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Megjegyzések a Magyar Színház- és Filmművészeti Szövetség II. konferenciájának 
költségvetéséhez – 1951. szeptember 29. 

 
A dokumentum a költségvetés kiegészítése, mivel nem érkezett meg előre a Szövetség számlájára 
az az összeg, mely biztosította volna a konferencia zavartalan, nyugodt lebonyolítását. A 
Szövetség titkára, Szilágyi Bea újraszámolta a keretet, és a csökkentett költségekkel újra 
benyújtotta (feltehetően) a pártnak az elszámolást és tervezetet egyben. A novemberben 
korrigált költségvetésnek utolsó tétele a Szövetség volt elnökének, a november 10-én 
öngyilkosságot elkövetett Somlay Artúrnak a temetésére szánt virág ára. 1.589 forint. 

 
 
Pártunk ezév tavaszán megbírálta a Szövetség eddigi munkáját és meghatározta további 
feladatait. Újból leszögezte: Szövetségünk alapvető feladata a színház- és filmművészeti 
dolgozók szakmai, ideológiai fejlesztése, a kulturális tömegmozgalomhoz való közelhozása, a 
Szovjetunió és a népi demokratikus országok színházi és filmművészeti eredményeinek és 
módszereinek népszerűsítése, haladó hagyományaink feltárása, a kulturális egységfront 
megteremtése. 

Pártunk bírálata és útmutatása alapján, a Szövetség eddigi területi felépítését, amely 
mindezen feladatoknak végrehajtására nem bizonyult megfelelőnek átszerveztük, létrehoztuk 
Szövetségen belül a Kommunista Aktívát, új vezetőséget választottunk. Az új vezetőség 
felmérte színház- és filmművészetünk fejlődését, amely a szovjet elvtársak segítsége és a Párt 
irányítása, valamint bírálata nyomán óriási lépésekkel halad előre – és szükségesnek látta, hogy 
a művészet elvi kérdéseinek felvetését és tisztázását egy széleskörű munkaértekezlet keretén 
belül megkezdje. Ezért elhatározta, hogy október 13–14 és 15-én megrendezi a Színház- és 
Filmművészeti Szövetség II. Konferenciáját. 

 
A Konferencia feladatai: 
- A Konferencia főfeladata az eddigi művészi munka értékelése a pozitívumok és negatívumok 
nyílt elvi bírálat alapján való feltárása, a felvetődött elvi kérdések megvitatása, az 
elkövetkezendő munkánk alapjainak lerakása. 
- Tisztázni a színház- és filmterület alapvető egységes elvi művészeti kérdéseit, a dramaturgia, 
a színjátszás és a rendezés területén, hozzákezdeni ezzel is a film- és színházi terület 
elszakadásának felszámolásához. 
- Tisztázni az elmélet jelentőségét művészi munkánkban. 
- A pártosság kérdését. 
Mindezt a kritika- és önkritika legbátrabb alkalmazásával. 
- A Konferencia feladata, hogy bőséges anyagot adjon az október 15–30-a között meginduló 
Sztanyiszlavszkij-köröknek, a Szövetség munkatervében szereplő függetlenített 
munkaközösségek munkájához, további viták és ankétok megrendezéséhez. 
- A vidéki színházak és a pesti színházak közötti távolság megszüntetéséhez nagyban hozzájárul 
majd ez a Konferencia, erre bizonyíték a Vidéki Hét hatalmas eredménye, amely úgy a 
budapesti, mint a vidéki színházak további munkájához igen nagy segítséget nyújtott. 
 
A Konferencia jelentősége: 
A Kommunista Aktíva megalakulásával, a Szövetség átszervezésével, az új vezetőség 
választásával kapcsolatos agitációs munkálatok során, a művészeti terület dolgozóinak 
érdeklődése a Szövetség felé fordult. Az agitáció még jobban felkeltette a már eddig is 



megnyilvánult érdeklődést az elvi kérdések iránt, úgyhogy a színház- és filmterület dolgozóinak 
legjobbjai most már követelően szükségesnek érzik a Konferencia megtartását. 

A Konferenciára külföldi vendégeket is meghívtunk. Szovjetunióból, Kínából, a népi 
demokráciákból és a demokratikus Németországból. Színház- és filmművészetünk eddigi 
munkája során még nem fordult elő, hogy ilyen támogatás mellett vitathassuk meg 
nagyjelentőségű elvi kérdéseinket. A Konferenciát külsőségeiben is mindenképpen méltóvá 
kell tenni belső tartalmához, feladatához. De nemcsak méltóvá kell tennünk, hanem úgy is kell 
megszervezzük, megrendezzük, hogy a legmegfelelőbb körülmények között elmélyülten 
dolgozhassunk ezalatt a három nap alatt. Olyan kell, legyen ez a Konferencia úgy belső 
tartalmában, mint külső formájában, hogy méltók legyünk Pártunk segítségére, a 
Szovjetunióból jövő elvtársak megtisztelő látogatására. 

A Konferencia költségvetését a takarékosság követelményeinek állandó szem előtt 
tartásával, minden legapróbb részletkérdés alapos megvitatásával és illetékes helyen való 
tájékozódás alapján készítettük el. Számoltunk a lehetőségekkel, a követelményekkel, egész 
országunk, népgazdaságunk követelményeit és lehetőségeit mindig szem előtt tartva. 

Biztosak vagyunk benne, hogy a Konferenciával Szövetségünk népünk kulturális 
felemelkedését jól szolgálja és a Konferencia jó befektetése lesz népgazdaságunknak és ez a 
hatalmas összeg bőségesen visszatérül a Konferencia eredményeiben. 

Elvtársi üdvözlettel 
Szilágyi Bea 

függetlenített titkár 
 

Budapest, 1951. november 16. 
Szövetségünk Konferenciájának költségeire, a tényleges kiadások fedezésére szolgáló Ft 
50.000.- összegű átutalást még mindig nem kaptuk meg, bár ismételten azt közölték velünk, 
hogy egészen hamarosan megkapjuk az említett összeget. – Többször rámutattunk azokra a 
nehézségekre, amelyek így előálltak, hiszen az inkasszióra benyújtott számlákat nem tudjuk 
kiegyenlíteni és több mint 12 napon át Szövetségünk folyó kiadásaira semmiféle fedezetünk 
nem volt, teljesen pénz nélkül állottunk. 

Alantiakban azt mutatjuk ki, hogy melyek azok a fennálló tartozások és Szövetségünk 
folyamatos működésével kapcsolatban melyek azok a kötelezettségek, amelyek miatt az 
50.000.-Ft átutalás további késésének esetében, a Szövetség működésében zavarok állnának elő 
és feladatainknak eleget tenni nem tudnánk: 

 
Tartozásaink 
amelyeket máris ki kellett volna egyenlítenünk: 
Posta közp.járműtelep (Konferencián külföldiek autói)  4.575.- 
Ibusz         504.- 
Bútorvásárlásért       2.361.- 
Magyar Fotó /fényképek/      2.066.- 
VIRÁGÉRT Váll. (közgyűlés-Somlay A.temetése)   1.589.-    
         11.095.- 
 
A Nemzeti Banknál folyószámlánkon rendelkezésre áll  1.898.-    
  hiányzik tehát pillanatnyilag:    9.197.- 
 
A Szövetség folyamatos működésével kapcsolatban251 
e hó végéig szükséges kiadások: 

 
251 Az összegek mellett az oldalon kézzel írt jegyzet: Szilágyi fizetése? 



adók, SZTK-illeték    2.900.- 
telefon, postaköltség    2.200.- 
alkalmazottak félhavi fiz.   3.200.- 
irodaszerek     300.- 
nyomtatványok (jegyzőkönyv- 
 sokszorosítás stb.)   3.000.- 
Folyóiratunk deficitjének 
megtérítése     16.000.- 
Alkalmi díjazások 
(gyorsírók, stb.)    2.000.- 
kiküldetési, közl.költségek   1.000.- 
kulturális célok (ankétok stb.)  3.000.- 
Bútor, felszerelés beszerzése   4.000.-    37.600.-  
 
Szükséges tehát, hogy mihamarabb érkezzék 
   számlánkra minimum:    46.797.- Ft  
 
    Elvtársi üdvözlettel 
Fenyő Imre         SzilágyiBea 

titkár 
 

Feljegyzések a Konferencia költségelőirányzatához -változások. 
 
Ebéd Az újabb szempontok szerint az ebédelést két turnusban az új Városháza helyiségeiben 
oldjuk meg, a Gundel étterem által. Az ételeket nem betálalva, hanem előre kiadagolva 
szolgálják fel. Előétel nem lesz. Az ebéd ára személyenként 30.-Ft, naponta 16.500.-
……………………………………………………….……………………  49.500.- 
A korábbi előirányzatnál 11.500.-Ft-tal kevesebb. 
 
Szállítás Elmarad az ebéddel kapcsolatos autóbuszköltség, így kisebb szállítások felirati táblák, 
írógépek, edény és élelmiszerek szállítása………………………………… 2.000.- 
A korábbi előirányzatnál kevesebb 12.000.-Ft-tal 
 
Budapesti dolgozók, sztahanovisták napidíja A SZOT titkársága útján megoldható, hogy az 
üzemek fizetik, tehát ez a tétel, 3.000.-Ft előirányzatunkból kimaradhat. 
 
Tolmácsok díjazása megváltozik. 
Tolmácsdíjak: 
10 fő napidíj 8 napra á.30.-   2.400.- 
10 „ ellátási költség 
 8 napra á. 65.-    5.200.- 
Költségmegtérítés 10 fő á.300.-  3.000.-  …..10.600.- 
Korábbi előirányzatunknál 8.600.-Ft-tal kevesebb. 
 
Büfé Az újabb szempontok szerint csak délelőtt lesz díjmentes büfé, tehát 3 nap á. 7.000.-
Ft………………………………………………………………… 21.000.-Ft 
Korábbi előirányzatunknál 6.000.- Ft-tal kevesebb. 
 
Protokollelőadások költségei: Amennyiben nem a teljes előadások költségét fedezzük, hanem 
a Konferencia résztvevő és a budapestiek családtagjai részére 1000 jegyet biztosítunk, szintén 



majdnem az összes helyeket igénybe vesszük. Az Operaházban és a Nemzetiben néhány III. 
emeleti karzati hely marad fenn, a filmelőadásnál pedig 1000 személy a Fórum filmszínházba 
be sem fér, tehát az előadást a Vörös Csillagban kellene tartani. Amennyiben tehát ez utóbbi 
szemponthoz tartanánk magunkat és nem az összes férőhelyeket vennénk igénybe, kiadásaink 
38.000.-Ft-ot tennének ki. Amennyiben pedig protokollelőadásszerűen valamennyi férőhelyet 
lefoglalnánk, úgy 39.500.-Ft a kiadás. Ebben az összegben kb. 600.-Ft a filmszínház díszítése, 
amelyet mint mondották, nekünk kell fedezni. 
 
Autóköltség Kiegészítésképen számításba kell venni a sofőrök fogyasztását, miközben valahol 
várakoznak. 
10 fő 8 napon át á. 30.-  2.400.- 
1 „ 12 „ „ „  20.-  240.- 
2 „ 6 „ „ „  20.-  240.-    2.880.-Ft 
Ezzel az összeggel előirányzatunk emelkedik. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tisztázandók a következők: 
 
Külföldiek útiköltség-térítése. A Külügyminisztérium útján tudható meg, hogy az egyes 
személyek részére kell-e egész, vagy fél útiköltséget téríteni. 
 
Külföldiek szállás költsége. A Szovjetunióból érkező delegátusokkal kapcsolatban az 
Írószövetségnek ilyen kiadásai egyáltalán nem voltak. Meg kell tudni, hogy miképpen lesz ez 
most. 
 
Dekoráció. Az Írószövetség annakidején küldöttségileg megkérte Pongrácz elvtársat, 
intézkedjék olyan értelemben, hogy a Tanács hatáskörébe tartozó Dekoráció Vállalat ezt a 
szolgáltatást díjmentesen adja. 
 
Szállodai elhelyezés A Margitszigeti Nagyszálló részéről közölték, hogy bizonytalan tudnak-e 
helyet biztosítani, mert olyan értesítést kaptak, hogy abban az időpontban Szovjetunióból 
érkező parasztküldöttség lesz Budapesten. E küldöttség létszámát még nem tudják. Kérik 
sürgősen jelentse be a Népművelési Min. igényünket a Szálloda és élelmezési keresk. 
Központnál, József tér 7. ahol ütközés esetén az igényeket elbírálják és intézkednek. A napi 
ellátás ára előétellel 75.-, előétel nélkül 65.- Mi ez utóbbit állítottuk költségvetésünkbe. 

 
Szilágyi Bea 

 
Jelzet: MNL OL 276. f. 89.cs.396. őe.  
Géppel írt tisztázat, saját kezű aláírással.  
  


