
A Felügyelő Bizottság beszámolója a Szövetség 2020. évi munkájáról 

 

A 2020-as év minden bizonnyal a pandémia éveként vonul be majd a történelmi emlékezetbe. A ránk 

törő vírus drámai erővel mutatta meg mind az ember egyéni kiszolgáltatottságát, mind pedig 

társadalmi életünk stabilnak és kiszámíthatónak hitt működési rendjének törékenységét. Életünk 

számos területéhez hasonlóan a kulturális élet megszokott és jól bejáratott eseményei, találkozásai is 

megszűntek. Kényszerűen behúzódtunk a csigaházainkba, félve-várva a járvány elmúlását.  

A betegség Szövetségünket sem kímélte. Talán nem is tudjuk még felmérni a veszteségeket. Az érkező 

hírek újra meg újra megrendítő erővel sújtanak le ránk. A tavalyi beszámolóban Kis Lászlótól, most 

pedig Huszár Lászlótól kell búcsúznunk. Halálával a felvidéki magyar művelődés doyenje búcsúzott. 

Torokszorító megilletődöttséggel, hálával és köszönettel búcsúzunk tőled, Laci… 

 

A veszteségek nehézzé teszik a szívünket, mégis örömteli feladat a Szövetség 2020-s beszámolóját 

véleményezni. Az elnöki beszámolóból kitűnik, hogy az előző évek eredményei minden téren 

gyümölcsözőek voltak. A Magyar Színjátékos Szövetség évek óta stratégiai tervszerűséggel építkezik, 

ami mind a támogatási források megszerzése, mind a hazai és a határon túli kapcsolatrendszer ápolása 

és bővítése terén megmutatkozik. Ezt mutatják a tavalyi év történései és eredményei is.  

Bár a 2020-as évben alig volt lehetőségünk az amatőr színházi szféra eseményeinek megvalósítására, 

a nyitás heteiben és hónapjaiban (nyáron és kora ősszel) mégis számos fesztivál került megrendezésre. 

Ez a tény azt is jelzi, hogy a Szövetséghez tartozó műhelyek és terek folyamatosan és stabilan 

működnek.  

A korábban létrejött együttműködések eredményeként stabilizálódni látszik a Szövetség éves 

működési kerete. A Kulturális Államtitkárság 5.000.000 Ft-os támogatása, ha nem is jelent túl nagy 

keretet, mégis fontos segítség a Szövetség működési feladatainak ellátásában. Emellett az előadó-

művészeti szervezetek többlettámogatásából származó 10.000.000 Ft lehetőéget adhat a 

rendezvényekhez kapcsolódó költségeknek a korábbi években megszokottnál nagyobb mértékben 

történő finanszírozására. Bízzunk benne, hogy a 2021-es év lehetővé teszi ezeknek az összegeknek a 

maradéktalan felhasználását, valamint abban, hogy ezek a támogatások a jövőben is rendelkezésre 

állnak majd.  

A Szövetség nemzetközi aktivitását jelzi a (sajnálatosan elmaradt) japán szereplés, valamint – és 

mindenek előtt – a határon túli szervezetekkel való rendszeres együttműködés. (E tekintetben talán az 

erdélyi amatőr színházi szerveződésekkel való kapcsolatainkban érezni a többiekhez képest 

lemaradást, itt sok lehet még a tennivalónk. [Az erdélyi helyzetről részletesen hallottunk a 2019-es 

Manézs Találkozó keretében tartott beszélgetésen Ozsváth Ilonától.]) 

Ugyancsak a stratégiai építkezés tudatosságát mutatja a Szövetség rendezvénytérképének áttekintése. 

A rendelkezésre álló erőforrások éves szinten 10-12 nagy eseményre koncentrálódnak, lehetővé téve 

ezek folyamatos erősödését mind szakmai mind pedig operatív-szervezési szempontból. Ezek a 

rendezvények így egyre komolyabban és egyre magasabb szinten töltik be minősítő-értékelő 

feladatukat a nem-hivatásos színházi műhelyek világában, segítve a létrejövő produkciók művészi 



színvonalának folyamatos emelését. (Ez persze felveti a hogyan tovább kérdését is, amely újabb 

stratégiai döntések meghozatalát igényli a közeljövőben. Van-e dolga a Szövetségnek azzal, hogy 

segítse legjobbjainak „becsatornázását” a kultúracsinálás és a közművelődés színtereibe – pl. Lázár 

Ervin Program –, ill. van-e, lehet-e dolga a Szövetségnek a kis műhelyek mentorálásával? Ha a válaszok 

bármelyike igen, akkor kell majd a hogyan-on gondolkoznunk.)  

Az elnöki és a közhasznúsági beszámolók alapján kijelenthető, hogy az elnökség az előző évekhez 

hasonlóan a pandémia évében is kiemelkedő munkát végzett. Köszönet érte mindenekelőtt Regős 

Jánosnak, a Szövetség elnökének, valamint közelebbi és távolabbi segítőinek – külön kiemelve 

Nemeskéri Vera és Formanek Csaba nélkülözhetetlen segítségét. 

A Felügyelő Bizottság az elnöki beszámolót és a hozzá kapcsolódó közhasznúsági beszámolót annak 

áttanulmányozását követően mind tartalmi mind pénzügyi szempontból rendben lévőnek találta. 

Ennek alapján a Jelentést elfogadta.  

 

Magam és a FEÜB tagjainak nevében köszönöm az Elnökég és az elnök munkáját.  

 

Miskolc, 2021. május 21. 

A Felügyelő Bizottság nevében:  

Püspöki Péter  


