
az egyénien felfogott flamenco táncstílus,
amely gazdagítja, egységbe fogja a for-
manyelvet. A csoporttáncok egy részében
viszont kevéssé karakterisztikus, pregnáns
a formanyelv, nem elég gazdag a
művészeti eszköztár, meg-megismét-
lődnek a csoportmozgatás ismert moti-
vikai és térbeli szerkesztési elemei. Re-
méljük, hogy Lorcához, a formák nagy
tisztelőjéhez és tudójához való mély
vonzalma, a szertelen fantáziát szabá-
lyokhoz kötött, zárt művészi konstrukciók
határai közé szorító költő szeretete a
továbbiakban is ösztönözni fogja a
koreográfust a pontos művészi kifejezések
kikovácsolásának nehéz útján.

Fantáziadús és megkomponált viszont
most is a színpadkép és a színhatás szá-
mos érdekes változata. A lorcai szín-
szimbolika skálája a zöld, a fekete és a pi-
ros mellett legvégül feltűnik a negyedik (a
granadai dús forró nyár megénekelt színe)
- a narancssárga is: a halálba taposott
költő feltámadásának a színe. Később
kissé váratlanul bizarr háttér-ként jelenik
meg egy Salvador Dali-stílusú rikítóan
vörös, nagy száj, amely mintegy elnyeli a
világ szemetjét. Meg-ragadó, hatásos az
utolsó kép, a Goyára emlékeztető, hátulról
átvilágított festmény elé hajszolt költőt
látjuk, majd a hirtelen támadt sötétségben
hidegen rá-vetődő fehér fénykarika
világában éles csattanás hallatszik ..

A műsor kezdetén a függöny előtt
megjelenik utcai ruhában a táncos-
koreográfus-rendező Markó Iván, és saját
műsorának indításául szép egyszerű
szövegejtéssel elmondja Lorca Duende
című tanulmányának bevezetőjét .. .
„Nem. Én nem szeretném, ha a terembe
beröppenne az unalom szörnyű dongója ...
Egyszerűen költői hangom skáláján . . .
amelyből nem leselkednek báránybőrbe
bújtatott éles pengéjű iróniák, hadd látom,
tudok-e egyszerű lec

két adni nektek a megkínzott Spanyol-
ország szelleméről."

Markó színháza valóban teljes szívvel
felvállalja ezt a programot: nem röppen az
unalom dongója, nem leselkednek éles
pengéjű iróniák ... Magas hőfokon
előadott, hittel teli ceremóniának voltunk
részesei. Markó ezúttal művészi hevülettel
megteremtett szín-pompás Lorca-
víziójának keretében mondja el a
korábban A nap szeretteiben, majd pedig a
Küzdelmekben meghirdetett programját, a
humánumért harcoló művész hitvallását,
egyre határozottabban alakítva ki a maga
választotta „Gesamtkunstwerk" biztosan
vezetett színpadi apparátussal, szövegből,
zenéből, táncból, képzőművészeti
összhatásból megkomponált műfaját.

Színpadi mágiát teremtő útján teljes
odaadással követi a tehetséges fiatal
együttes és a vele tökéletesen össze-
hangolt, jelmezt, díszletet, világítást
teremtő kitűnő művészgárda, Gombát
Judit, Hani János és ezúttal a Győri
Filharmonikusok közreműködésével a
hagyományos spanyol és népi zenéből,
valamint saját szerzeményeiből a zenei
aláfestést megteremtő Vajda János.

Az igazság pillanata (a győri Kisfaludy Szín-ház)
Zenei összeállítás: hagyományos és népi zené-

ből, valamint Vajda János szerzeményeiből a
Győri Filharmonikusok közreműködésével. A
darabot rendezte és betanította: Markó Iván.
Világítás: Hani János. Díszlet: Gombár Judit
és Hani János. Jelmez: Gombár Judit.
Próbavezető: Stimácz Gabriella. Művészeti
vezető: Markó Iván.

Szereplők: Szabó Elemér, Markó Iván,
Magyar Mária, Fülöp Viktor, Martin Márta,
Szekeres Lajos, Király Melinda, Greiner
Éva, Kiss János, Bombicz Barbara, Domb-
rovszky Éva, Horváth Erika, Horváth Gi-
zella, Kristó Annamária, Ladányi Andrea,
Ocsag Anna, Demcsák Ottó, Krámer
György, Németh István, Sebestyén Csaba,
Szigeti Gábor, Tárnoki Tamás.

CENNER MIHÁLY

A megújuló színházban
él tovább

Palasovszky Ödön, a magyar színházi
avantgarde egyik legaktívabb harcpsa és
továbbvivője, író, színész és rendező
nyolcvanegy éves korában elhunyt.

Palasovszky Ödön rendszeresen írt a
SZÍNHÁZ-ba, cikkeivel felidézve a két
világháború közötti évtizedek baloldali
avantgarde színházi kezdeményezéseit.
Utolsó írását 198o szeptemberében kö-
zöltük.

Cenner Mihály színháztörténész bú-
csúztató beszédével emlékezünk az idős
korában is aktív, ízig-vérig színházi
emberre, Palasovszky Ödönre.

A Magyar Színházművészeti Szövetség és
az egész magyar színésztársadalom
nevében búcsúzunk Palasovszky Ödöntől.
A magyar avantgarde színházi mozgalmak
egyik alapítója és mindvégig tevékeny
munkása, mozgatója, résztvevője volt.

Egyetemi és színi tanulmányainak pár-
huzamos végzése után Madzsar Alice
mozgásművészeti iskolájában tanított, és itt
érlelődött meg benne a „lényegre-törő
színház" eszméje, amelyet aztán
évtizedeken át folytatott kitartó munkával,
nemegyszer harccal valósított meg
társaival: Madzsar Alice-szal, Hevesy
Ivánnal, Tamás Aladárral és mindenek-
előtt feleségével, művészetének és har-
cainak hűséges társával, Róna Magdával.

Harcról szóltunk, mert Palasovszky Ödön
harcot folytatott a lényegretörő színház
megvalósítása érdekében minden addigi
konvencióval, begyöpösödött színházi
felfogással, mind a drámák értelmezése,
mind pedig az előadás-mód egésze
tekintetében.

Mi volt Palasovszky Ödön lényegretörő
színháza? A szeszélyesen tagolt terű
színpadon - ezeket többnyire Bortnyik
Sándor tervezte - ritmusok, kórusok és
szólók felelgettek egymásnak, indulathang
és zene, parlando és tánc, pogány
szertartások épültek egybe, mintegy
szövetkeztek logikus beszédre, színpadi
cselekményre vagy szóval ki nem fejezhető
tartalmak közvetítésére.

Az Igazság pillanata színpadi rituáléja ( MTI fotók)



Ez a totális színpad minden látványos
közvetítőelemet magába olvasztott: a
mozgást, a táncot, a kórust, a mimikát és
gesztusokat, a verset, a prózát és a zenét.
Más volt, mint a hagyományos dráma
vagy pantomim, bár egyes produkciói ez
utóbbihoz hasonlítottak leginkább.

Nálunk és általában Közép-Kelet
Európában az avantgarde nemcsak mű-
vészeti irányzat volt, hanem politikai
állásfoglalás. Így érthető, hogy Pala-
sovszky Ödön új színházi törekvései-ben
a munkásságra támaszkodott, pro-
dukcióiban munkásfiatalokat szervezett
be, közönségének jó része is munká-
sokból, illetve baloldali értelmiségiekből
állott. S az 192o-as évek ellenforradalmi
kultúrpolitikája ezért üldözte és próbálta
elhallgattatni színházi vállalkozásait, őt
magát nemegyszer bíróság elé állítva,
produkcióinak egyikét-másikát
rendőrhatóságilag betiltva.

1925-ben a Zöld Szamár nevű avant-
garde színházzal indult el ezen az úton,
Hevesy Ivánnal és Mittai Lászlóval.
Produkciójukról - amelyben Ivan Goll és
Jean Cocteau dramatizált költeményei,
illetve kis darabjai szerepeltek Illyés
Gyula fordításában - írta Kosztolányi
Dezső:

„E kis színház mögött néhány fia-
talember áll. Hangsúlyozzuk, hogy sem-
mi közük a régóta levitézlett külföldi
divatokhoz: futurizmushoz, expresszio-
nizmushoz, dadaizmushoz. Az előbbi két
irányhoz valóban nem húznak. De ami
hajlandóságukat illeti, úgy látom, hogy
mégis a dadaizmussal tartanak
atyafiságot. Ok nem vállalják ezt a ro-
konságot. Mindössze egy szatirikus szín-
házat akarnak megteremteni, hol tormát
reszelhessenek a mai, erkölcs, hit nélkül
szűkölködő társadalom orra alá."

„Ivan Goll két költeményét jelenetezik
meg stílusosan, úgy, hogy egy igéje sem
vész el, szemünkbe szökken, ami fontos
és jelentős. Cocteau komédiája egészen
dadaista. Friss kedvvel, eredetin hozták
színre ezeket az apróságokat; a kiállítás
gazdag ötletekben, a színészek értik a
szerzők szándékát, a régi görög kar
gúnyos szereplése megrázó. Hogy a
vállalkozás fönnmarad-e, élet-képes lesz-
e, az nyilván nem rajtuk múlik."

Valóban nem rajtuk múlott, hogy el
kellett hagyniok a Csengery utcai Mű-
vész Színpadot, s a következő évben az
átalakított társulat Új Föld néven foly-
tatta előadásait. Itt került bemutatásra

Tristan Tzara dadaista ihletésű darabja,
ugyancsak Illyés Gyula fordításában,
valamint Palasovszky: Oedipas kezei c,
produkciója. Nem Palasovszky Ödönék
voltak abban az időben az egyetlen kí
sérletező színpad, de tagadhatatlan, hogy
ők voltak a legjelentékenyebbek.

Az Új Föld csoport a következő év-ben
Cikk-Cakk esték néven konferansz-revüt
alakított ki, amelyeken szimultán
színpadot alkalmaztak. Erről a csoport
így vallott:

„A Cikk-Cakk esték szándéka a mai
ember százféle zegzugos útjának keresz-
teződésében az élet igazi ritmusát, benső
lüktetését megkeresni. Olyan közönség-
hez utat találni, amelynek van bátorsága
szembenézni a ránk öregedett szellemi és
érzelmi rend mögött résen álló szabad és
kollektív erőkkel."

Palasovszky csoportjának harcot kel-lett
vívnia az értetlenséggel, a reakcióval, a
csupán az átlagot kereső és azzal
megelégedő kispolgári szemlélettel és
nemegyszer a hatósággal is. Mert a szín-
padaikon mindenkor az elnyomottak
pártján álltak, a munkásosztály erejét de-
monstrálták, s nemcsak a nézőtér telt meg
a munkásokkal és baloldali érzelmű
értelmiségiekkel, hanem a hivatásos szí-
nészek mellett a munkásifjakból toborzott
amatőr színészek, a kórusok tagjai is
közülük kerültek ki. Világnézetüket
bátran vallották és előadásaikban hir-
dették. Ezért is kellett évenként más-más
néven, címen és helyen megjelenniök.

A Cikk-Cakk estéket 1928-ban a Rend-
kívüli Színpad követte, majd ennek meg-
szűntével a Prizma. Talán itt bontakoz-
hatott ki legteljesebben Palasovszky
Ödön lényegretörő színháza. Itt rendezték
meg Ernst Toller: Géprombolók című
drámáját, amelyet a főpróba után a
rendőrség betiltott, de mégis óriási hatása
volt, mert a munkásság jó része már a
főpróbára is bejuthatott.

A betiltás nem vette el sem Pala-
sovszky, sem társai ambícióját. Sőt, talán
fokozta tettvágyukat és ellenállásukat a
hatóság közbelépése.

Jelentősek voltak Madzsar Alice és
Róna Magda mozgásművészeti estjei,
Kozma József zenéjével és a közre-
működő művésznők koreográfiájával.
Ilyenek voltak: a Bilincsek, a Babiloni
vásár, A Srác és a Vagabund Hipokríciában;
a legjelentősebb azonban Palasovszky
Ödön drámája, az Ayrus leánya. Ebben a
biblikus-mitikus tárgyú, tán-cos, zenés
drámában a színház ősi lé

nyegét és értelmét valósították meg, s a
dráma előadása fordulatot jelentett az
avantgarde színház történetében.

Közben munkatársa lett Tamás Aladár
100% című folyóiratának, és a Mun-
káskultúrgárda keretében megrendezte a
1oo% színpadi estjét, amely ugyan-csak
betiltással végződött.

1932-33-ban Műhely címen folytatta
tevékenységét; ennek egy részét szintén
betiltották. Itt már Pünkösti Andorral
dolgozott együtt, míg végül a Márkus
László alapította Új Tháliában Felkai
Ferenc Bábel című darabját rendezte.
Ezután hosszú-hosszú csend következett.
A reakció kiszorította Palasovszky Ödönt
a színpadról, ahová csak 1945-ben mint a
Madách Színház, illetve a következő
évben az általa alapított Dolgozók
Színháza igazgató-rendezőjeként térhetett
vissza.

A rövid intermezzo után ismét le-
gördült a függöny Palasovszky színpa-
dán. Ezúttal az akkori dogmatikus kul-
túrpolitikának nem felelt meg a „lényeg-
retörő színház", nem találták elég vona-
lasnak. Palasovszky Ödön és felesége,
Róna Magda ezután kertészkedtek. Nem
az emberi gondolatok és érzelmek kert-
jében gyomlálták a dudvát és a vadhajtá-
sokat, és nevelték az újfajta, különleges
virágokat; valóban kertészként egy té-
eszben kaptak alkalmazást. Az Irodalmi
Színpadon még egyszer felizzott Pa-
lasovszky rendezői szelleme, a 1oo%
emlékére rendezett irodalmi előadáson. A
többi néma csend! De ebben a csend-ben
megírta a lényegretörő színház elméleti,
gyakorlati és történeti össze-állítását, s ez
a könyv, amely csak napokkal távozása
után került ki a nyomdából, megőrzi
emlékét, művészetét, munkásságát,
amely a magyar színház-történet egyik
legizgalmasabb és legelőremutatóbb
fejezete.

A búcsú perceiben ezt a hosszú, színes,
sokoldalú, örömökkel és bánatokkal,
sikerekkel és elnémításokkal teli, de a
művészetben mindig az újért és a mű-
vészeten keresztül az elnyomottakért
áldozott életművet csak nagy vonalaiban
vázolhattuk, s ő nemcsak emlékeinkben
él tovább, de a folyton meg-újuló magyar
színházi életben is, amely-nek egyik
legnagyobb újítójától most fájdalommal
és tisztelettel búcsúzunk, azzal a
hitvallással, amely életének és
munkájának összegezése:

„Nem halhat meg az ember számára a
szépség, a szenvedély és a teremtő fan-
tázia ígérete!"


