mérei László a 

mai napon új bizonyítványt állított ki, aminek eredetijét tisz-

telettel mellékeljük. 

Az orvosi bizonyítvány így hangzik: "Igazolom, hogy Kiss 
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Manyi színművésznő hangszalag-gyulladás miatt teljes kíméletet 

igényel, és minden beszéddel járó szerepléstől eltiltom. Gyó-

gyulása kb. 6-8 nap múlva várható." 

Ezzel kapcsolatban kérjük a Színházi Főosztály intézkedését 

abban az irányban, hogy a Ludas Matyi c. film felvételei alatt 

Kiss Manyi jeleneteit beszéd nélkül forgassa a filmgyár - mint 

ahogy ez már a múlt heti felvételeknél is megtörtént - és a sze-

rep szövegbeli részét utószinkronnal vegyék fel akkor, amikor 

Kiss Manyi már orvosi engedéllyel beszélhet. 

Amennyiben orvosi tilalom ellenére Kiss Manyi a szöveg el-

mondását mégis erőltetné, úgy kezelőorvosa határozott véleménye 

szerint ez azzal a következménnyel járhat, hogy 3-4 hónapig nem 

léphet színpadra. Ebben az esetben a jelenleg műsoron lévő nagy-

sikerű darabunk a Filmcsillag további pályafutása teljesen meg-

törne, mert a darab sikere szorosan összefügg Kiss Manyi kivé-

teles egyéni sikereivel, akinek fellépését betegség miatt 8 nap 

óta amúgy is nélkülözni vagyunk kénytelenek. Azonkívül annak is 

ki vagyunk téve, hogy Kiss Manyit legközelebbi darabunkban sem 

tudnánk szerepeltetni, ahol ugyancsak jelentős szerepet kell 

játszania. 

Tisztelettel 

Békés István s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I--3-a-06312-1949. 

A főosztály intézkedése: "A filmgyár felvételvezetőjével, Szabó 
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Árpáddal közöltem a Vidám Színház igazgatójának állásfoglalását, 
illetve az orvosi véleményt. Szabó Árpád tudomásul vette és kö-
zölte, ezen idő alatt Kiss Manyival csak azokat a jeleneteket 
fogja lejátszani, amelyekben beszélni nem kell". 

144. 

Budapest, 1949. október n. n. 

A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK JELENTÉSE A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉ-

RIUMHOZ A SZÍNHÁZ AKTUÁLIS MŰSORTERVEIRŐL. 

A legutóbbi napokban Szlovák elvtárssal folytatott megbeszélé-

semből azt a megállapítást kellett leszűrnöm, hogy a Vidám Szín-

ház műsortervének egyik jelentős része: az úgynevezett kisszín-

padi- vagy esztrád műsor sorsa nem teljes mértékben ismeretes 

a t. Főosztály előtt. 

Ez év július első napjaiban a színházi szakbizottság akko-

ri tagjaival, név szerint Csillag Miklós, Bedő Ferenc, Major Ta-

más, Berczeller Antal, Hont Ferenc, Molnár Miklós, Jákó Pál elv-

társakkal pontról-pontra és részleteiben letárgyaltuk a tárgyban 

elkészített és beadott javaslatom pontjait, és azt a szakbizott-

ság munkám alapjául elfogadta. 

Pontosan megadott terv szerint, a Filmcsillag bemutatója 

után hozzákezdtem ennek a műsornak a megvalósításához a már ko-

rábban megkezdett előkészítő nunkálatok alapján. 

Tisztelettel kérem a t. Főosztályt, hogy még e hét folya-
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mán adjon mődot arra, hogy ezen műsor tekintetében eddig elért 

eredményekről, illetve a felmerült nehézségekről az illetékese-

ket tájékoztassam, eredményeimre kritikát, a nehézségekre pedig 

segítségüket kérhessem. 

A színház részéről erre a megbeszélésre Apáthi Imre rende-

zőt, zenei és művészeti tanácsadómat szeretném meghívni, továb-

bá azokat a szerveket, akiknek közreműködésére, illetve támoga-

tására a zenei, táncművészeti és daléneklési megoldásoknál szá-

mítanom kell. Kérem a t. Főosztályt, hogy a megbeszélés helyét 

és idejét megjelölni szíveskedjék. A meghívókat idejekorán i-

gyekszem az illetékesekhez eljuttatni. 

Mellékelve szives betekintés végett eljuttatom a t. Főosz-

tályhoz elfogadott javaslatom 3 példányát, hogy a Főosztály il-

letékes elvtársainak betekintés végett kiadni szíveskedjék. 

Vagyok tisztelettel 

Békés István s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-1862-1949. 

A beadványban jelzett melléklet az ügyiratban nem található. 

4 5 1 



115. 

Budapest, 1949. november 29. 

A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK BEADVÁNYA A NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉ-

RIUM SZÍNHÁZI FŐOSZTÁLYA VEZETŐJÉNEK A KÉSZÜLŐ ESZTRÁD MŰSORRÓL. 

Hivatkozással a legutóbbi megbeszélésre, az alábbiakban előadom 

az esztrád műsorra vonatkozó pozitív és negatív adatokat és fel-

tárom azt, hogy milyen támogatás mellett tudnám ezt a kérdést a 

lehetőség határain belül előbbre vinni. 

1. Készen állnak, vagy majdnem készen vannak a következő 

műsorszámok: 

a) Aczél Tamás-Kerekes János: Mondd meg... 

b) Tóth Gyula-Kerekes János: Ragyog az ég... 

két dal fiatal szocialista költők verseire. 

c) Két orosz szólódial, 3 orosz kisebb kórusmű, valamint 2 nagyobb 

orosz kórusmű. A magyar szövegek részben már elkészültek, 

részben már munkában vannak, énekesek nincsenek. 

d) Mark Twain: Amikor New York államban engem kormányzónak je-

löltek című prózája, betanulja Apáthi Imre. 

e) Két székely vidám népballada, zenéjét Mihály András dolgozza 

fel. Betanulja: Kiss Manyi. 

f) Tabi László két kis jelenete, amely még átírásra szorul, de 

amely átírásra a szerző vállalkozott. 

Hollós Korvin Lajos külpolitikai jelenete, amelyet az előadás 

időpontjára mindenkor aktualizálni kell. 
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g) Fiatal magyar költők verse: rendelkezésre áll az előadás 

időpontjára. Erre azonban hivatkozom még a későbbiekben. 

h) Szovjet költők új verseinek fordítása, az előadások időpont-

jára rendelkezésünkre fog állni. 

2. Ami a negatívumokat illeti: 

a) Hiányoznak a további vígjelenetek, amiből a műsorba 

legalább 4-5 kellene. Kérem, hogy a t. Főosztály Gádor Béla, 

Örkény István, Gyárfás Miklós, Fehér Klára elvtársak figyelmét 

hívja fel arra, hogy a Vidám Színház esztrád műsorának támoga-

tása fontos feladat, és erre a minisztérium nagy súlyt helyez. 

Ez irányú tárgyalásaim, nógatásaim, kérleléseim eddig eredmény-

telenek voltak. Ismervén a magasra szegezett politikai és művé-

szi szermpontjaimat, a kívánt kisművek megírása elől vagy ki-

fejezetten, vagy csak gyakorlatban elzárkóztak. 

b) Itt hivatkozom az 1. pont g) bekezdésére, és kérem az 

alant felsorolt magyar költők figyelmét felhívni arra, hogy a 

t. Főosztály fontosnak tartaná, ha egyfelől új költemények elő-

adását lehetővé tennék, másfelől eredeti dalszövegeket írnának 

a Vidám Színház esztrád műsora számára. A szovjet költői példák 

alapján szívesen látom el a tanácsaimmal a fiatal költőket, a-

zonban eddig kéréseim és nógatásaim hatásatalanok maradtak. Eb-

ben a tekintetben elsősorban Aczél Tamás, Kuczka Péter, Deve-

cseri Gábor, F. Nagy László, Szüdi György, Somlyó György közre-

működésére gondolok. 

c) Rendkívül nehéz probléma a szólóénekesek kérdése. Az 

évad elején nem sikerült keresztülvinni azt az elképzelésemet, 
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hogy kétféleképpen használható társulatot szervezzek meg. Ez 

irányú javaslataimat a minisztérium annak idején nem fogadta el. 

Mint alaptervezetemben előadtam: semmi értelmét nem látom, hogy 

a rutinban elkoptatott énekművészekkel kíséreljük meg a szocia-

lista daléneklést kifejleszteni. Csírázó újhoz kell nyulnunk eb-

ben a tekintetben is, és itt egy konkrét kérést terjesztek a 

Minisztérium t. Főosztálya elé. A Színművészeti Főiskola másod-

éves növendéke Bán Klári; azt kérem a t. Főosztálytól, hogy Bán 

Klári kivételesen az esztrád műsorban 2-3 énekszámot elénekel-

hessen. Tekintettel arra, hogy ennek a próbái az iskolai tanul-

mányaihoz igazodhatnak, maga az előadás pedig néhány percig 

tart csak, tanulmányai tekintetében ez számára semmi hátrányt nem 

fog jelenteni. Nevezett ügyes színjátszó képességű, kitűnő han-

gú és előnyös megjelenésű fiatal leány, és szakértők véleménye 

szerint több tucat meghallgatott közül erre a munkára a legjob-

ban alkalmas. 

d) Véleményem szerint az esztrád műsort egy kifogástalan 

énekkórus és kifogástalan tánckórus nélkül lehetetlenség ma meg-

csinálni. A kollektív éneklés és a kollektív tánc a Szovjetunió 

példája szerint is a jó esztrád műsor elengedhetetlen feltétele. 

A Vidám Színháznak nincs módjában, hogy tánc- és énekkart szer-

vezzen. Ehhez összeszokott együttes kell, amely az új számokat 

a Vidám Színház esztrád műsora számára betanulja. Amennyiben t. 

Főosztály Sárai Tibor elvtárssal és Ortutay Zsuzsa elvtársnővel 

történő megbeszélések értelmében lehetőséget tud nyújtani meg-

felelő kórusok és tánckarok alkalmazására, úgy az esztrád műsor 
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szerkezete megkapja jelentős tartópilléreit. 

Addig is, amíg a t. Főosztály a 2. pont alatti támogatáso-

kat megadja, illetve megszerzi az esztrád műsornak az 1. pontban 

megjelölt anyagát, tisztázom, véglegesítem és azt be fogom nyúj-

tani, hogy azt már januárban rendszeres üzemi műsorként felhasz-

nálhassuk és kikísérletezzük. 

Tisztelettel 

Békés István s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-l-3-a-0900-1949. 

Az iratot "Tudomásul szolgál" megjegyzéssel irattárba helyezték. 

146. 

Budapest, 1949.december 21. 

A VIDÁM SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA A MINISZTERNEK BESZÁMOL AZ ÚJ ESZTRÁD 

MŰSORUKRÓL, ÉS EGYÉB ÜZEMELTETÉSI GONDJAIKRÓL. 

1. Az üzemi-, peremvárosi- és esztrád műsor előkészületeivel 

kapcsolatban megbízást adtam Kerekes János elvtársnak két fiatal 

magyar kommunista költő versének megzenésítésére és Mihály And-

rásnak két vidám székely népballada megzenésítésére. Mindkét 

zenei mű elkészült, és azokat most már a színház számára bizto-
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sítani kell, mert tagjaink már tanulják, hogy január második 

felében műsorunkat be is tudjuk mutatni az illetékesek előtt. 

Ezen elkészült zeneszámok előadási jogát, illetőleg elsőbbségét 

szokás szerint meg kell szereznünk a szerzőktől. Ezzel kapcso-

latban javaslom, hogy elsőbbségi és előadási jogcímen - amely 

nélkül a számok teljesen jelentéktelenek volnának műsorunkban -

a szerzőknek dalonként 200 forintot fizessünk ki. Azok előadásá-

val kapcsolatosan fizetendő kisjogdíj összegét a Zeneszerzők 

Egyesülete állapítja majd meg. Kérjük a javaslathoz való szíves 

hozzájárulást, hogy ezt a kérdést mielőbb rendezhessük. 

2. Az évad elején már bejelentettük, hogy a színpad padló-

zata korhadt és rossz. Akkor fedezet hiányában nem tudtuk ezt 

megcsináltatni. Most, a Gömböc úr premierjével kapcsolatban ez 

a hiba élesen mutatkozik, mert egyfelől a forgőkocsik mozgása 

nem üzembiztos és megzavarhatja az előadást, másfelől a tánco-

sok beleakadhatnak a kiálló deszkákba és felbukhatnak, ami sú-

lyos balesetet okozhat. A rendelkezésre álló fedezetből új desz-

kázattal látjuk el a színpadot, amely munkálathoz kérjük hozzá-

járulásukat. A költségek kb. 6 000 forintot tesznek ki. 

3. Következő műsorunkban és általában szükségünk van hang-

erősítő- és lemezjátszó készülékre, amely minden budapesti szín-

háznak megvan. Eddig nem tudtuk beszerezni, most a rendelkezés-

re álló fedezetből ellenőrző árjegyzékek és árajánlatok bekéré-

se mellett ezt lehetőleg a Nemzeti Vállalattól szerezzük be. 

Kérem fentiekre vonatkozó mielőbbi szíves intézkedésüket 

Tisztelettel 

Békés István s. k. 
igazgató 
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Tisztázat UMKL XIX-1-3-12276-1949. 

A Színházi Főosztály válasza: "Az 1949. december 21-én kelt be-
adványára közlöm, hogy az üzemi-, peremvárosi- és esztrád műsor 
előkészületeivel kapcsolatban felmerült vers és egyéb számok meg-
zenésítésére számonként 200-300 Ft-ot kifizethet. 
Egyben kérem, hogy utólag havonként küldje be azoknak a névsorát, 
akiknek megbízást adott, valamint, hogy szerzőnként mennyi hono-
ráriumot fizetett ki. A beadvány második pontjára közlöm, hogy a 
színpad padlózatának kijavítására 6 000 Ft kifizetését engedélye-
zem. 
A beadvány harmadik pontjával kapcsolatosan közlöm, hogy a hang-
erősítő és lemezjátszó árát, a készülék szükségességének részle-
tesebb indoklásával terjessze fel. Az összeg kiutalásáról csak 
ez után fogok intézkedni". 
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MÖVÉSZ SZlNHÁZ 

147. 

Budapest, 1947. november 3. 

A MŰVÉSZ SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA A MŰVÉSZETI TANÁCSTÓL NÍVÓSZUBVENCIÓ 

ELŐLEGET KÉR. 

T. Művészeti Tanács! 

A hároméves terv a magánszínházaknak nívószubvenció formájában 

történő megsegítésével kapcsolatban ezúton kérem a Magyar Művé-

szeti Tanácsot, hogy már korábban a Kultuszminisztériumba benyúj-

tott, jövő évben színre kerülő darabok alapján nívószubvenció 

előlegre tartok igényt: 

Shakespeare: Hamlet 

Ibsen: Hedda Gabler 

Szigligeti: Fenn az ernyő, nincsen kas (1948. III. 15. 
bemutató) 

Thurzó Gábor: Don Juan  

Tolsztoj: Karenina Anna 

Ilf és Petrov: Tizenkét szék 

Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek (v. Bűn és bűnhődés) 

Jean Cocteau: A kétfejű sas 

Jean Giraudoux: Tessa 

Fritz Hochwälder: A szent kísérlet 
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A felsorolt darabok közül a szezon első felében nyitódarab-

ként a Karenina Anna kerül színre, és a felsoroltakból még lega-

lább három színmű. Tekintettel arra, hogy a Művész Színház óriási 

küzdelmek árán két esztendőn keresztül szünet nélkül játszott, 

és anyagi kötelezettségeit színészeivel és munkásaival szemben 

mindenkor teljesítette, az anyagbeszerzés és a darabok előlegei-

nek kifizetése nemcsak hogy nehézségekbe ütközik, de egyszerűen 

lehetetlen. A faanyag, a vászonanyag, és a jelmez anyagának be-

szerzése, a díszletek megfestésére szükséges festékanyag megvál-

tása egy tételben, a szezon indulása előtt kétségtelenül sokkal 

nagyobb anyagi biztonságot és könnyebbséget jelent a színháznak, 

mint ha azokat az utolsó pillanatban kapkodva szerzi be. Ha dísz-

let-és jelmezkészítés az anyaghiány miatt nem történhetik meg 

időben, akkor drága túlórákkal kell a színháznak amúgyis súlyos 

anyagi helyzetét még jobban súlyosbítani. A nívószubvenció elő-

legének megpályázásánál meg kell említenem azt is, hogy a szín-

háznak nem pusztán a felsorolt darabelőleg, jelmez- és díszlet-

anyag szempontjából vannak súlyos gondjai, de a két esztendő a-

latt világítási berendezések, világítótestek, huzalok stb. olyan 

mértékkben pusztultak el és váltak használhatatlanokká, hogy pél-

dául egy Hamlet, vagy Karenina Anna előadás világítástechnikai 

szempontból is a legsúlyosabb problémák elé állítja a színházat. 

Ismételten kérem tehát a Magyar Művészeti Tanácsot, hogy az 

ügy sürgősségére való tekintettel, és azért, hogy a Művész Szín-

ház betarthassa eredetileg elhatározott programját, mielőbb hoz-

zon döntést a nívószubvenció előlegének a Művész Színházra eső 

részéről. 
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Teljes tisztelettel 

Várkonyi Zoltán 

Záradék: A fent említett darabokhoz anyagbeszerzés és a színház 

üzemének elindításához ez után az év után, melyben a színház tel-

jesen leszegényedett, legalább 150 000 forint indulási összegre 

lenne szüksége a színháznak, melyet természetszerűleg és igazol-

hatóan a kérvényemben foglalt darabok kiállítására, díszletter-

veire, anyagra stb-ra fordít. Ez az összeg természetesen nem a 

felsorolt tíz darab, hanem a felsorolt tíz darabból a szezon el-

ső felében bemutatandó darabok előzetes költségeire szükséges. 

Másolat UMKL XIX-I-l-i-100736-1947. 

A levelet Várkonyi Zoltán másolatban megküldte a VKM miniszter-
nek, kérve az abban foglaltak támogatását. 

Bóka László VKM államtitkár kézírásos feljegyzése: "Javasolom, 
hogy adassék a Művész Színház értesítésére, hogy a Művészeti Ta-
nács nem segélyező, jóléti szerv, hanem a Kultuszkormány tanács-
adó testülete művészeti ügyekben. A kérvényben foglaltak érdemi 
tárgyalására behívandó Várkonyi Zoltán. Bóka". 

1948. 

Budapest, 1947. december 16. 

A MÖVÉSZ SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA A VKM MINISZTERTŐL ANYAGI TÁMOGATÁST 

KÉR. 
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Alulírott a Művész Színház igazgatója azzal a kéréssel fordulok 

Miniszter úrhoz, hogy színházam jelenlegi súlyos helyzetében va-

lamilyen anyagi segítséget folyósítson. 

Indokolásul felhozom azt, hogy a karácsony előtti idők min-

den színházat nagy nehézségek elé állítanak, mert a közönség az 

ünnepekre készülődik, és a színházak látogatottsága ilyenkor még 

a szokottnál is kisebb. A karácsonyi segély kifizetése az álta-

lános költségvetésünk fölötti terhet ró a színházra és akkor, a-

mikor még a gage előteremtése is súlyos gondokat okoz, ez a több-

letkiadás megoldhatatlan kérdés elé állítja a színházat. Ugyan-

akkor Ibsen Hedda Gablerjének előadására készülünk, amelynek dísz-

let- és kosztüm kiadásait e pillanatban még reményünk sincs bár-

honnan előteremteni. 

Nehéz helyzetünkben nagyon kérem és nagyon várom Miniszter 

úr gyors segítségét, amelyet színházamtól a múltban sem tagadott 

meg. 

Teljes tisztelettel 

Várkonyi Zoltán s. k. 

Művész Színház igazgatója 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-183893-1947. 

A minisztérium 15 000 forintot utalt ki államsegély címen a 
Színháznak, (u. o.) 
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115. 

Budapest, 1949. /január/ 

VÁRKONYI ZOLTÁN A VKM MINISZTERTŐL ÉSZT-OROSZ DARAB BEMUTATÓJÁ-

HOZ NÍVÚSZUBVENCIÓT KÉR. 

Alulírott Várkonyi Zoltán, a Művész Színház igazgatója azzal a 

tiszteletteljes kérelemmel fordulok a Művészeti Ügyosztályhoz, 

hogy a műsoron kővetkező August Jakobson Cander család című 

észt-orosz darab kiállításához előzetes nívószubvenciót kiutal-

ni szíveskedjenek. 

Fenti kérésem azért vált szükségessé, mert a darab három 

teljes önálló díszletet kíván, amelyeket raktárunkon lévő régi 

anyagokból nem tudunk előállítani, tehát úgy a fa, mint a dísz-

letvászon anyagokat újonnan kell megvásárolnunk. A Művész Szín-

ház jelenlegi anyagi helyzete azonban erre nem ad lehetőséget, 

és ezért vált szükségessé, hogy a t. Minisztériumhoz forduljak, 

hogy a Művész Színház ezt a kultúrális célkitűzését megvalósít-

hassa . 

Kérésemet megismételve, maradtam teljes tisztelettel 

Várkonyi Zoltán s. k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-1-1-237113-1949. 

A Művész Színház új darabjával kapcsolatban a minisztérium elfo-
gadta Várkonyi Zoltán álláspontját és 20 000 Ft nívószubvenciót 
utaltatott ki részére. 
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115. 

Budapest, 1949. május 9. 

A MŰVÉSZ SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA A VKM MINISZTERTŐL ÚJABB ÁLLAMSEGÉLY 

KIUTALÁSÁT KÉRI. 

Alulírott Várkonyi Zoltán, mint a Művész Színház igazgatója, 

tisztelettel kérem, hogy a Művész Színház részére államsegélyt 

folyósítani szíveskedjenek. 

Ugyanakkor, amikor a színház vezetősége és társulata a leg-

nagyobb köszönettel adózik az április 29-én folyósított 40 000 

forintos államsegélyért, amely a színházat nehéz helyzetében 

két heti fizetési nehézségein segítette át, őszinte sajnálattal 

kell megállapítanom, hogy a színház bevételei az elmúlt két hét 

alatt nem javultak. Átlagban 150 forinttól 300 forintig terjedő 

bevételek mellett játsszuk a Cander családot, amelyet esténként 

a színház vendégeként 300 dolgozó látogat, főleg azok, akik a 

választások* előtti nagy munkában jó eredményeket értek el. Az 

estéről-estére ismétlődő erkölcsi siker azonban anyagi kérdése-

inket nem oldhatja meg. 

Május 15-ig ugyanis még a Szaktanács szervezett közönségé-

nek bekapcsolása teljesen lehetetlen és a szervezés legjobb e-

setben a választás után indulhat csak meg. A legutóbbi államse-

gély az április 30-ig, május 8-i heti színész és műszaki gázsit, 

továbbá a vendégként fellépő színészek felléptidíjának kiegészí-

tését fedezte. Szerzői jogdíj, házbér, villany stb. terheink 
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rendezésére már nem jutott, ezekkel adósságban vagyunk. 

Súlyosbítja a helyzetünket, hogy a Kis Kamara bemutatója 

előtt öt napos szünetet kell tartanunk, díszlet átépítés és sze-

replő egyeztetés miatt. Ugyanakkor elő kell készítenünk Haskin-

Dunajevszkij szovjet íróknak Filmcsillag című zenés vígjátékát, 

amelyet a színház júniusi bemutatóra szánt. Ez a darab élő pél-

dája az egészséges könnyű műfajnak. 

Fentiekre hivatkozással és arra való tekintettel, hogy május 

15-ig heti, illetve havi gázsi fizetésinknek jelenlegi bevételünk 

mellett semmiképpen eleget tenni nem tudunk, ismételten kérem ál-

lamsegély folyósítását. 

Teljes tisztelettel 

Várkonyi Zoltán s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-1-1-238993-1949. 

Az iraton kézírással rávezetve: "A Művész Színház államsegélye 
ügyében a helyszíni vizsgálat után intézkedünk." 

* 1949. május 15-én tartották meg az országgyűlési választásokat. 
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BELVÁROSI SZÍNHÁZ 

151. 

Budapest, 1949. augusztus 8. 

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ TÁRSULATI ÜLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak: a színház teljes létszámú személyzete, a Színész 

Szakszervezet részéről Siklós Olga és Gács László, a Kultuszmi-

nisztérium részéről Szlovák László. 

Szendrő József: művészeti igazgatóhelyettes megnyitja az 

ülést, és felkéri Klein Béla díszmestert, hogy mint korelnök 

vezesse az ülés további menetét. 

Klein Béla korelnök átadja a szót Szlovák Lászlónak, a 

Kultusztminisztérium kiküldöttjének. 

Szlovák László: a Kultuszminisztérium részéről a Belvárosi 

Színház első társulati ülése alkalmából üdvözli a színház dol-

gozóit. Felhívja a figyelmüket arra, hogy a burzsoá kultúrpoli-

tika káros maradványaitól meg kell magunkat szabadítani úgy 

szakmai, mint politikai vonalon. Ezért a fokozott tanulást és 

tanítást, mint a legszükségesebb munkát jelöli meg. Rámutat ar-

ra, hogy mi a színház politikai, nevelési és kulturális felada-

ta, és mindehhez jó munkát kíván a színház dolgozóinak. 

Szendrő József: felolvassa Simon Zsuzsa vállalatvezető le-

velét. Simon Zsuzsa sajnálatát fejezi ki, hogy betegsége miatt 
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nem vehet részt a társulat első ülésén. Felkéri a tagokat, ve-

gyenek példát a hatalmas Szovjetunió művészeiről, és az MDP ve-

zetésével valósítsák meg a Belvárosi Színház pártos programját. 

Ezután Szendrő József bemutatkozik, mint Simon Zsuzsa be-

tegsége miatt a színház helyettes művészeti vezetője. Az MDP 

kitüntető figyelemmel fordul a kultúra frontja felé, mert ez a 

biztosítéka annak, hogy csak azok maradhatnak a helyükön, akik 

munkájukat jól és felelősségteljesen végzik a szocialista társa-

dalom felépítése érdekében. Kettőzött felelősségtudattal kezd 

munkához, hogy eleget tegyen a beléje helyezett bizalomnak. A 

művészi munkát ezentúl még komolyabban kell venni, a kapitalis-

ta pénzhajhászást a szocialista munkaerkölcs fogja felváltani 

a színház területén is. Sztaniszlavszki szellemében, a színhá-

zat tartsa mindenki a legfontosabbnak: film és rádió szereplé-

sek nem zavarhatják a színház munkáját. A színházi munkaidőn 

túl örömmel vesszük tagjaink foglalkoztatását. A szocialista 

társadalom meg fogja valósítani az olyan művészek tömegét, akik 

pletyka, intrika, polgári előítéletek nélkül harcos szellemben 

küzdenek a művészet fegyverével. Aki saját személyében nem vál-

tozik így át, kihullik sorainkból. A sztárrendszert felszámol-

juk, igyekezni fogunk, hogy a színház minden művésze fogas fel-

adathoz jusson. Akik később kapnak nagyobb feladatot, ne türel-

metlenkedjenek. Szerénységre .oktat .bennünket á szocialista rea-

lizmus, amely Zsdánov szerint nem stílus, hanem művészeti és 

emberi magatartás. Dobroljubov esztétikája a művészetet az em-

beriség szabadságvágyának és elengedhetetlen mozzanatának neve-

zi. Példaképpen álljon előttünk a világ szellemi frontjának 
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számos nagy haladó művésze: Fagyejev, Thomas Mann, Shaw, Élouard, 

Chaplin, Neruda. Végezetül a színház műszaki dolgozóit kéri a 

szeretetteljes kollektív szellem kialakítására, hogy a Magyar 

Köztársaság fővárosa minél tökéletesebb színházi előadásokkal 

gazdagodjék. 

Klein Béla korelnök felkéri Mátray József üzemi igazgatót, 

tartsa meg bemutatkozó beszédét. 

Mátray József a Kultusztminisztérium megbízásából a Belvá-

rosi Színház üzemigazgatója, szeretettel üdvözli a színház tár-

sulatát. Felhívja a figyelmet, hogy a mai naptól a színházi 

dolgozók viszonya a színház iránt gyökeresen megváltozott. El-

múlt az az idő, amikor az emberek legtöbbször remegve mentek be 

az idegbeteg vagy hisztérikus igazgató szobájába... Kollektív 

munkát végzünk, s ne törekedjünk a sztárrendszerre. Értessük 

meg magunkkal és rajtunk keresztül másokkal is, hogy munkánk, 

előadásaink egyetlen célja: szellemi erőforrás a szocializmus 

mielőbbi felépítéséhez. A tömegeknek optimizmust, biztató pers-

pektívát kell biztosítanunk, és meggyőződésem, hogy Simon Zsu-

zsa művészi vezetésével ez valóra is fog válni. Biztosítja a 

színház dolgozóit, hogy igyekezni fog jó elvtársuk és munkatár-

suk lenni. A színház legfontosabb problémájáról, a fegyelemről 

megemlékezve a tőkés, rossz emlékezetű színház erkölcseinek tel-

jes felszámolására kell törekednünk, személyes példaadással, ba-

ráti és kollektív szellem elmélyítésével. Minden problémával 

forduljanak nyugodtan hozzá, azon lesz, hogy segítsen a megol-

dásban. 

Klein Béla átadja a szót Siklós Olgának, a Színész Szak-
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szervezet kiküldöttjének. 

Siklós Olga üdvözli a társulati ülést a szakszervezet nevé-

ben. Reméli, hogy Simon Zsuzsa vállalatvezető felgyógyulásával 

a színház idén is folytatja majd sikeres és jó munkáját. Fel-

hívja a színészek figyelmét arra, hogy az állam hatalmas érvá-

gást hajtott végre azzal, hogy a színházakat államosította; a 

színészeknek mind ideológiailag, mind művészileg helyt kell ál-

laniok. Meg kell szűnni a színházaknál divatos pletykáknak és 

fúrásoknak, kollektív munkával fel kell építenünk a szocialista-

realista színházat. Felhívta a társulati ülés figyelmét a VIT 

óriási jelentőségére és a szakszervezet részéről a VIT előké-

szítő bizottságába Mátray Józsefet, Romváry Gertrudot és Kőmű-

ves Sándort javasolja. - Ezt a javaslatot a társulati ülés egy-

hangúlag elfogadta. - ígéri, hogy az idén a szakszervezet fo-

kozottabb figyelemmel fogja kísérni a színházak működését és az 

üzemi bizottságok is jobban és aktívabban fognak működni, mint 

korábban. Kéri a társulatot, hogy jó művészi munkával igyekez-

zenek megvalósítani a Belvárosi Színház erősebb politikai pro-

filját. 

Gál Péter a színház MDP alapszervezete nevében üdvözli a 

megjelenteket. Kiemeli, hogy - mint ahogy az MDP motorja és ve -

zetője a haladásnak ebben az országban - minden üzemben és így 

a mi üzemünkben is teljesíteni kell a reánk rótt feladatokat. 

A pártszervezetnek példát kell mutatni magatartásában és munká-

jában egyaránt. Kéri a színház dolgozóit, hogy a pártszervezet 

átszervezése idején kettőzött erővel végezzék mind a szakmai, 

mind a társadalmi munkát. Az MDP harcos politikájának, a béke 
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és a háború frontjának elöntő eseménye a VIT. Párizs és Prága 

után Budapest lesz néhány napig a béke fővárosa. A színház min-

den dolgozója lelkiismeretesen támogatja a VIT-et művészi munká-

val, munkavállalással, dekorációval stb., amennyiben felelőssé-

gének érzi, hogy ő is harcoljon az imperialista háborús uszítók 

ellen a béke és a szocialista jövő érdekében. 

A hozzászólások során Gács László, a szakszervezet kikül-

döttje ismételten felhívja a figyelmet az államosítás nagy je-

lentőségére, arra, hogy itt az alkalom a reális színházak meg-

valósítására. Meg kell szűnniük a személyes intrikáknak. Köves-

sük nagy példaadőinkat, a Szovjetunió művészeit és vetkőzzük le 

a burzsoá színházpolitika káros hatásait. Az MDP és annak nagy 

vezére, Rákosi Mátyás vezetésével valósítsuk meg a szocialista-

realista színházat. 

Grűnwald Jónás arra kérte a művésztagokat, hogy részesít-

sék nagyobb megbecsülésben a színház műszaki alkalmazottait. Ja-

vasolja, hogy a társulati ülés üdvözölje táviratban Simon Zsu-

zsát. Ezen javaslatot Mátray József kiegészítette azzal, hogy 

táviratot küldjünk még az MDP Országos Központnak, a Kultuszmi-

nisztériumnak és a szakszervezetnek. A taggyűlés egyhangúlag 

elfogadta a javaslatokat. 

Klein Béla korelnök megköszönte az előadásokat és hozzászó-

lásokat. Több tárgy nem lévén az ülést bezárja. 

Másolat UMKL XIX-I-l-i-240925-1949. 

Az iratra vezetett előadói feljegyzés: "Berczeller ügyosztály-
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vezető a jkv.-et átolvasta, a/a Varga, K. Nyáry". 

152. 

Budapest, 1947. július 16. 

A GAZDASÁGI FŐTANÁCS FELJEGYZÉSE A BELVÁROSI SZÍNHÁZ SEGÉLY-

KÉRELMÉRÖL. 

A Belvárosi Színház a Gazdasági Főtanácshoz a Vallás- és Közok-

tatási Minisztérium útján a következő kérelmet terjesztette fel: 

"A budapesti színházak a Gazdasági Főtanács hozzájárulásá-

val egyszázezer forint segélyt kaptak a Kultuszminisztériumtól 

olyan formában, hogy a segélyből rájuk eső résszel adótörlesz-

tésük törleszthető, és a színházak a rájuk eső összeget belépő-

jegyekkel fizetik vissza. 

Minthogy a Belvárosi Színház ebből a segélyből kimaradt, 

amit művészi színvonala semmiképpen nem érdemel meg, tisztelet-

tel kérem, méltóztassék a fenti segélyt, azaz 20 000 Ft-ot a 

Belvárosi Színháznak is adótörlesztésének fedezésére megadni, 

amely összeget ugyancsak belépőjegyekkel fizetne vissza." 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a kérelmet azzal 

küldte meg, hogy a Belvárosi Színház jelenleg a főváros kezelé-

sében van, s kérelmének teljesítése a belügyminiszter hatáskö-

rébe tartozik. 

Minthogy a kultuszminiszter az átiratból kitűnően a Bel-

városi Színház kérelmére vonatkozóan érdemben nem foglalt állást, 
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a kérelmet illetékes intézkedés végett a pénzügyminiszterhez 

küldjük meg. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-A-10-5635-1947. "Vas Z. " 

A Gazdasági Főtanács a Belvárosi Színház államsegély kérelmét 
illetékességből áttette a pénzügyminiszterhez azzal, hogy "a 
budapesti színházak támogatására szolgáló akció kibővítését a 
jelenlegi pénzügyi helyzetben a maga részéről nem látja megen-
gedhetőnek". (u. o.) 

153. 

Budapest, 1949. szeptember 29. 

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK LEVELE A NÉPMŰVELÉSI MINISZ-

TÉRIUM SZÍNHÁZI FŐOSZTÁLYÁHOZ A MOSZKVAI JELLEM CÍMŰ SZÍNDARAB 

MŰSORON TARTÁSÁRÓL. 

Hivatkozással a 241.664/1949. VI. sz. átiratára közlöm, hogy a 

Moszkvai jellem c. színdarab műsoron tartását tartom helyesnek. 

Politikailag nagyon fontosnak tartom, hogy a Belvárosi Színház 

első szovjet bemutatója ne kerüljön le műsorunkról. A múlt évad-

ban igen kevés számú előadáson nézhették meg a dolgozók. Azok a 

problémák, amelyeket a darab felvet és megold, égetően aktuáli-

sak a mi népköztársaságunkban. 

Megindult az erős üzemszervezés és reméljük, sikert is fog 

hozni. A kezdeti nehézségeket le fogjuk küzdeni. 
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Másodsorban a következő bemutatónkhoz szükséges díszleteket 

már 1949. szeptember 6-án megrendeltük, s azt a választ kaptuk, 

hogy október második felére tudják csak szállítani. A mi kis 

színpadunk színpad-technikai lag nehéz problémáit sok próbával 

tudjuk csak megoldani. így a bemutatát október vége felé tudjuk 

csak megtartani. Természetesen az új darab próbáit a mai napon 

megkezdtük. 

Szabadság! 

Simon Zsuzsa s. k. 
vállalatvez. 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-00137-1949. 

154. 

Budapest, 1949. október 3. 

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ ÜZEMIGAZGATÓJÁNAK JELENTÉSE A NÉPMŰVELÉSI 

MINISZTÉRIUMHOZ A TERVEZETT BEMUTATÓKRÓL ÉS AKTUÁLIS MUNKASZER-

VEZÉSI KÉRDÉSEKRŐL. 

Hivtkozással szeptember 28-án kelt és október 1-én kézhezvett 

levelükre, értesítjük a minisztériumot, hogy: 

a. természetesnek tartjuk, s egyben kötelezőleg kijelent-

jük, hogy a minisztérium előzetes megkeresése nélkül embereket 

nem alkalmazunk. Tudomásul vesszük, hogy úgy anyagilag, mint 

erkölcsileg - ezen ténykedésünkért - felelősek vagyunk. 
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b. Egyéni bérletezésünket 25 %-os kedvezménnyel - mely 5 

havi részletben kerül befizetésre - elindítottuk. Hivatkozva 

ezen pont alatt felmerülő rendkívüli esetre, közöljük, hogy a 

Moszkvai jellem című most futó darabunkhoz a minisztérium 30 

os kedvezményt engedélyezett. 

c. Bemutatandó újdonságunkkal kapcsolatban művészeti igaz-

gatónőnk és Domokor János főosztályvezető megbeszélést folytat-

tak, de ettől függetlenül Hétköznapok hősei című darabunkat il-

letékes helyre eljuttattuk. 

d. A munkások részéről felmerült kérésre vonatkozólag, hogy 

előadásainkat 7 órakor kezdjük, megjegyezni kívánjuk, hogy művé-

szeink rádió- és film szerepeltetését - mely természetesen a 

próbákra is kihatással lenne - megnehezítenénk. Elvben - ha ez 

a módosítás zavart nem okoz - természetesen mi is támogatjuk, 

azzal a kéréssel, hogy a hamarabbi kezdést csak az új darabunk-

tól indíthassuk. 

Tisztelettel 

Mátray József s. k. 
üzemigazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-1545-1949. 

155. 
Budapest, 1949. november 1. 

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ IGAZGATÓJÁNAK JELENTÉSE A NÉPMŰVELÉSI 
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MINISZTÉRIUMHOZ AZ ÚJÍTÓ KONGRESSZUS KÜLFÖLDI VENDÉGEINEK REN-

DEZETT DÍSZELŐADÁSRÓL. 

1949. október 29-én nagy megtiszteltetés érte színházunkat. A 

Szakszervezet Országos Tanácsa rendezésében megtartott Újító 

Kongresszusra érkezett külföldi küldöttek közül a szovjet, len-

gyel, csehszlovák és román delegáltak meglátogatták a színházat. 

A színház bejáratát, előcsarnokát, folyosóját a SZDT által 

megadott jelmondatokkal, nemzeti színű és vörös zászlókkal, dra-

périákkal dekoráltuk. 

A bejáratnál Simon Zsuzsa, Mátray József és a színház dol-

gozói fogadták a vendégeket. 

Előadás előtt Simon Zsuzsa a függöny előtt beszédben üdvö-

zölte az illusztris küldötteket. Minden nemzet küldöttségének 

egy-egy virágcsokrot nyújtott át Mátray József. 

A közönség ütemes tapssal és Sztálin-Rákosi-Párt éltetés-

sel vett részt az ünnepségben. ^ 

Ezután került sor a Moszkvai jellem előadásra. A II. és 

III. felvonás közti szünetben, hideg büfét állítottunk, amely-

lyel a színház dolgozói kínálták vendégeinket. 

Tisztelettel 

Simon Zsuzsa s. k. 
vállalatvezető 

Tisztázat UMKL XIX-I-3-a-04920-1949. 
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MODERN SZÍNHÁZ 

156. . 

Budapest, 1948. december 16. 

GREGUSS ZOLTÁN, A MODERN SZÍNHÁZ IGAZGATÓJA IGAZOLÁST KÉR A VKM 

MINISZTERTŐL, HOGY AZ ELŐZŐ TULAJDONOSOK TARTOZÁSAIÉRT Ő NEM FE-

LELŐS. 

Miniszter úr! 

A színigazgatói engedélyek kiadása előtt nyilvánosságra került 

olyan értelmű hivatalos nyilatkozat, hogy az új koncessziók bir-

tokosai nem tehetők anyagi felelőssé a korábbi rezsimből szárma-

zó magán- és köztartozásokért. Ennek dacára több ízben megtör-

tént, hogy az adóbehajtó hatóság régi keletű tartozás behajtá-

sát kísérelte meg új vállalkozásommal szemben. Nagy nehezen si-

került a nyugtalanító veszélyt elhárítanom, és ezért arra kérem 

Miniszter uramat, hogy a fennálló rendelkezésről írásbeli nyi-

latkozatot kiadni szíveskedjék, mert ellenkező esetben színhá-

zam vezetését létalapjában támadná meg rajtam kívül álló okokból 

történő és felelősségemen kívül álló adósságok áthárítása. 

Remélve, hogy kérelmem teljesítésének semmi akadálya nem 

lesz, még arra kérem Miniszter uramat, hogy intézkedését soron 

kívüli sürgősség elrendelésével szíveskedjék ellátni, mert a 
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fentemlített veszély nemcsak saját egzisztenciámat fenyegeti, 

hanem rajtam kívül 60 dolgozótársam munkahelyének fennmaradását. 

Kiváló tisztelettel 

Greguss Zoltán s. k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-221880-1948. 

157. 

Budapest, 1948. december 21. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYA LEIRATBAN TÁJÉKOZTATJA GREGUSS ZOL-

TÁNT A TARTOZÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOKRÓL. 

Beadványára értesítem Igazgató urat, hogy az Igazságügyminisz-

térium határozata értelmében az új igazgató az előző koncessziós 

köz- és magántartozásaiért felelősséggel nem tartozik. 

Ezzel kapcsolatban közlöm Igazgató úrral az igazságügymi-

niszternek ide vonatkozó határozatát. 

"Kereskedelmi üzlet szerződéses átruházás esetén a törvény 

valóban felelőssé teszi az utódot az előd kötelezettségeinek 

bizonyos részéért, de csupán kivételekkel, nevezetesen a csőd, 

a kényszeregyezségért, önkéntes felszámolás, kényszerfelszámo-

lás, a csődön kívüli kényszeregyezség bizonyos eseteiben .(1908 . 

LV11. t. c. 1. §. 921/1917. M. E. sz. r. 10. §. 919/1917. M. E. 

sz. r. 31. §., a 920/1917. M. E. sz. r. 17. §. 1410/1926. M. E. 
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sz. r. 31. §. 9090/1913. M. e. r. 8. §.) 

Hasonló felelősséget ró az üzemutódra a társadalombiztosí-

tási jog is a biztosító intézetet illető megtérítések tekinteté-

ben (1927: XXI. t. c. 26. §. hatodik bek., 1928: XI. t. c. 27. 

§. hatodik bek.), de szintén csak kivételekkel (lásd mindkét 

törvényben a 27. ill. 28. §-t és a Munkásbiztosítási felsőbíró-

ság 8. sz. döntvényét.) 

Más, nem azonos fogalom az üzletfolytonosság a 3.660/1947. 

M. E. sz. r. 9. §-ban és a lo7.600/1947. P. M. sz. r. 22. §-ában 

A kereskedelmi üzlet szerződéses átruházásának esetére megálla-

pított szabály is, az üzemutódlás esetére megállapított szabály 

is kivételes szabály. Csak azokra az esetekre állnak, amelyekre 

alkottattak. Kivételes jellegüknél fogva más (akár teljességgel, 

akár többé-kevésbé) hasonló esetre nem lehet őket kiterjeszteni. 

Színház engedély esetében azonban még csak szóba sem kerülhet 

semmiféle hasonlóság, mert az ilyen engedély se nem kereskedel-

mi üzlet, sem pedig üzem folytatására nem jogosít. Ezért az em-

lített 1908. és 1927. és 1928. évi törvények rendelkezéseit sem-

miképpen sem lehet rávonatkoztatni. Feltétlenül helyeslem tehát 

Miniszter úr álláspontját. Helyesnek tartom azt a szempontot is, 

hogy az olyan szabályt, amely szerződéses utódlás esetére álla-

pít meg bizonyos hátrányt, nem lehet kiterjeszteni olyan esetre, 

midőn utódlás nincs is, mert hiszen a későbbi engedélyes jogi 

helyzetének kialakulása nem előd és utód megállapodásban, hanem 

a hatóságoknak olyan intézkedésén alapul, mely független attól, 

hogy az elődnek kivel szemben, milyen kötelezettségei állottak 

be". 
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Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-221880-1948. 

"Nyáry XII. 21., K. Kardos XII. 23". 

158. 

Budapest, 1949. június 18. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYA BELSŐ ÜGYVITELI FÖLJEGYZÉSE A MODERN 

SZÍNHÁZNAK ADANDÚ GYORSSEGÉLYRŐL. 

A Modern Színház helytelen vezetése következtében fizetéskép-

telenné vált, és így a színházi évad befejezése előtt kénytelen 

volt bezárni. A színház működése művészetpolitikai szempontból 

erősen kifogásolható volt. A gazdasági vezetés terén már az ed-

digi megállapítás szerint is súlyos mulasztások történtek. 

Megint bebizonyosodott, hogy a tőkés gazdálkodás milyen súlyos 

helyzetbe hozza a dolgozókat. Ezeken kíván a Kultuszminisztéri-

um és a Főváros segíteni, amikor a szakszervezet útján 30 000 

forintot utalt a dolgozók elmaradt gázsijának részbeni kiegyen-

lítésére. A Székesfőváros ebből az összegből 20 000 forintot en 

gedélyezett, a Kultuszminisztérium pedig 10 000 forintot utalt 

ki. 

A 10 000 forintot a Színművészeti célok tétel terhére utal 

ványozzuk. 

Tekintettel az ügy sürgősségére, a 10 000 forintot a szak-

szervezet útján kielőlegezzük és külön ügyiraton fogjuk a szak-
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szervezetnek megtéríteni az összeget. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-239736-1949. 

"Nyáry, K. Berczeller VI. 18". 

159. 

Budapest, 1949. július 21. 

GREGUSS ZOLTÁN ÚJABB SEGÉLYKÉRELME A VKM MINISZTERHEZ. 

Miniszter úr! 

Tisztelettel kérem Miniszter urat, hogy a Modern Színház dolgo-

zói részére az elmaradt gázsi részbeni pótlására megfelelő se-

gélyt kiutalni szíveskedjék. 

Miniszter úr támogatásával július hónapra 10 000 forintot 

kaptunk a színház dolgozói részére. Ezzel az összeggel csak rész-

ben tudtuk kiegyenlíteni az elmaradt fizetéseket. Mivel a szín-

házat önhibámon kívül kellett becsukni, és mivel megfelelő tő-

kével nem rendelkezem, kérem Miniszter urat, hogy a mellékelt 

kimutatás figyelembevételével július havi segély címén újabb 

összeget kiutalni szíveskedjék. 

Tisztelettel 

GregiBs Zoltán s. k. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-240520-1949. 
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115. 

Budapest, 1949. június 27. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLY BELSŐ ÜGYVITELI FELJEGYZÉSE A MODERN 

SZÍNHÁZ ELMARADT ILLETMÉNYEINEK RENDEZÉSÉRŐL. 

a Modern Színház volt igazgatója, Greguss Zoltán beadványában 

a színház dolgozóinak elmaradt illetményeire segély engedélye-

zését kéri. A beadványhoz csatolt kimutatásban megállapítható, 

hogy a színház dolgozói kereken 43 600 Ft-ot követelnek a volt 

igazgatótól. 

A színház részére június hónapban 10 000 Ft-ot engedélyez-

tünk, a főváros pedig 20 000 Ft-ot. Annak idején az összegeket 

a szakszervezet osztotta fel. Most 10 000 forintot utalunk ki, 

ugyancsak a szakszervezet útján. 

Tekintve, hogy annak idején a kiutalt összegről, s annak 

felosztásáról a szakszervezet még nem számolt el és jelentést 

sem tett, erre is felhívjuk a figyelmüket. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-240520-1949. 

"K. Kardos" 

A döntésről értesítették Greguss Zoltánt és a Magyar Színészek 
Szabad Szakszervezetét. 

Az iratra rávezetve "A kiadványokat átvettem. Bp. 1949. VIII. 9. 

Greguss Zoltán". 
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VÍGOPERA 

161. 

Budapest, 1948. október 22. 

A VÍGOPERA IGAZGATÓJÁNAK FELTERJESZTÉSE A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZ-

TÁLYÁHOZ A TÁRSULAT FELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ANYAGI PROBLÉ-

MÁKRÓL. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Vígopera részére az 

1948/49. költségvetési évben anyagi támogatást biztosítani nem 

tud, ezért kénytelenek vagyunk a színházat ebben a formában 

felszámolni. 

Az üzem felszámolásával kapcsolatban elvégzendő munkák: 

a kölcsön anyagok (ruhák, bútorok, díszletek) helyrehozott ál-

lapotban való visszaadása, elszállítása, a még fennálló adós-

ságok kiegyenlítése, és a felszámolásnál közreműködő csekély 

számú személyzet illetménye. Ezek anyagi fedezetet igényelnek. 

Ezért tisztelettel kérem, hogy a Gazdasági Főtanács által 

részünkre f. évi november és december hóra engedélyezett 20 000 

-20 000 forintot részünkre kiutalni sziveskedjék - részletes el-

számolási kötelezettség mellett. 

Miután adósságaink teljes fedezésére - a fenti összegen 

felül - még mintegy 15 000 forintra lenne szükségünk, tisztelet-

tel kérem ezen összegnek is kiutalását, melynek fedezésére tisz-
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telettel felajánlom a Vígopera jelenlegi színpada részére ké-

szült összes díszleteit, illetve annak a Zeneművészeti Főiskola 

részére való átengedését. 

Kérelmünk megismételve vagyunk teljes tisztelettel 

Endre László s. k. 
igazgató 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-220195-1948 . 

Az iratra ráírt belső feljegyzés: "A Vígopera igazgatójának ké-
relme ügyében a főosztályvezető asszony döntése értelmében egyes 
kérdések kivizsgálásáig nem intézkedünk. Erre való tekintettel 
az ügyirat egyelőre 1949. évi február 15-ig ad acta tehető" 

162. 

Budapest, 1948. október 25. 

A VÍGOPERA VOLT ALKALMAZOTTAINAK FELTERJESZTÉSE A VKM MINISZTER-

HEZ SÉRELMES HELYZETÜKRŐL. 

A Vígopera közvetlenül a felszabadulás óta dolgozott. Nehéz a-

nyagi körülmények között, művészeink áldozatvállalásával volt 

arra módja, hogy segítség nélkül is kultúrát terjesszen az üze-

mek dolgozói felé. Se díszleteink, se jelmezeink nem voltak. 

Kellékek és segédeszközök nélkül indultunk el nehéz utunkon, 

de örömmel, hogy dolgozhattunk és fejlődhettünk. 
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1947 óta állami támogatást kaptunk. Az induló tíz tag száz-

húszra szaporodott. Olcsó és jó előadásokat adni volt a célunk 

és jelszavunk. És itt önkritikát kell gyakorolnunk. Még nem ál-

lottunk azon a nívón, melyen kellett volna, de szegények voltunk 

és kezdők. Művészeink súlyos gondokkal küzdve dolgoztak - legma-

gasabb magánénekesi fizetés havi 600 forint volt. Próbarendün-

ket a Zeneakadémia órarendjéhez kellett igazítanunk, nem voltak 

rendes öltözőink, se jó színpadunk. Ezek a lehetetlenül nehéz 

körülmények semmi esetre sem járulnak hozzá egy színház művé-

szi színvonalának emeléséhez. Ennek dacára létjogosultságunkat 

bizonyítja az, hogy előadásaink állandóan telt házak előtt zaj-

lottak le. 

Részt kértünk a színházak közötti munkaversenyben is, de 

tényleges eredményeket már nem tudtunk felmutatni, mert az évad 

véget ért. 

Most megvonták tőlünk azt az egész kis támogatást is, ami 

120 ember mindennapi kenyerét és az általános kultúrmunka egy 

állomását jelentette. Ha idejében megmondták volna, hogy ne szá-

mítsunk a Vígoperára, mert megszűnik, majdnem mind el tudtunk 

volna más színházaknál helyezkedni. így viszont a szakszerveze-

tek a mi dolgozóinkat természetesen nem is akarták kiközvetíteni. 

Itt állunk most október végén minden megélhetés és munka nélkül. 

Különleges szakmánkra való tekintettel más munkát nem is tudunk 

vállalni. 

Legvégső kétségbeesésünkben segítséget kérünk! 

Ha munkánk színvonala ellen volt is kifogás, vajon elég ok-e 

ez arra, hogy 120 dolgozó ember, aki becsületesen szolgálta a 
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szocializmus felé haladó Magyarország ügyét, áldozatot vállalt, 

nélkülözött, most az utcára kerüljön és elpusztuljon? 

MDP üzemi pártszervezet nevében: 

Szendró Mária s. k. 

párttitkár 

A beadványt aláírta még a férfi magánénekesek, a női magánéne-

kesek, az énekkar, a zenekar, a műszaki dolgozók nevében egy-

egy volt színházi tag. Olvashatatlan aláírásuk miatt nem közöl-

jük. 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-221003-1948. 

Az iraton található belső, ügyviteli feljegyzés: "Tekintettel 
arra, hogy a Vígopera kérdésében a tárgyalások még folynak, és a 
végleges helyzet még nem alakult ki, a fenti kérdésben a főosz-
tály pontos választ adni nem tud. Az ügy végleges elintézéséig 
az ügyirat irattárba helyezhető", (u. o.) 
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IFJUSÄG SZÍNHÁZA 

163. 

Budapest, 1947. december 16. 

i 
RÁGZ GYÖRGY, AZ IFJÚSÁG SZÍNHÁZA MEGBÍZOTT VEZETŐJE TÁJÉKOZTAT-

JA A VKM MINISZTERT A TÁRSULAT SZERVEZÉSI ÜGYEIRŐL. 

Miniszter úr! 

Kívánságához és kötelességemhez híven az alábbiakban terjesztem 

elő az Ifjúság Színházának ügyét. 

Ez év október elején a Művészeti Tanács színházi szakbi-

zottsága részéről Major Tamás, Hont Ferenc, Gobbi Hilda, Both 

Béla és Várkonyi Zoltán felszólítottak, hogy függetlenül a Nem-

zeti Színházban betöltött dramaturgi állásomtól, vegyem kézbe 

a régóta vajúdó Ifjúság Színháza ügyét, és mint annak megbízott 

felelős vezetője hozzam azt tető alá. 

Tudtam, hogy az ideális megoldás az, ha az ifjúsági és gyer-

mekszínház céljaira egyaránt önálló színházépületet lehet igé-

nyelni, független társulatot szervezni és célirányos műsortervet 

kidolgozni. Minderre azonban a színi évad közepén, minden anyagi 

erő nélkül, nagyon is halvány reményű hivatalos támogatás figye-

lembevételével, gondolni sem lehetett. 

Szükségmegoldáshoz kellett folyamodni, olyanhoz, amely ezt 

a lényeges és művészi, pedagógiai szempontból egyaránt életbevá-
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góan fontos célt ugyan még nem valósítja meg, de életrevaló ke-

retek közt ébren tartja mindaddig, amíg az elkövetkező színi é-

vadban azt eszményi értelemben is létre lehet hozni. 

Az elgondolás az volt, hogy a színházak az idén is - mint 

eddig - önálló produkciókkal lépjenek az ifjúság elé, mindössze 

a művészi és tanügyi tényezők közé az Ifjúság Színháza lép, az 

egyik szerv által felajánlott előadásokat a másik felé közvetí-

ti, megszűrve és rendszerezve azt. 

Ennek értelmében az Ifjúság Színháza az alábbi színházközi 

megállapodást hozta létre: 

"Az Ifjúság Színháza részben szűrő, részben rendszerező 
j 

szerv. Műsorát a fővárosi színházak produkciói alkotják és fela-

data részben, hogy a felajánlott produkciók közül az ifjúság 

számára az alkalmasat kijelölje, részben, hogy az alkalmasakat 

időbelileg beossza. Az Ifjúság Színháza keretét vállaló színhá-

zak egyes előadások rendezésére irányuló szándékukat az első ter-

vezett előadás előtt legalább négy héttel bejelentik az Ifjúság 

Színházának, amely további egy héten belül közli, be tudja azt 

programjába illeszteni, milyen időpontokban és hány előadás ere-

jéig. A színházak előadásaikat közös megegyezés alapján vagy sa-

ját helyiségükben, vagy a Magyar Színházban tartják. Az egyes 

részt vevő színházak produkcióikat teljesen előadáskész állapot-

ban bocsátják az Ifjúság Színháza rendelkezésére. Az Ifjúság 

Színháza az egyes előadások résztvevőivel semmiféle jogviszony-

ba nem kerül, sem anyagi, sem művészi, sem erkölcsi, sem szak-

szervezeti vonatkozásban. A színházak tudomásul veszik, hogy az 

év folyamán rendezendő összes ifjúsági előadások átlaghelyárai 
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a Nemzeti Színház mindenkori diákelőadásainak helyárainál maga-

sabbak nem lehetnek. Az egyes jegykötegeket kötelesek a terve-

zett előadássorozat előtt három héttel az Ifjúság Színháza ren-

delkezésére bocsátani, amely azok ellenértékét legkésőbb az elő-

adás napján a színház pénztárába befizeti. Az Ifjúság Színháza 

az egyes előadások jegybevételéből tíz százalékot a saját cél-

jai fedezésére visszatart, melyből egyharmadrészben személyi, 

egyharmadrészben dologi kiadásait fedezi, egyharmadrészt pedig 

az elkövetkező év munkájához tartalékol. Minden további bevé-

telt teljesen a produkciót adó színház rendelkezésére bocsát, 

kivéve azt az esetet, ha az illető színház nem saját helyiségé-

ben játszik, amikor is először a Magyar Színház dologi kiadásai 

kerülnek megtérítésre. Az Ifjúság Színháza felkéri a színháza-

kat gyermekelőadások tartására, s ezekhez ugyanúgy rendelkezésé-

re bocsátja a vele kapcsolatban álló tanügyi hatóságok minden 

segítségét a közönség megszervezését illetően. Tekintettel azon-

ban arr^, hogy a gyermekelőadások helyárai az ifjúsági előadá-

soknál magasabbak, azok jövedelméből saját céljaira mindössze 

öt százalékot tart vissza. - Amennyiben az Ifjúság Színháza bár-

mely ifjúsági, vagy gyermekelőadást műsortervébe beilleszthető-

nek nem talál, és annak az ifjúság elé kerültét ajánlatosnak, 

nem tartja, döntése a Művészeti Tanácsnál fellebbezhető meg. Az 

Ifjúság Színháza jelen megállapodás lehetőségét az összes buda-

pesti színházaknak felajánlja, amely azt n^m vállalja, kötelező-

leg lemond ifjúsági és gyermekelőadások tartásáról". 

E megállapodás nyomán került már eddig is Nagybudapest ta-

nulóifjúsága elé Az ember tragédiája, Shaw: Szerelmi házassága, 
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Dandin Gyuri és a Kényeskedők; az Ifjúság Színháza kérésére 

játssza el a Madách Színház a Zsugorít ifjúsági előadásban és 

készül a Vígszínház Zilahy Zenebohócokjának bemutatójára. Az 

Ifjúság Színháza céljaira szánja a Színiakadémia színháza 

Afinogenov: Masenykáját és a Magyar Színház Török Sándor és 

Kazacsay Tibor modern gyermekdarabját, a Felsült óriást. 

Ugyancsak e megállapodással élve kérte fel az Ifjúság Szín-

háza a Nemzetit és a Vígszínházat, hogy eredeti elgondolásuktól 

eltérően ne ajánlják fel az ifjúságnak a történelemhamisító 

Navarrai Margitot, illetve a sekélyes Szélhámost. 

Az Ifjúság Színháza működése teljesen költségmentes, illet-

ve adódó költségeit minden esetben önállóan teremti elő. Szoro-

san együttműködik a Tankerületi Főigazgatóságokkal és a Főváros 

Közoktatási Ügyosztályával, minden műsorát azokkal együtt ala-

kítja ki. 

A megoldás természetesen így korántsem eszményi. Nemcsak 

az önálló helyiség, a színészegyüttes és program hiányzik, de 

azért is, mert az ingyen oktatással és tankönyvvel szemben a ve-

lük egyenlő művészi és pedagógiai értékű színielőadások még a 

színházak legnagyobb anyagi kedvezménye mellett is sokforintos 

terhet rónak a diákokra. Ennek áthidalására dr. Magyar Bálint, 

a Nemzeti Színház főtitkára azt a javaslatot tette, hogy a Nem-

zeti Színház költségvetésében a Vándorszínház céljaira előirány-

zott 400 000 Ft fordíttassák részben vagy egészben az Ifjúság 

Színháza céljaira, s akkor a diákság ingyen, vagy minimális for-

mai összegért látogathatja az előadásokat. 

A tét óriási. Volt idő, amikor a Tüzek az éjszakában sovén 
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uszításai és a Jud Süss fajmitoszán nevelődött színházban az 

ifjúság. Ha nem teremtünk építő szándékú színházlehetőséget a 

számukra, kizárjuk őket a demokratikus vonalú kultúrfejlődésből. 

Miniszter úr megértésére, belátására, ügyszeretetére és 

széles látókörére építek akkor, amidőn az egész Ifjúság Színhá-

za ügyére hivatalos szentesítését kérem. 

Kiváló tisztelettel 

Rácz György s. k. 
a Nemzeti Színház dramaturgja, 

mint az Ifjúság Színháza mb. vezetője 

Tisztázat UMKL XIX-I-l-i-185200-1947. 

164. 

Budapest, 1947. december 21. 

A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYÁNAK BELSŐ FÖLJEGYZÉSE A MINISZTER-

HEZ, AZ IFJÚSÁG SZÍNHÁZÁRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEIKRŐL. (RÉSZLET) 

A miniszter úrtól a felzeten "VII. u. o. 0. Gy. jelzéssel" 

főosztályunkhoz küldött beadványában Rácz György, a Nemzeti 

Színház dramaturgja, "Miniszter úr kívánságához híven" ismerte-

ti a vezetése alatt álló Ifjúság Színháza elnevezésű akció alap-

it 

gondolatát, feladatát, munkáját és célkitűzéseit... 

A magunk részéről az előadottakkal kapcsolatban a követke-

ző észrevételeink vannak: 
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1. Részben elvi, részben személyi okokból (Rácz György a 

Nemzeti Színház, tehát állami intézmény tagja) az lett volna az 

ildomos, ha "a hivatalos szentesítést", vagyis az Ifjúság Szín-

házának az ismertetett keretben való működése itteni jóváhagyá-

sát Rácz György az akció megindulása előtt kérte volna, nem pe-

dig akkor, amikor az már tulajdonképpen megvalósult. 

2. Az elgondolást kívánatosnak tartjuk azzal, hogy. 

a) a Nemzeti Színház Vándorszínháza céljaira előirányzott 

hitel semmiképpen sem fordítható az Ifjúság Színháza céljaira, 

mert ez teljesen szabályellenes lenne, 

b) szóljon hozzá az akcióban egyébként is szerepet vivő 

(fellebbezési fórum) Művészeti Tanács az Ifjúság Színháza ügyé-

hez a maga részéről is. 

Tisztelettel döntést kérünk 

Dr. Gaibel 

Fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-185200-1947. 

*A feljegyzésből kihagyott részekben a beadványozó a javaslata-

it foglalja össze. 

Az ügyiraton olvasható kéziratos megjegyzés: "Az Ifjúság Szín-
háza igazában csak terv maradt! A Nemzeti Színház adott ifjúsá-
gi előadásokat, a többi színház nem csatlakozott - legalábbis 
tevőlegesen az akcióhoz. 1. Kardos XII. 23., L. Bóka XII. 23". 

Ortutay Gyula miniszter a következőt jegyezte fel 1948. január 
5-én az ügyiratra: "Kívánatosnak tartom az Ifjúság Színházának 
megteremtését! 0. Gy. 1/5". 
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115. 

Budapest, 1948. január 9. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK LEIRATA A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZ-

GATÓJÁHOZ AZ IFJÚSÁG SZÍNHÁZÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL. 

Rácz György dramaturgnak az Ifjúság Színháza ügyében közvetle-

nül hozzám benyújtott ismertetésére értesítem Igazgató urat, 

hogy az Ifjúság Színházának megteremtését kívánatosnak tartom. 

A javaslat ügyében a közeljövőben értekezletet fogok ösz-

szehívni . 

Egyben értesítem Igazgató urat, hogy a Nemzeti Színház 

Vándorszínházának céljaira előirányzott hitel semmiképpen sem 

fordítható az Ifjúság Színházának céljaira. 

Kiadmányozott fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-185200-1947. 

166. 

Budapest, 1948. február 17. 

A VKM MŰVÉSZETI FŐOSZTÁLYÁNAK EMLÉKEZTETŐJE AZ IFJÚSÁG SZÍNHÁ-

ZA ÜGYÉBEN TARTOTT ÉRTEKEZLETRŐL. 

Az Ifjúság Színháza tárgyában a 185.200/1947. számú ügyirat 
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alapján 1948. február 17-én értekezletet tartottunk, amelyen 

ügyosztályunk részéről dr. Gaibel Sándor miniszteri osztálytaná-

csos és Waldhauser Hugó áll. polg. iskolai tanár és a Nemzeti 

Színház részéről Magyar Bálint főtitkár és Rácz György dramaturg 

vettek részt. 

Az értekezlet megállapodott abban, hogy a Nemzeti Színház 

részéről megjelentek konkrét javaslatokat dolgoznak ki abból a 

célból, hogy a Nemzeti Színház keretében és irányítása mellett 

rendszeres ifjúsági előadásokat adjunk az iskolák tanulóifjúsá-

gának. Ebben a vonatkozásban szükségesnek mutatkozik egy megfe-

lelő szervezési szintézist elérni, egyrészt a Nemzeti Színház, 

másrészt az illetékes főigazgatóság részéről. 

Az általuk kidolgozott javaslat tartalmaz majd terveket 

gyermekelőadások megtartására is. 

Az ügyosztály részéről közöltük azt a javaslatos kívánsá-

gunkat, hogy a szervezési munkát Szántó Magdának adjuk át. 

Dr. Gaibel 

Fogalmazvány UMKL XIX-I-l-i-185200-1947. 

4 9 2 


	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������
	215����������
	216����������
	217����������
	218����������
	219����������
	220����������
	221����������
	222����������
	223����������
	224����������
	225����������
	226����������
	227����������
	228����������
	229����������
	230����������
	231����������
	232����������
	233����������
	234����������
	235����������
	236����������
	237����������
	238����������
	239����������
	240����������
	241����������
	242����������
	243����������
	244����������
	245����������
	246����������
	247����������
	248����������
	249����������
	250����������
	251����������
	252����������
	253����������
	254����������
	255����������
	256����������
	257����������
	258����������
	259����������
	260����������
	261����������
	262����������
	263����������
	264����������
	265����������
	266����������
	267����������
	268����������
	269����������
	270����������
	271����������
	272����������
	273����������
	274����������
	275����������
	276����������
	277����������
	278����������
	279����������
	280����������
	281����������
	282����������
	283����������
	284����������
	285����������
	286����������
	287����������
	288����������
	289����������
	290����������
	291����������
	292����������
	293����������
	294����������
	295����������
	296����������
	297����������
	298����������
	299����������
	300����������
	301����������
	302����������
	303����������
	304����������
	305����������
	306����������
	307����������
	308����������
	309����������
	310����������
	311����������
	312����������
	313����������
	314����������
	315����������
	316����������
	317����������
	318����������
	319����������
	320����������
	321����������
	322����������
	323����������
	324����������
	325����������
	326����������
	327����������
	328����������
	329����������
	330����������
	331����������
	332����������
	333����������
	334����������
	335����������
	336����������
	337����������
	338����������
	339����������
	340����������
	341����������
	342����������
	343����������
	344����������
	345����������
	346����������
	347����������
	348����������
	349����������
	350����������
	351����������
	352����������
	353����������
	354����������
	355����������
	356����������
	357����������
	358����������
	359����������
	360����������
	361����������
	362����������
	363����������
	364����������
	365����������
	366����������
	367����������
	368����������
	369����������
	370����������
	371����������
	372����������
	373����������
	374����������
	375����������
	376����������
	377����������
	378����������
	379����������
	380����������
	381����������
	382����������
	383����������
	384����������
	385����������
	386����������
	387����������
	388����������
	389����������
	390����������
	391����������
	392����������
	393����������
	394����������
	395����������
	396����������
	397����������
	398����������
	399����������
	400����������
	401����������
	402����������
	403����������
	404����������
	405����������
	406����������
	407����������
	408����������
	409����������
	410����������
	411����������
	412����������
	413����������
	414����������
	415����������
	416����������
	417����������
	418����������
	419����������
	420����������
	421����������
	422����������
	423����������
	424����������
	425����������
	426����������
	427����������
	428����������
	429����������
	430����������
	431����������
	432����������
	433����������
	434����������
	435����������
	436����������
	437����������
	438����������
	439����������
	440����������
	441����������
	442����������
	443����������
	444����������
	445����������
	446����������
	447����������
	448����������
	449����������
	450����������
	451����������
	452����������
	453����������
	454����������
	455����������
	456����������
	457����������
	458����������
	459����������
	460����������
	461����������
	462����������
	463����������
	464����������
	465����������
	466����������
	467����������
	468����������
	469����������
	470����������
	471����������
	472����������
	473����������
	474����������
	475����������
	476����������
	477����������
	478����������
	479����������
	480����������
	481����������
	482����������
	483����������
	484����������
	485����������
	486����������
	487����������
	488����������
	489����������
	490����������
	491����������
	492����������


