színháztörténet
dásra és mások vagy a változások ellen
védekező érzékenységre.
Még a legfiatalabbakra is hatnak ezek a
tapasztalatok. Pedig nekik minden okuk
megvolna a jövőt tervező, nyílt vállalkozó
kedvre. De értük nagy részben mi vagyunk
felelősek ! Az általános atmoszféra! A
befutottak által sugalmazott viselkedési
sémák és a színészi sorsot irányítók
kényelmi
szempontjait
szolgáló,
önmegadásra buzdító „ideológiák" hatnak
rájuk, szinte ellenállhatatlanul.
Nos, ezek a „passzivitási ragály vírusai"! De találkoztam olyanokkal is, akik
ezen körülmények között szívderítően
mások maradtak! ... Tudomásul kel-lett
vennem, hogy művésztársaim nem
feltétlenül valóságos, sokkal inkább a vélt
körülményeik szerint tömörülnek az egyik
vagy másik táborba. Kinek-kinek a
hovatartozásában döntő szerepet ját-szik
egyéni
hajlandósága,
pillanatnyi
idegállapota és gondolkodásmódja. Vagyis
az, hogy a maga valóságából származó
ingereket hogyan értelmezi vagy váltja
cselekvésre. Éppen ez a bizonytalanság
sürget szólásra, mert azt igazolja, hogy a
tények még senkit sem szorítottak olyan
kalodába,
amelyben
megszűnne
egyéniségének
és
megfontolásainak
szerepe. Tudom, van olyan helyzet,
melyben a fennmaradásnak csak egy-féle
módja képzelhető el, választási lehetőség
nem kínálkozik. De általános helyzetünk
megközelítően sem ilyen! Mindenki maga
felelős a viselkedéséért!
Eszem ágában sincs azt állítani, hogy
nem joggal kívánunk magunknak serkentőbb működési feltételeket. Azt viszont
határozottan állítom, hogy a meg-levőek
között is lehetnénk nyitottabbak és
serényebbek! Nem kéne tétlenül várnunk
az
előbb-utóbb
bizonyára
javuló
körülmények nógatására. Megtehetnénk a
magunk jókedvéből is mindazt, amit elsősorban személyes, művészi érdekeink
követelnek meg tőlünk. A színművészet
története nem ismer olyan nagy színészeket, akik ne lettek volna okosan
tervező, küzdelemre kész és fáradhatatlanul kezdeményező, szuverén egyéniségek! Olyanok, akik a művészi alkalmazkodás bonyolult követelményei között
is megtalálták és megőrizték a maguk
szabadságát. Aki nem küzdi végig a maga
művészi függetlenségének harcát, nem
építi fel a maga fesztelen, művészi
bátorságát, az élheti a használható színész
kényelmes életét, de bizonyosan a nagyság
reménye nélkül. Eszköz lehet csak és nem
jelenség!

le az avantgarde szocialista színház és a
népi színház alapjait is. Segítettük a
munkásmozgalmat. De ahogyan nem
A lényegretörő színház
csatlakoztunk semmilyen izmushoz, éppúgy nem csatlakoztunk a proletkulthoz
sem.
Munkánk sokágú volt. Mindenkihez
akartunk szólni. Rendezéseimmel éppúgy, mint színpadi műveimmel vagy sokat
„Hogy lássák a fiatalok, milyenek voltak támadott verseimmel az élet szabadságára
az egykori harcok, hogy lássák a régieket és teljességére törekvő embert akartam
kifejezni. Az embert, de a közösséget is,
az élők."
„Nem halhat meg az ember számára a amelyben él vagy amelyben élni akar. A
fölemelkedés vágya. A jobb, a szebb, az színháztól mi sok mindent vártunk. Azt is,
igazibb élet akarata. Nem halhat meg a hogy naiv örömöket, kalandot adjon,
révületet, fölszabadító élményt, vagy hogy
szenvedély és a teremtő fantázia."
Az ellenforradalom éveiben, a húszas görbe tükröt tartson elénk. Azt is, hogy
években ennek a gondolatnak a jegyé-ben történeteket, emberi sorsokat idézzen és a
írtuk verseinket, tiltakozó röpiratainkat, társadalmi
erők
szembenállását
ennek a hitnek a jegyében rendeztünk megmutassa. Azt is, hogy gyónjon,
munkáselőadásokat
1921-22-ben, gyóntasson és sebeinket, gyötrelmeinket
szerveztünk forradalmi élszínházakat kitakarja. De azt is, hogy a művészi
1925-28-30-ban. Ennek a meggyő- szuggesztió erejével a jövőt sürgesse és
ződésnek a jegyében rendeztem Ayrus örök megújulásunkat reklamálja.
leánya című drámámat 1931-ben. Így volt
*
ez. Es a felszabadulás után is: ezért szerveztük meg a Madách Színházat és a
Dolgozók Színházát. Hittünk magunkban Folytatni akartuk a forradalmi hagyoés az emberekben. Hittünk a művészi mányokat. Nem kötöttük le magunkat
felismerések világosságában és a szín-ház semmilyen művészi dogma mellé. Kíséremberformáló, életet alakító erejében. leti színházakat, stúdiókat létesítettünk.
Utat kerestünk a tömegekhez.
Mert kísérlet nélkül fejlődés nincsen.
Új dramaturgiai elveket, gyakran diaSok újat akaró, bátor színház működött a
húszas években világszerte. Mi ezekkel a lektikus szempontokat alkalmaztunk a
szocialista világnézetben és az avantgarde darabok, szerepek értelmezésében, az alaforradalmi szándékban egyek voltunk, de kok megformálásában és a rendezésben. A
az eszközök, a művészi meg-valósulás közönséget meggyőzni, a művészi éltekintetében külön utakon jártunk. Nem mények erejével megragadni, de ha kelidegen stílusokat akartunk ideplántálni. A lett, vitára késztetni is akartuk. Színhámagyar színházkultúra sajátos reformjára zaink egész fejlődése is harcok közt alatörekedtünk.
kult, harcok, viták és újrakezdések kö„Cselekvő színház" - ez mostanában
kedvelt kifejezés, de inkább csak szép szó. zepette.
*
A mi korunkban, ötven évvel ez-előtt
azonban valóságosan tettet jelen-tett.
Élcsapatokat szerveztünk, hogy velük Előbb Hevesy Ivánnal és Bortnyik Sánvállvetve dolgozhassunk. Élcsapatokat a dorékkal szerveztünk egy vihart kavaró,
harcos élszínpadot. Föl akartuk ébreszteni
jelen és a jövő számára.
Hirdettük, hogy a színházat vissza kell az embereket. Majd Tamás Aladárral és a
adni ősi hivatásának. Ezt előttünk is, utá- munkáskórusokkal kíséreltük meg a nagy
nunk is sok bátor külföldi rendező akarta, áttörést. Aztán egyesítettük a haladó
mindegyik a maga módján. Mi is a erőket. A húszas évek végétől, színházaim
magunk hite szerint. A harc nem volt döntő korszakában Madzsar Alice-szal és
könnyű. De „a bátraké volt akkor a haj- Róna Magdával dolgoztam együtt.
Újjáfogalmaztuk a táncot, a szín-padot és
nal".
a drámát. Kitűnő erők álltak mellettünk:
*
Kozma József, Kövesházi Ágnes,
Nemegyszer megírták már, hogy mun- Boromisza Tibor, Szabó Ferenc, Szelényi
káselőadásainkkal mi indítottuk el az el- István és továbbra is Hevesy, Bortnyik,
lenállási kultúrmozgalmat és a hazai kó- Tamás. Írók, művészek és lelkes
munkásfiatalok.
Nemsokára
négy-öt
rusmozgalmat. Megírták, hogy mi raktuk
gárdánk is volt: avantgarde színtársulaPALASOVSZKY ÓDON

taim, szavaló- és mozgáskórusok, mozdulatművészek és munkástornászok. A
munkáselőadásokat is a Lényegretörő
Színház jegyében rendeztem.
Minden előadásunk kiállást jelentett
egy új gondolat mellett. Cocteau, Tzara
vagy Toller darabjai, Majakovszkij poémái, Madzsar Alice és Róna Magda
mozgásdrámái, Balázs Béla vagy a magam
játékai mindig újat mondtak és új színpadi
formát kívántak.
Az új akcióvezetés, a merész hangsúlyok, a leegyszerűsítések és a szenvedélyes
felfokozások gyakran meghökkentették
vagy megbotránkoztatták a közönséget, de
szíven is ütötték. És meg is győzték.
Ma már érdemként emlegetik, hogy
meghonosítottuk a tömegszínpadot is. A
Géprombolókkal, a Bilincsekkel, a B a biloni vásárral, a Bábellel stb. A mi színpadainkon egyéni sorsok és tömegsor-sok
egyaránt mérkőztek. Újfajta együtteseket
alakítottunk ki, ahol nem a technikán,
hanem mindig a belső kifejező-erőn volta
hangsúly. Kórusdrámáinkban az ősi
színháznak, az ősi kultikus játékoknak
töretlen erejét akartuk megközelíteni. $
egyúttal új lelki tájak föltárására
törekedtünk.
*
Sürgettük a színészképzés és a táncpedagógia reformját. A légzőgimnasztikát és
a testkultúrát tekintettük minden művészképzés alapjának. Iskoláinkban szakítottunk az elavult tipizáló módszerekkel: az egyéni képességeket igyekeztünk
fejleszteni.
A Madzsar Alice-féle mozgáskarakterológiai tanulmányok azt a célt szolgálták
hogy megismerjük és megismertessük a
természetes
mozgáskifejezések
törvényeit, és színészeinket többsíkú emberábrázolásra bátorítsuk. Ambivalenciák,
ellentétek, belső küzdelmek föltárására.
A romlásnak indult színpadi beszéd
pallérozása volt egyik fő gondunk. Megteremtettük a természetes, szép beszédet,
és az elavult, patetikus dikcióval szemben
az új dikciót, a kórusok nyelvét, a sokszínű parlandót, mely természetesen épül
föl a próza és az ének határán a beszéd
értelmi és érzelmi hangsúlyaiból. Még
fontosabb, hogy a színpadi játékot a mozgások kultúrájával gazdagítottuk.
Szakítottunk a „szavak színházával".
Visszahelyeztük ősi jogaiba a kifejező
mozgást. „Kettős pillérre" építettük a
színpadi játékot: a beszédre és a mozgásra. A szövegmondás mellett kellő súlyt
kapott a testjáték, a mozdulat művésze-
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te. A látvány. A tér. A dinamika és a ritmus. Törekvéseinket az idő azóta már
igazolta.
A „kettős pillér" elve vezetett el bennünket a napjainkban olyannyira népszerű (ősi múltú) totális színházig. Egyes
előadásainkon megvalósítottuk a teljes
szintézist; a dialógus, a kórus, a színészi
játék, a tánc, a pantomim, a zene, az indulathangok és a térjáték egységével, amibe
aztán még szervesen bekapcsolódtak a
fények, a színek és a formák ritmusai.
A kórus és a tömegszínpad elve így
teljesedett ki egy akkor merészen új és
lényegi szintézisben. Mindezt az alakuló
új dráma involválta, s így lett a színház
nemcsak eszmék és érzelmek küzdőtere,
de a tudatos és nem tudatos, a logikus és
nem logikus művészi porondja is. A
valóság élőbb lett, és a képzelet, az álom
szárnyakat kapott.
A színész és a néző minden tehetségét
föl akartuk ébreszteni. Egyaránt apelláltunk a közönség fogalmi és képi gondolkodására, vágyaira, képzeletére, emocionális világára. A közönséget nem kiszolgálni, hanem fölemelni igyekeztünk.
1929-ben neveztem el törekvéseinket
„Lényegretörő Színház"-nak. Ez azóta
már nagyon kedvelt kifejezés lett. Kérdés
azonban, hogy milyen értelemben használják. A „lényegretörő" kifejezés nálunk
nem csak absztrahálást, sűrítést jelentett.
Nem is lecsupaszítást, hanem be-hatolást
a sorsokba, szituációkba, a fel-szín alatti
gazdag források megnyitását. Nem
csupán egy új stílust akartam meghonosítani. Arról volt szó, hogy „kiköpjünk mindent, ami langyos". Színpadra
vittük a kor „nagy témáit", az elhazudott
vagy elkendőzött problémákat. A játékban igyekeztünk minden konvenciót elvetni, minden kitérőt kiküszöbölni. A lényegi összefüggések föltárására törekedtünk. Megkíséreltük, hogy az embert

„szembesítsük" önmagával és környező
világával. Új rendben akartuk láttatni a
dolgokat. Új fényt, új értelmet akartunk
adni az élet tényeinek. Ezek ma már szintén közkedvelt kifejezések vagy kívánalmak.
Mik voltak a mi témáink? Önmagunk
keresése. szabadság és a teljesség keresése. Az ember, gép, természet harca és
barátsága. Viszonyuk a környező dolgokhoz, a tárgyakhoz. Játékaink. A munka, a közösség, a szerelem és az ember.
Az idő és az ember. A fény, az új erők, a
változások
törvényei.
A
jelen
elsivárosodása. Kudarcaink, nevetnivaló
gyarlóságaink. A félelem. A küzdelem a
magány, az elmechanizálódás és az
uniformizálódás ellen. A harc az elnyomás
és a háború fenyegető réme ellen.
Gyakori témáink voltak az élet és a
társadalom akkori torzulásai: a jelszavak
uralma, a család, a házasság, az iskola, a
nevelés anomáliái.
Új szellemi és érzelmi rend hírnökei
akartunk lenni, és új ritmusoké. De érzéseinket, látomásainkat, gondolatainkat
csak úgy tudtuk láthatóvá tenni, csak úgy
tudtuk magunkat kifejezni, ha mindent
lemeztelenítünk. Az új vers, a kötetlen
tánc, az új dráma, az új játék úgy kívánta,
hogy lehántsam, lehántsuk a „szavak
burkát" és a mozdulatok „fölöslegeit".
Meg kellett szabadulnunk a szokványok
üledékétől, szét kellett törnünk a kihűlt
kapcsolatokat, szakítanunk kellett a kasírozott
színházzal,
a
dráma
kompromisszumaival, mindennel, ami
nem igaz, ami híg v a g y édeskés. Vissza
kellett adnunk a szavak nyers erejét, a
gesztusok fanyar tisztaságát. Olyan
kifejezési formákra törekedtünk, melyek
új összefüggések hordozói, és az ősi
értelmeknek új csengést adnak.

Így alakult ki a mi sajátos színpadi
nyelvünk. Így születtek meg verseink,
zenéink, táncaink és színpadaink, melyeket
évtizedeken át üldöztek a hatóságok és
mindennemű
vaskalaposok.
Gyakran
halljuk, hogy a 20-as és 30-as években
színpadi forradalom volt kialakulóban
Magyarországon, de elsorvadt, mert nem
volt visszhangja. Ez nem igaz. Lelkes tömegek jöttek velünk, álltak mögöttünk.
Áhítatos, lelkes közönségnek játszottunk
százszor és százszor. Színházainkat az
erőszak némította el. A harmincas években a rendőrség, a fölszabadulás után
pedig a dogmatizmus.

Kedvelt műfajaink voltak: a dokumentumjátékok, a költői oratóriumok, a
montázs, a világnézetkórusok, az árnyjátékok, az „illúzióromboló" groteszk
játékok, a mai szóval abszurdnak nevezhető burleszkek, a „dinamikus" társa-dalmi
szatírák vagy a parodisztikus „élő
bábjátékok". De nem utolsósorban a
pantomimok, a mozgásdrámák és a mítoszok távlatait idéző kórusdrámák, a
„totális" színpad különböző költői változataival. Nem voltunk egyedül! Forrongott akkor a világ, de sok mindenben
megelőztük a külföldet is. Ilyen élenjáró
műfajokat képviseltek például a Bilincsek,
a Srác és a Vagabund, a betiltott Korszerű
szvit vagy az Ayrus leánya, melyek a
mozgás és a parlandó drámai erejét már
majdnem egy fél évszázaddal ezelőtt
fölfedezték a hazai színház számára.
Saját színházat építeni nem állt módunkban. De akár dobogón, körfüggönyben, szabadtéren vagy jól fölszerelt
nagyszínházakban játszottunk, a játékteret
mindenkor a magunk képére igyeRóna Magda a Korszerű szvit Rombolás című
jelenetében

keztünk átformálni. A valóságdrámák, a
rögtönzések vagy montázsműsoraink alkalmával egyszerűségre, közvetlenségre,
nemegyszer a közönséggel való együttjátszásra törekedtünk. „Látomásos" költői
darabjainkat a megkomponált játék, a
tömegakció és a térszínpad monumentalitása jellemezte. Harcoltunk a többszintű színpadért, az avantgarde színpadképért, a vetített díszletek ért, a fénykulisszákért. Mert akkor még mindezért
harcolni kellett.
Első, 1921-től 1928-ig tartó korszakunkat a keresés, a merész kísérletezés, a
„Sturm und Drang" szelleme hatotta át.
Második korszakunk klasszikus kor-szak
volt, noha nem kevésbé forradalmi
szándékú.
A Zöld Szamár Színházzal 1925-ben a
szatirikus színháznak egy sajátos típusát
valósítottuk meg (ma inkább happeningnek nevezhetnénk). 1926-27-ben az Új
Földdel az irodalmi és kórusszínpadot,
1928-ban a Cikcakk-estékkel a problémaszínházat, a Rendkívüli Színpaddal pedig a "világnézeti konferanszjátékok" és
„embertörténelmi riportok" színpadát.
192.8-29-ben a betiltott Géprombolókkal a
I00% szocialista tömegszínházát szándékoltuk.
1928-ban már fordulatot jelentett Prizma
című pantomimszínpadunk is, majd
Madzsar Alice és Róna Magda művészcsoportjának színpadi irányzódása. Sorozatosan bemutatott színpadi játékaink,
például az Operettszínházban, az Új
Színházban vagy az Új Tháliában (193134) már mind klasszikus korszakunkat
képviselik. De ekkor a rendőrség erőszakosan közbelépett, sem a Belvárosi
Színházban, sem a Royal Színházban már
nem játszhattunk.
1945-ben azután ismét szükség volt az
új kor problémáit fölvető, kísérletező,
vitázó élszínpadra. Ez volt a Madách
Színház. 1946-ban pedig megalapítottuk a
Dolgozók Színháza című, önálló arcélű
népi színházat. Lépésről lépésre mentünk
tovább.
Mindig ott és úgy újítottunk, ahol a
körülmények ezt megkívánták, vagy ahogyan akkori harcunk diktálta.
A mi időnkben küzdeni kellett a politikai
és szellemi elnyomás ellen. Megalkuvó és
hazug volt az uralkodó gondolkodás, a
morál; a költészet elefántcsonttoronyba
menekült, elöregedett és üzletes szórakozás lett a színház. Mint már mondottam,
küzdöttünk az akkori megkövesedett
tradíciók és közkeletű sablonok el-
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len, de éppúgy a ma is divatos (újrafelfedezett) „izmikus" közhelyek ellen. Ami az
izmusokból jó volt, azt szívesen, lelkesen
adaptáltuk,
ami
nem
bizonyult
életképesnek, azt a magunk kezdeményezéseiből is kirekesztettük.
A színház bizonyos értelemben tisztítótűz. Szükség volt a belső izzásra, az átváltozások, azonosulások forróságára.
Persze, szükség volt az éberségre, fegyelmezettségre és tudatos illeszkedésre is.
Nem sztárokat és statisztákat, hanem a
lelkes, hősi tömeggel együtt játszó, hivatottságukat átérző művészeket akartunk
nevelni és szerepeltetni az új, forradalmi
színház szolgálatában.
„Meredeknek" is neveztem drámáinkat és
színpadi játékunkat. (Akkor még töretlen,
tiszta csengése volt ennek a szónak.)
Meredeknek neveztem, mert merész
fordulatokkal a dolgok velejére törtünk.
Mert a begyöpösödött lelki sétányok
szorgalmas taposása helyett meredek
ívelésre törekedtünk, a drámai megjelenítés elemi erejű tisztaságára.
Arra törekedtünk, hogy a lényegi fölismeréseket vagy költői révületek nagy
pillanatait maradandó, kollektív élménnyé
emeljük, és az előremutató átváltozások
tisztító, friss levegőjét megteremtsük. Úgy
véltük, hogy a színház ezáltal töltheti be
leginkább a maga művészi feladatát és
útjelző ösztönző hivatását.
Mindez messze van már.
„Kemény a sors. Kemény az arcok redőibe írt idő."

