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A népi színház úttörője

Palasovszky színházai a felszabadulás
hajnalán

„Palasovszky Ödön, akit a jóég tudja hány
pesti kőszínházból sodort ki a közöny meg
a hitetlenség, most valamelyik jobbparti
kültelken beássa magát hevenyészett
színházi fedezékébe és ellenáll és harcol és
hisz..." - írja egyik korabeli napilap
„színházi őrjárata" a Dolgozók
Színházáról. 1946-ban itt kezdte, illetőleg
folytatta Palasovszky évtizedes munkáját,
amelynek egyik célja az új közönség
megnyerése, nevelése volt.

Palasovszky már a reakció évei alatt,
1925-től kezdve különböző neveken szá-
mos színházat alapított, amelyekben a
Horthy-Magyarország sorompóján ki-
rekesztett darabokból és rendezési kísér-
letekből adott művészi feldolgozású íze-
lítőt, másrészt a maga színházi elgondolá-
sait akarta megvalósítani. Az előadásokat
előbb vagy utóbb betiltották, mert a kö-
zönynél jóval nagyobb ellenség volt a
cenzúra. Igy tiltották be Ernst Toller
Géprombolók című darabját, amely az angol
luddita mozgalom történetét, a takácsok
lázadását vitte színre. A kevés lehetőség
között választva a városligeti Budapesti
Színházban tervezték az elő-adást
gerendákból ácsolt, lépcsőzetes színpadon.
Ezúttal tűzveszélyesség címén nem
engedélyezték az előadást. Szerencsére a
főpróbán sokan látták, és már az-előtt is
részleteket mutattak be a készülő
előadásból az Újpesti Munkásotthonban, a
Zeneakadémia kamaratermében két-szer is,
és így nem múlt el minden visszhang
nélkül.

A kísérleti színpadokon nemcsak Coc-
teau, Ivan Goll, Upton Sinclair, Becher,
Werfel, Majakovszkij magyar viszonylat-
ban nem jogképes műveit szólaltatták meg,
nemcsak Piscator és Brecht rendezői
elgondolásait ismertették, de Pa-
lasovszkynak is megvolt a maga színház-
elmélete.

A dialektikus módszer

„Nem szeretem, ha színházi munkámat
avantgardizmusnak vagy kísérletnek mi-
nősítik - mondja -, én lényegre törő szín-
háznak neveztem, mert célom az egész
színházi kultúra reformja volt, a beszéd, a
mozgás, a színpadi játék, a rendezés, a

díszletezés és főleg a tömeg szerepelte-
tésének új módjára törekedtem." Egyik
alapelve a dialektikus módszer volt, hogy
mindent összefüggésében és fejlődésében
mutasson be, a realizmus statikus elemei-
vel szemben a dinamikát hozza felszín-re.
Ez a rendezésre és játékra egyaránt vo-
natkozott. A dialektikus játék Palasovszky
elgondolása szerint az egysíkú jellem-
ábrázolással szemben a többrétűséget je-
lenti, például az ellentétes érzelmek har-
cát, azt, hogy talán mást mondunk, mint
gondolunk, vagy néha nem tudjuk, hogy
szavaink milyen indulatot vagy gondolatot
rejtenek. Ezt a feszültséget és dinamikát
fejezi ki többek között a dialektikus
ábrázolásmód, amely egyik fontos eleme
volt a lényegretörő színháznak.

„Nagyon is érthető - írta Palasovszky
Front című cikkében hogy minden új hang
és bátor gondolat kihívja azok el-
lenkezését, akik szilárd hitüket vetik a
dolgok állandóságába... Mégis meg-
próbálkoztunk vele, hogy a színpadról utat
találjunk olyan közönséghez, amelyből
nem halt még ki egészen a merész és új
dolgok szeretete... és legalább egy-két
szókimondó ember így kiált fel a mi

szavainkkal: ejnye, ni, igazán! hát ennyi
hazugság fészkel az emberben? Vagy:
ugyan mi közünk többé a múlthoz! Vagy
talán még így is: No lám! hiszen másképp
is lehet, mint ahogy eddig hittük ..."

A Palasovszky teremtette színházi
frontnak célja volt az aktuális élet fonák-
ságait úgy bemutatni, az „utcán heverő"
problémákat úgy felhánytorgatni, a lát-
szólag távollevő dolgokat úgy tenni egy-
más mellé, hogy az, aki a nézőtéren ül,
rájöjjön a mélyen húzódó összefüggések-
re, a mindennap látott dolgok mellbevágó
nyitjára.

A kórusok

A munkásság szervezeteinek megerősö-
désével fejlődtek ki a kapitalista orszá-
gokban a népszínházmozgalmak, amelyek
arra törekedtek, hogy a munkásság
részesévé váljon a kultúrának, járhasson
például színházba. Hiszen a színház ere-
detileg népünnepély volt, csak később lett
az arisztokrácia, majd a polgárság
kiváltsága. Fényesen megépített palotákba
zártan, drága jegyeivel hozzáférhetetlen
volt évszázadokig a „szegényember"

számára. A műsordarabok is az uralkodó

Árnyjátékháttér a Pionír előadásához



osztály ízlésének feleltek meg, és a szín-
házi vállalkozók üzleti érdekét szolgálták.
A népszínházmozgalom eleinte üzleti
érdektől független, tiszta művészetet
kívánt, később más, új, a munkásság
problémáit kifejező darabokat. Német-
országban és a többi kapitalista országban
is létrejött a radikális munkásszín-ház-
mozgalom, hangoztatva, hogy a szín-ház
nem lehet semleges szépélvezés, szó-
rakoztató hókusz-pókusz, hanem a valóság
ábrázolásának és a tömegek felvi-
lágosításának eszköze.

A népszínházmozgalom legnagyobb
érdeme, hogy felismerte a kezdő
színházlátogatókban szunnyadó játékos
kedvet, de nem a hivatásos színészek
utánzására, nem műkedvelősdire nevelte a
laikusokat, hanem egyéni és közös
élményeik kifejezésére új formát: a
kórusokat terem-tette meg. A kórusok
mondanivalója egyre harcosabb lett,
különösen a munkásszínjátszók keretében.
Németországban a weimarizmus és a
feltörő hitlerizmus ellen tiltakoztak. A
Szovjetunióban már a kezdet éveiben
százötvenezer kórus működött.

A kórusokat Magyarországon Pala-
sovszky Ödön honosította meg és emelte
művészi színvonalra. „A kórus a hala-dó
művészet egyik legjellemzőbb ténye - írja.
- A kórus nem a színpad kulisszái között
született, hanem az eleven élet termelte ki.
Új szemlélet hozta felszínre, friss életérzés
vetette szembe a hagyományos
művészettel." Már 1925-ben bemutatták az
első világnézeti kórusokat. Később Tamás
Aladár, a 100% című kommunista
kultúrszemle szerkesztője is be-
kapcsolódott a munkába, megalakult a
100% szavalókórus, s nyomában Budapes-
ten és vidéken számos munkáskórus jött
létre. Ernst Toller kórusdrámává fejlesz-
tett Géprombolókjának előadásán csaknem
száztagú munkásegyüttes vett részt.

Palasovszky mindig kifogásolta a pol-
gári színházak csicsergő, modoros vagy
patetikus szavalóstílusát, és hangoztatta,
hogy a modern színpadi nevelés első
feltétele a természetes alapokra fektetett
beszédkultúra, mozdulatkultúra és mimika.
Most a kórusok számára azonban új
előadásmódot teremtett, amelyet „par-
landónak" nevezett. A később Párizsban
élő és alkotó Kozma József, aki akkor a
kísérleti színházak zeneszerzője volt, így ír
az új stílusról: „A parlandó, amelynek
meghonosítója Palasovszky Ödön, a sza-
valókórusok közlési stílusa. Ez a stílus az
ének és a beszéd között lebeg, bár

hangsúlyozza a beszéd zeneiségét, még-
sem ének. Megvan benne a beszéd termé-
szetessége, de az értelem mellett kicseng a
szavakból az indulatok színe is. Egy
árnyalattal több ebből a színből már mu-
zsikáló ének ..."

A beszélőkórusokat Palasovszky las-
sanként mozgással kapcsolta össze. „A
mozgáskórusokban való részvételre épp-
úgy alkalmas minden ember, mint a be-
szélőkórusban való közreműködésre - írta.
- Többé-kevésbé mindenkinek van
bizonyos vele született művészi készsége,
az együttes felszabadítja és fejleszti az
egyesek mozdulatbeli képességét ... A
csoportos mozgás gyönyörűsége egy-úttal
az együttérzés és a kollektív munka
örömét is jelenti."

A mozgáskórusokat Madzsar Aliz
mozgásművészeti csoportjának bekap-
csolásával aztán koreografikus alapon fej-
lesztették tovább. Mozgásdrámákat is
bemutattak, a koreográfiákat Madzsar
Aliz és két tehetséges tanítványa, Köves-
házi Ágnes és Róna Magda komponálták.
A mozdulathangulatok zenei kifeje-
zésében Kozma József végzett úttörő
munkát.

A munkáskórusok befogadták és a
maguk számára továbbfejlesztették a be-
szédnek mozgással való bővítését. Így
terjedtek el az agitációs, vitázó kórusok, a
munkásindulók kórusai, a szimultán játék
és az élő újságok mellett különböző
kórusformák.

A beszélőkórus néha szavakat nem
tartalmazó indulathangokat épített rit-
mikusan a maga mondanivalójába: a küz-
delem, a munka vagy a forradalmi lelke-
sedés hangjait. Ma akusztikus játéknak
nevezik ezt, és mint Palasovszky többi
színpadi kezdeményezése, az indulat-
hangok játéka is beleolvadt a mai előadó-
művészetbe. A modern rendezéshez ma
hozzátartoznak a kórusok, és szinte ter-
mészetes a szöveg, a mozgás és a zene
egysége.

A „Pionír" a Madách Színházban

A felszabadulás után rögtön nekilátott
Palasovszky, hogy megvalósítsa végre azt,
amit oly sokszor gáncsoltak el, és népi
színházat hozzon létre a maga elgon-
dolásai szerint. A Madách Színház romos
épületét kapta meg, és színházi törekvései
lelkes barátainak segítségével körülbelül
hat hét alatt rendbe hozta. Kezdetben arra
gondolt, hogy Az ember tragédiáját vagy a
Csongor és Tündét adja elő, hogy az új
közönségnek a magyar klasszikusok

remekműveit mutassa be, ehhez azonban
kicsi volt a színház. Szóba került aztán
Toller Géprombolókja, amelyet olyan ke-
vesen láthattak, hiszen betiltották, csak-
hogy ez a darab is nagy színpadot kívánt.
Végül is úgy döntöttek, hogy a műsor
egyik része dokumentáció lesz, emlék-
műsor a húszas-harmincas évek munkás-
előadásainak anyagából, hiszen kevesen
ismerik, mert a munkásság szervezetei-
nek előadótermei kis közönségréteget
fogadhattak csak be.

1945. június 9-én nyílt meg a Madách
Színház. Igazgatója: Palasovszky Ödön,
rendezője: Róna Magda, zenei vezetője:
Szelényi István volt. Az emlékműsor cí-
me : Pionír, kórusjáték, szatíra és vita.

Palasovszky konferansza olvasztotta
egybe az előadást, amely mozgalmas né-
zőtéri vitába csapott át. Elmondta, hogy a
munkáselőadások keresztmetszetét azért
mutatja be, mert nem kerültek nagy
színpadra, és nem azért, mintha csupán
ezt akarná csinálni. Tovább akar lépni,
„nyitott színpadot" óhajt, amely tovább-
fejlődik, s meg lesz elégedve, ha ezzel az
előadással csupán egy lépést tesznek elő-
re.

Az elmúlt évtizedek kiváló szocialista
íróinak versei, szatírái és drámai jelenetei
sorakoztak egymás mellé. Az orosz Ma-
jakovszkij, a cseh Petr Bezruč, a német
Tucholsky... és felvették a műsorba Hidas
Antal és Palasovszky egy-egy szavaló- és
mozgáskórusát. Az egyes számok
montázsszerűen kapcsolódtak egy-be. A
fénykulisszák és a mozgó árnyjátékháttér
alkalmazása teljesen újszerű volt akkor. A
díszleteket jelképező házak és
villanydrótok között megjelent a kórus,
betöltötte a színpadot, és felhangzott
Majakovszkij szövege:

150 millió teremtette ezt a verset.
Ritmusa: golyók! Tűz a tetőkön a
rím!

Hatása volt Tucholsky Szatíra után ki-ált a
kor című művének, amely a futószalagon
készülő kommersz művészetet gúnyolja.
Itt mutattak be először politikai songot, az
egyiket Szelényi István írta és komponálta.
A zene szellemes modulációi és ironikus
fordulatai festették alá a szöveget:

Úr ír -
Úr neked születési bizonyítványt ír - Úr
neked fizetési meghagyást ír - Úr neked
katonai behívót ír -
Úr neked halotti bizonyítványt ír



Hatalmas pult mögött bábszerű alak ült
tollal a kezében, és lent a pult alatt
kuporgott egy ember. Róna Magda ren-
dezte ezt a hatásos jelenetet.

Az emlékműsor Palasovszky sokszor
előadott Riadójával fejeződött be:

Testvér a te lelked nyűgtelen,
Mert tűz a lelked, tűz a lelked S a
tűz , a tűz az nyűgtelen Nem tűr
igát!

A műsor második részében egy tragi-
komédiát mutattak be, amelyet Jefim
Zozulja szovjet író szatirikus novellájából
alkalmazott színpadra Palasovszky.
Bábjátékszerűen rendezte meg.

A Világ 1945. június 10-i számában el-
ismerő kritikát írt a bemutatóról, többek
közt „dicsérni való újat akarásról" és „az
új szellemhez, az egész korfordulathoz
simuló színpadművészeti törekvésről" be-
szél. Másutt, Balassa Imre kritikájában
olvassuk: „Palasovszky Ödön, a költő,
direktor bátor, okos, elmés konferansza
fogja össze az előadást . . . Nem dráma ez,
a dramaturgia szabályai szerint, és mégis a
dráma feszültségét érezzük, a dráma
dinamikája sodor minket magával. A
mondanivalók, a súlyos gondolatok, az
örök emberi vágyak drámája ez. A kó-
rusjáték, szatíra és vita után következik
Jefim Zozulja tragikomédiája. Ez is sza-
tíra és ugyanakkor költészet. Bátor ki-

áltás és kiállás. Azt mondja, hogy nem
ölni kell, hanem élni, nem leigázni és
meggyilkolni az embereket, hanem bol-
doggá tenni és felszabadulttá."

A Madách Színház következő műsora
Shakespeare Tévedések vígjátékának be-
mutatása volt. Palasovszkynak az volt az
elgondolása, hogy a Madách Színház a
klasszikusok minden korban érvényes
mondanivalóira is hívja fel az új közönség
figyelmét. Másrészt létre akarta hozni a
Madách-stúdiót, ahol a fiatalok öntevé-
kenyen dolgozzák ki a játékstílust és a
rendezést. És a fiatalok munkája sikeres
volt! Kialakították a klsszikusok előadá-
sának magyar stílusát, és ötletesen com-
media dell'arte-szerűen rendezték meg a
darabot. Jól összehangolt együttes alakult
a fiatalokból. A műsoron csupa is-
meretlen név, de az összjáték szinte kifo-
gástalan: frissen, fiatalos lendülettel tol-
mácsolták az új közönségnek Shakes-
peare-t, Fodor József új fordításában.

Még egy bemutatót tartott a Madách
Színház, azután nem lehetett tudni pon-
tosan, miért, a Színművészeti Akadémiá-
nak kellett átadni a színházat.

A Fillér utcában - Budán

Oly rövid volt a Madách-korszak! Pala-
sovszky élete nagy részében a szakszer-
vezeti és kultúregyesületek helyiségeiben
rendezte előadásait. 1945 őszén is
szívesen vállalta a MKP II. kerületi, Fillér
utcai pártházában a kultúrmunka
irányítását. Az Élet és irodalomban több
mint egy év-tized múlva számol be erről a
munkáról:

.. Programba vettük, hogy sorozatos
előadásokat tartunk irodalmi és tu-
dományos kérdésekről, a Szovjetunióról, a
nevelésről, az orvostudomány fel-
adatairól . . . hogy előadást rendezünk a
»közkeletű hazugságokról«, a »haladás
hőseiről« meg az európai ellenállás köl-
tészetéről. Bemutatjuk a magyar szoci-
alista költők mellett Éluard, Aragon és az
ellenállás többi írójának műveit. Színtár-
sulatot is szerveztünk. Zenei programunk
középpontjában Bartók népszerűsítése
állt. Erre Engel Iván vállalkozott. Végül
képzőművészeti előadásokkal egy-
bekötött képkiállításokat is tervbe vettünk,
Uitz, Derkovits és újabb szocialista festők
műveiből. Azonkívül: egy önálló
Csontváry-kiállítást. Miért éppen Bartók ?
És miért Csontváry? Úgy gondoltuk, itt az
ideje, hogy Bartók és Csontváry mind-
addig kellőképpen nem méltányolt mű-
vészetét a közönséggel megismertessük...
A Csontváry-kiállítás 1946 márciusában
nyílt meg, Szegi Pál és Beck András ren-

A Pionír című Palasovszky-előadás 1945-ös plakátja



dezésében. A Bartók-bemutatások már 4 5

őszén-telén megkezdődtek. Vissz-hangja
az volt, hogy a közönség egy része
hevesen tüntetett Bartók ellen. Ádáz
harcok törtek ki a Mikrokozmosz néhány
darabja miatt. Még inkább összecsaptak a
szenvedélyek a nagy sikernek ígérkező
Csontváry-kiállítás alkalmából. A Csont-
váry-ellenesek sorozatos botrányokat
provokáltak, belekötöttek a látogatókba,
védték a »hagyományokat«, támadták
Csontváryt és a kiállítás értelmi szerzőit
..."

A Fillér utcában kialakított kitűnő
színészegyüttes és a Csontváry-kiállítás
balsikere késztette Palasovszky Ödönt
arra, hogy a XI. kerület meghívását elfo-
gadja, és ott létesítsen színházat.

A Dolgozók Színháza

Új színházhoz persze anyagi alap kell, és
ez látszólag meg is volt. Az MSZDP és az
MKP kerületi vezetősége írásos meg-
állapodást kötött, mely szerint a létesíten-
dő színházat közösen tartják fenn olyan
értelemben, hogy fél évig az MSZDP
helyiségében, egy Mányoki úti villában,
fél évig pedig az MKP helyiségében, a volt
Simplon moziban, a Bartók Béla úton
játszanak. A két vezető párt felszólítására
a többi akkori párt is aláírta az egyezséget
azzal, hogy amennyire tudják, segítik majd
a színházat. Még nagyobb segítség volt,
hogy a XI. kerületi üzemek ÜB szervei
minden hónapban bizonyos összeget
fizettek a színháznak, amit az akkori
bérekből törvényesen levont fél-százalékos
kultúrkalóriából adtak. A megállapodás az
volt, hogy a színház az összegnek
megfelelően estéről estére bizonyos számú
jegyet biztosít az üzemek részére. A
jegyeket az üzemek kötelesek voltak
ingyen (jutalomképpen is) a dolgozók
között szétosztani. Az akkori adatok
szerint a Kismotorgyár (Csonka) havonta
2 5 0 , a Fellton 2 5 0 , a Goldberger 1000, az
Április 4. Gépgyár (Röck) 2 5 0 , a Franck és
a Meinl 100-1 0 0 , a Kábelgyár 2 5 0 , a
Gamma 800 forintot és a kisebb üzemek is
bizonyos összegeket fizettek. Ez havonta
mintegy 8000 forintra rúgott. Az üzemek
révén 3-4000 főnyi törzsközönség volt.
Egy-egy műsort vagy színdarabot egy-két
hétig, egy hónapig is lehetett játszani. A
Dolgozók Színháza a lágymányosi
közönség számára létesült, de jöttek a
városból is, köztük írók, mű-vészek, és sok
fiatal, meg egykori „fiatalok": például az
újpestiek, akiknek annyi előadást
rendeztek a húszas-harmincas években.

A színház költségvetését könnyítette,
hogy házbért, villanyt nem kellett fizetni
és hogy az üzemekből a szakmunkások
eljöttek, ha szükség volt rájuk. Társa-
dalmi munkában vállalták az asztalos-
lakatos és díszletkészítési munkákat. Az
Egyetemi Nyomda dolgozói pedig ingyen
és soron kívül elkészítették a műsorokat,
plakátokat.

Műsorpolitika

A színház kicsi volt ugyan, de azért min-
dent meg lehetett valósítani ott a villa
halljában. Minden otthonos volt, és a
nézőkkel szoros baráti kapcsolat létesült.

A közönség szellemi igényét helyes
műsorpolitikával fokozatosan feljebb és
feljebb akarták emelni. Olcsó operettek és
papirosízű propagandadarabok helyett
vérbeli komédiákat és drámákat adtak elő.
Meg akarták kedveltetni a magasabb
irodalmi és művészeti értékeket. A
klasszikusokat igyekeztek közel hozni,
meg-honosították a közvetlen játékot, a
közönség bevonását. Palasovszky a konfe-
ranszot a közönségnevelés fontos eszkö-
zének tartotta itt is, akárcsak a múltban.
Lépésről lépésre népművelési támaszpon-
tot akart kiépíteni itt Budán. Ehhez nem-
csak megfelelő darabok kellettek, hanem
magasabb rendű művészi játék, nem
sztárkodás, hanem együttes, igazi kol-
lektíva.

A Dolgozók Színházában, a peremvárosi
közönségnek természetesen mást és
másképpen kellett játszani, mint a Ma-
dáchban. Róna Magdával közösen dol-
gozták ki a tervszerű programot.

A Szerelem Akadémiája

Először ismerkedésül szatirikus jellegű
irodalmi műsorokat adtak elő, majd egy-
felvonásosokat, végül egész estét betöltő
darabokat. A bemutató szatirikus irodalmi
műsor volt, a Szerelem Akadémiája,
amelyet egyetlen alkalommal már bemu-
tattak a PTOE-ban, a Pénzintézeti Tiszt-
viselők Szakszervezetében. „Most azon-
ban sorozatosan adtuk, más feldolgozás-
ban. Olyanfajta újszerűen ható előadás
volt, mint amit manapság »happening-
nek« neveznek" - tájékoztat Palasovszky,
és így folytatja: „Tudvalevő, hogy a hú-
szas-harmincas években előadásainkat
konferanszaim fogták egybe . . . Ezt az
utat követtük most is, de a szokványos
konferanszforma helyett most egyetemi
professzort alakítottam, a tudományos
nagyképűséget is parodizálva. Azóta per-
sze rengeteg ilyen dolgot láttunk, de 46-
ban ez új volt. A színpadot, a nézőteret

»iskolává«, vitafórummá alakítottuk. A
publikum volt a főiskolai hallgatóság. A
kollokviumok és vizsgák ürügyén szerelmi
költemények, jelenetek, népi énekek,
szatírák kerültek bemutatásra. Többek
között Shakespeare Vizkeresztjének egyik
jelenetét is előadtuk. A rögtönzésekbe a
közönséget is bevontuk. A lírai vagy
groteszk jelenetek során a »szerelmi«
viselkedési módok kerültek terítékre. A
beidegzett, »beprogramozott« szerelmi
sémákat, olcsó érzelgősségeket és álszent
polgári szexuálmorált parodizáltuk ..."

Az ilyen központi téma köré szerkesztett
szatirikus műsorok kétségtelenül többet
mondtak, és nagyobb közönség-nevelő
hatásuk volt, mint azoknak a ha-
gyományos előadóesteknek, amelyeken
egy kis ének, egy kis szavalat, egy kis tánc
következik egymás után.

Mesejáték

A következő műsor Balázs Béla A halász és
a hold ezüstje című mesejátéka volt, amelyet
szintén előadtak már egyszer Róna Magda
koreográfiájával és Kozma József
zenéjével. Az árnyjáték egyszerű naiv
eszközeivel varázsolták a nézők szeme elé
a hullámok táncát és a mese szereplőit.
Balázs Bélának tetszett a rendezés, és úgy
hírlik, megjegyezte, hogy ezzel a
technikával mennyivel költőibben lehet-ne
a lezárt szobák titkait is megjeleníteni a
Kékszakállúban, az eddigi meglehetősen
naturalista ízű rendezés helyett.

Balázs Béla meséjét az esti előadások
mellett délután is játszották az iskolások-
nak, és ezzel megvetették a korszerű
gyermekszíhház alapjait. A gyerekek szí-
vesen jöttek, nemsokára azonban a kerületi
pedagógusok tiltakoztak Balázs Béla
„avantgardista" meséje ellen, és azt kí-
vánták, hogy inkább a János vitézt adják elő
operettformában.

Harminc előadásban:
Az ördög cimborája

Az egész estét betöltő darabok közül
megemlítjük Leonyid Andrejev Szeresd
felebarátodat! című szatíráját, Csehov
Medvéjét és Goldoni A fogadósné című
vígjátékát. A szokványos kabaréstílussal
szemben naiv humort, játékos ritmust
igyekeztek alkalmazni a rendezésben.

Az egykorú sajtóban méltatott Az ördög
cimboráját Bernard Shaw kilencvenedik
születésnapjára adták elő. A Szabad Nép
így ír róla: „ ... A nagy pesti szín-házak
kétes értékű operett-életkép felújításai,
vásári szórakoztatása idején kétsze-



szemle
resen jelentős ez a Shaw-előadás, a csi-
szolt, egybehangolt előadás . . ." A mél-
tatás után hozzáteszi, hogy a színház álla-
mi támogatást érdemelne. (1946. IX. I 5.)
Az akkori délutáni lap, a Világosság így ír:
„Palasovszky nagy feladatra vállalkozott.
Az ördög cimborája üdítő Shaw-mű, amely
minden mondatán hordja az író keze
nyomát, tekintélyt nem tisztelő, gúnyolódó
drámai cinizmusát, a lakatolatlan száj
művészi szóáradatát, a megingathatatlan
demokrata tiszta és tisztító szocializmusát.
Ennek a műnek minden sorából a
szabadság hangja csendül ki, és annál
jobban lelkesül fel tőle a hallgató, mennél
inkább most szabadult rabszolga." (1946.
VI. 10.)

Az ördög cimboráját harmincszor adták
elő, ami abban az időben nagy sikert je-
lentett. A Mányoki úti villa kertjében
közben a Csongor és Tünde szabadtéri elő-
adására készültek. A Szabad Nép 1946.
július 12-i híre szerint: „A Dolgozók
Színháza augusztus 1o-én szabadtéri elő-
adásban mutatja be a Csongor és Tündét
Palasovszky Ödön rendezésében. " Erre
már nem került sor. Egyre fokozódtak a
nehézségek és az ellentétek. A szociál-
demokraták üzletibb színházat akartak, és
néhány tehetségtelen pártoltjuk szere-
peltetését. A „botrány" akkor tört ki,
amikor egy kultúresten Majakovszkij
költeményét adták elő. A szociáldemok-
raták „túlzott" baloldaliságát, a kommu-
nisták „futurizmusát" nem tudták Maja-
kovszkijnak megbocsátani. Palasovszky
lassanként felszámolta a Dolgozók Szín-
házát, amiből népművelési központot
szeretett volna kiépíteni. Úgy tervezte,
hogy a színjátszócsoport kijár majd az
üzemekbe. Néhányszor voltak is Zugló-
ban.

Balázs Béla akkor megjelenő Fényszóró
című lapjában írt néhány vitaindító cikket:
Milyen darabokat adjanak a színházak?
Milyen előadásban? Fiatalokkal vagy
sztárokkal? Új szellemben, új rendezéssel,
vagy maradjanak a régi mellett? Kell-e
dialektikus, világnézeti színház és milyen
formában? Aktuális-e a világnézeti kabaré,
a vitaszínház, a politikai kabaré és
konferansz? Sztárpolitika továbbra, vagy
állítsunk együtteseket a színpadra fiatal
színészekkel? Kell-e kísérleti stúdiót
szervezni? Kell-e műhelymunka?

A vitaindító cikkek válasz nélkül ma-
radtak. A színházigazgatók dolgoztak a
maguk módján. Jób Dániel például az
akkori Színház című lapnak úgy nyilat-
kozott, hogy a lebombázott Vígszínház
helyén színházvárost tervez. A felhőkar-

colótömbben szálloda, hangversenyterem,
mozi, fürdő és áruház is lesz, és a
demokratikus fordulatot számba véve ki-
látásba helyezte, hogy a színház tagjait
részeltetni fogja a jövedelemből. A szín-
ház egyelőre a Radiusz mozi helyiségé-
ben dolgozott, és igyekezett a kisigényű
közönségízlést szolgálni. Várkonyi Zol-
tán, a Művész Színház igazgatója szintén
nyilatkozott: „Nem könnyű az ostrom
utáni Pesten színházat csinálni. A színhá-
zak terheit oly mértékben emelték fel,
hogy a magyar színházi kultúra kátyúba
juthat. Remélem, hogy segítenek az ille-
tékesek az óriási nehézségekkel küzdő
színházakon. Ha ez megtörténik, akkor
művészileg is többet nyújthatunk, mert
minél súlyosabb a színház terhe, annál
kétségbeesettebben igyekszik keresni a
közönség kegyét és kiszolgálni csökkent
igényű ízlését. A szándék mindenesetre
az, hogy az operettesedő vonalat komoly
művészettel váltsuk fel ..."

Palasovszky Ödön talán túl korán kezdte
művészi színvonalú vállalkozását, nem
csoda, hiszen a fasizmus évei, a sok
betiltott előadás után, felszabadultan rög-
tön munkához látott. Ha az építés évei-
ben alakította volna ki színházát, amikor
az ország vérkeringése már valamelyest
helyreállt, talán ma is élne a Dolgozók
Színháza, és fejlődő népművelésünk egyik
pillére lenne.

E SZÁMUNK SZERZŐI

BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Ifjúság munkatársa

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN művészet-
történész, az ELTE Művészettörténeti
Tanszékének könyvtárosa

CSERJE ZSUZSA az Irodalmi Színpad ren-
dezőasszisztense

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője
GAZDAG GYULA filmrendező

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar Nem-
zet munkatársa

HÁMORI ANDRÁS egyetemi hallgató
KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
LÁZÁR MAGDA a Bábszínház

dramaturgja
MÁNDI TERÉZ színháztörténész
MNOUCHKINE, ARIANE rendező,

a párizsi Théátre du Soleil igazgatója
MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró,

a Népszabadság munkatársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
RÉVY ESZTER a József Attila Színház

rendezőasszisztense
SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense
SZÁRAZ GYÖRGY író

LÁZÁR MAGDA

„A költészet
és a képzelőerő világa'

Az Állami Bábszínház újabb külföldi
sikerei

Az Állami Bábszínház az 1975-ös évad
tavaszán két jelentős külföldi turnén vett
részt: először vendégszerepelt az amerikai
kontinensen, Kubában, és harmadízben
látogatott el Franciaországba. A kubai
vendégjáték műsorán Petőfi Sándor-Szilágyi
Dezső: János vitéze szerepelt; Havannán
kívül Colonban is bemutatta az együttes a
magyar népköltészet és nép-művészet
elemeiből ötvözött, Petőfit megszólaltató
bábjátékot.

A kéthetes párizsi vendégjátéknak a
hatalmas nézőterű Théátre de la Ville
adott otthont. A turnén részt vevő művé-
szek meghatottan mesélték, hogy a nagy
arénára emlékeztető nézőtéren az első
előadásokon még letakarták az utolsó két
széksort, majd a színház a nagy ér-
deklődésre való tekintettel eladta az oda
szóló helyeket is, és a magyar bábegyüt-
tes egyre fokozódó népszerűségének fok-
mérőjeként a második héten már nem
látszottak a széksorokat elválasztó és sze-
gélyező járások, mert a lépcsőket is bir-
tokba vették a szerencsés, pótszékhez ju-
tott párizsiak, miközben a kívülrekedtek
elkeseredetten ostromolták a pénztárat. A
francia fővárosban a színház Bartók-
műsorát ( A fából faragott királyfit, A
csodálatos mandarint és a Táncszvitet),
Sztravinszkij Petruskáját, Ligeti-Szilágyi
Aventures-jét és Beckett: Jelenet szöveg
nélkül című bábpantomimjét mutatta be az
együttes, összesen 14 előadáson.

Idézzük a két vendégjáték visszhang-ját,
két egymástól és a magyar hagyomá-
nyoktól is annyira különböző kultúra
egyaránt elismerő megnyilatkozásait és
értékelését a budapesti Állami Bábszín-
házról.

A Granma hasábjain

1975. április 8-án jelent meg a kubai ven-
dégjátékról Manuel Pereira tollából a kö-
vetkező írás:

„A magyar bábjátékosoktól sokat lehet
tanulni. A havannai Teatro Musicalban
vendégszereplő magyar bábszínház
előadására a gyermeknézők fantáziatelten
lépnek be, képzelőerejük csak tovább
gazdagodik az előadás láttán. Megvilá-
gosult álmoktól megrészegülten, élveze-


