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A ma gyar avant gárd ori gó ja
Pa la sovsz ky Ödön Ay rus leá nya cí mû 

elôadá sá nak re konst ruk ció ja

Ren de zés és dra ma tur gia

P a la sovsz ky Ödön és a Zöld Sza már Szín ház
mun kás sá gá nak tör té ne tét vizs gál va az Ay rus
leá nya cí mû 1931-ben be mu ta tott, szin te ti kus

kó rus drá ma ként meg je lölt elôadás a ma gyar avant -
gárd szín há zi cso port tö rek vé sei nek te tô pont ja. Re -
konst ruk cióm ban öt szem pon ton ke resz tül mu ta -
tom be az elôadás fel té te le zett me ne tét, ame lyet ál -
ta lá ban a fel vé tel se gít legin kább, de a több mint
nyolc van év vel ezelôt ti elôadás ese té ben más esz -
kö zö ket kel lett hasz nál nom: a dra ma ti kus szö veg,1

a ren de zôi szö veg könyv ben2 lé vô az inst ruk ciók és
a ko re o gráfia szer ke ze té nek leírá sa3 nyújt se gít sé -
get az elôadás me ne té nek is mer te té sé hez. A szce -
ná rium és a szí né szi inst ruk ció kat tar tal ma zó szö -
ve get szi nop szis né ven ne ve zem meg a re konst ruk -
ció ban,4 il let ve fel hasz ná lom Pa la sovsz ky ta nul má -
nyait és az elôadás ról meg je lent kri ti ká kat is.

Az Ay rus leá nyá nak szö veg ol va sa tát nem vá laszt -
hat juk el az elôadás tól a re konst ruk ció so rán: a szö -
veg hiá nyos sá vá lik a ren de zôi inst ruk ciók nél kül,
el vesz ti drá mai lé te zést. A sza bad ver sek exp resszi -
vi tá sá ból, a kó ru sok is mét lé ses par lan do i- ból felépü -
lô szö veg rész le te ket a ko ra be li szín lap meg ha tá ro -
zá sa sze rint pogány mí to szok alap ján ír ta meg Pa -
la sovsz ky. Nem be szél he tünk konk ré tan dia ló gu -
sok ról és mo no ló gok ról, csak el vét ve ta lá lunk olyan
pár be szé det, amely két sze rep lô kö zött zaj la na, a
há rom figu ra sa ját, zárt va ló sá ga de ter mi nál ja a va -
ló di köz lés csa tor nák kiala ku lá sát. Az ál do za ti já ték
mû fa ji ka rak te ré bôl ered ez, amely a rí tus hoz kö -

zel ál ló, a misz té rium já ték hoz ha son lít ha tó dra ma -
ti kus for ma. Pa la sovsz ky a kó rus drá ma já ték stí lu -
sát egye sí ti a már elôt te al kal ma zott szür rea lis ta ké -
pek és ese mé nyek egy más ra mon tí ro zá sá ból
összeál lí tott szín pa di me tó du sá val. Ez a drá mai for -
ma ke vés bé ha son lít a megírt szín da ra bok hoz,
szakít a na tu ra lis ta sza lon da ra bok ha gyo má nyá val.
Pa la sovsz ky a da ra bot „mo dern ví ziós drá má nak”
ne vez te, a kó rus és a tö meg szín pad szin té zi sé re tö -
re ke dett, amely ben a be fo ga dó min den egyes ér -
zék  szer vé re ha tás sal akar len ni vi zuá lis, au di á lis
vagy non ver bá lis mó do kon. „A kö zön sé get nem ki -
szol gál ni, ha nem fölemel ni igye kez tünk.”5

Az Ay rus leá nyá ban kü lön bö zô szin te ken kap -
cso ló dik össze az össz mû vé sze ti tö rek vés: egy részt
a be széd és a ze ne, il let ve a kó rus hár mas sá gá ban
fel lé pô ver bá lis vi szony rend szer ben (szó, hang,
ének), más részt a szín já ték (ma ga a tör té net meg -
je le ní té se) és a tánc ból felépü lô moz gás rend szer
szim bió zi sá ban. A szi nop szis ban és a ko re o gráfia
leírá sá ban is több ször meg je le nik inst ruk ció ként,
hogy a moz gás és a szö veg egy mást kiegé szít ve kö -
ves se az elôadás rit mu sát. „A drá mai já ték, a gesz -
tus, a tánc rit mi kus egy ség ben épül fel a be széd del
il let ve a ze né vel /…/ A ren de zés felada ta, hogy a
drá mai be szé det, rit mi kus par lan dot, a kó ru so kat,
hang já té ko kat egy sé ge sen fej lessze a moz gá sok kal,
a ki fe je zô gesz tust, a tán cot és a tö meg ak ciót di na -
mi kus egy ség ben épít se fel a be széd del, a ze né vel,
a tér já ték kal, a vi lá gí tás sal és a szín pa di já ték egyéb
ele mei vel.”6 A tánc be li mi mi ka kez de mé nye zé se
me rô ben új sze rû volt az ak ko ri di vat tren dek el len,
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rész kö vet, amely után a cso port kö ve te lés egy re
erô seb bé, egy re erô sza ko sab bá vá lik, de A Má sik
Ja i rusz mégis a jobb ol da li lép csô al já ra szo rít ja
ôket, akik a megadás ból egy faj ta álom sze rû tánc -
ba sik la nak át. Ek kor Ja i rusz nak hosszabb mo no -
lóg ja kö vet ke zik, amely ben meg ró ja a tö me get ké -
ré sük le he tet len sé ge és kap zsi sá ga miatt. „Nem
akar já tok arany ból a Hi ma lá ját, hogy ne kell jen ro -
bo tol no tok töb bé?” De a tö meg új ra át ve szik a ha -
tal mat fe let te, és fo ko za to san a bal lép csô al já ra
kény sze rí tik ôt, ki tö rô szó lók kal, rit mi ku san vál -
ta ko zó tö meg moz gá sok kal. Köz ben egyen ként kér -
le li ôt szö veg gel is a föld mû ves, a kô mû ves, a ker -
tész, a híd épí tô, a vá mos, a kovács, a gon dol ko dó
és a csa var gó – mindeze ket Ja i rusz vég sza va ál lít ja
meg: „Úgy”. A tö meg utol só hul lá ma a „Vé rünk ér -
tel mét”-mon dat tal az al só lép csô ze ten fél térd re
eresz ke dik. Elen ge dik A Má sik Ja i ruszt a ra va tal fe -
lé, meg vi lá go so dik a ra va tal a „Szok tam né ha ál -
mod ni”-mon dat ra. Ô azon ban nem akar ja tel je sí -
te ni a tö meg ké ré sét, „Ne akar já tok, hogy azt mond -
jam: nyisd fel sze mei det. Hagy já tok ôt alud ni. Van
ez a lány. Aki szép, az örök ké él”. Ja i rusz a bal lép -
csô kön in dul va ju tott el a ra va ta lig, s a lány fe jé nél
áll, itt kér le lik, „Tá maszd fel ôt!”. A Má sik Ja i rusz
el kez di kel te get ni a lányt, egyen ként feleme li a ke -
zét, a fe jét, a tör zsét, de az min dig csak vissza hull.
A Má sik Ja i rusz meg pró bál ja fe lé lesz te ni, moz gás -
ra bír ni, fel kel te ni a lányt, aki szal ma bá bu ként nem
rea gál sem mi re. A tö meg in du lat han gok kó ru sá val
kí sé ri a tán cot, ó- hang va riá ciók kal, majd az a- han -
gok já té ká val ke ve re dett i- han gok szó la má val
(egyik ré sze a cso dá lat a- hang ját for mál ja, má sik a
ret te gé sét). Ezek az in du lat hang já té kok a Pu nau la-
 ver sek (1926) tö meg hang jai nak a meg for má lói is,
a mély rôl fel sza ka dó, pri mi tív ér zel mi meg nyil vá -
nu lás for má ja. Ami kor az iszo nyo dó tö meg mo ra -
ja kezd zú go lód ni, ak kor az ú- han gok va riá ciói sza -
kad nak fel a tor kuk ból, a bor za lom és a döb be net
ú-i. Ja i rusz meg kér di tô le, „Mit te szel ve le?”. Ek kor
ala kul ki az „Ex tá zis Tán ca”, amely ben A Má sik Jairusz
úgy tán col ve le, mint ha él ne, de a lány moz du la -
tai ból ki tû nik, hogy ha lott, egy re csak hát ra csuklik
a fe je, vissza hull a tes te. Egyen ként vál nak ki a kó -
rus ta gok, hogy meg néz zék a leányt, feléledt-e,
mind annyian csüg ged ten tér nek vissza a sor ba, de
A Má sik to vább foly tat ja az „Ex tá zis-tán cot”. Eb be
kap cso ló dik be le fo ko za tos moz gá sá val a tö meg,
vég ta gok ról vég ta gok ra, moz gá suk kal a lép csô kön
fel fe lé ten dál va A Má sik „Tán col ja tok hát!”-fel kiál -
tá sá ra. A cso port tö me ges együtt moz gá sa hol cre -

scen dóig fo ko zó dik, hol le las sul, in du la to kat és
kiál tá so kat vál ta koz tat nak. A „Vért! / Vért!”- fel zú -
du lás ra kés-tán cok vil lan nak meg, ame lyek ben sa -
ját mel lük nek sze ge zik a kést, majd fut nak le két
lép csô fo kot, s ál do za ti moz gá so kat vé gez ve új ra
ma guk hoz szo rít ják a kést, a tö meg sa ját tes té vel
és ké sek kel mu tat ja meg ál do za tát a lány nak, hogy
fel tá mad has son („Ez már be széd! / Ne saj nál já tok
ér te a kínt! / A se bet! / A vért! / Egy ilyen lá nyért!”).
A Má sik Ja i ruszt kör be vé ve há rom szö get ala kí ta -
nak ki, és ma gas ra eme lik a ké se ket, amely nek
csúcs pont já ban a lányt tar tó A Má sik Ja i rusz áll.
A ki ful la dás és kö nyör gés dia ló gu sa után, amely -
ben az apa kér le li A Má si kat, hogy hagy ja in kább
a lá nyát alud ni, a tö meg A Má sik Ja i rusz fe lé for -
dul („Szem fény vesz tô! / Ha lott gya lá zó!”), hogy
bosszút áll ja nak raj ta ké seik kel, de Ja i rusz út ját áll -
ja a bosszú nak és sa ját ma gát ajánl ja fel in kább he -
lyet te („Öl je tek hát meg in kább en gem.”), mi re a
tö meg meg tor pan, vissza húz za ké seit, és át vál tozik.

Ek kor kö vet ke zik az „Or chi dea-szer tar tás”, ame -
lyet A Má sik Ja i rusz szö ve ge ve zet, és a tö meg mud -
rák kal kí sér. Han gok mor mo lá sá ból és ke zek tán -
cá ból épül fel a szer tar tás, amíg el ju tunk a szó lók -
ból és par lan dó- kó ru sok ból felépí tett „Or chi dea-
him nu szig”. A je le ne tet ze ne kí sé ri vé gig. Echo so rai
kö ve tik a szer tar tást: „Hull ja nak vissza sza vaink a
szen ve dé lyek sze rel mes mé lyé re, mely nek ér tel mét
hord ják”. (Nem tud hat juk pon to san, hogy Echo né -
ven mit je lez nek a szö veg könyv ben, va ló szí nû leg
a kó rus egy ré szét, amint vissz hang ként szó lalt
meg.) A Má sik a szer tar tás vé gén a lány ar cá ba su -
hint ja az or chi deát („Kelj fel, szó lít lak té ged!”), ame -
lyet elôt te szét szag ga tott, mi re az só haj tá sok kí sé -
re té ben feléled a szer tar tás vé gén, és a tö meg uj -
jon gá sá ra („Nem hal tál meg Ja i rusz leá nya / do bog
a szí ved / Ay rus leá nya is ten ho zott / Szép vagy,
szép vagy Ay rus leá nya / élj örök ké.”) las san fel tér -
del ra va ta lá ra. A leány tán cá nak egyes mo tí vu mai
in dít ják a cso port moz gá sát, szö ve gét és tán cát a
tö meg szi mul tán moz gá sa kö ve ti. A két Ja i rusz dia -
ló gu sa alatt („Hal lod Ja i rusz? / Örülsz Ja i rusz?”) egy
or chi deá val tán col a ra va ta lon, majd rö vid szö veg
alatt a cso port vi rág szi rom ra em lé kez te tô, nyí ló és
csu kó dó alak za tot vesz fel a par lan do rit mu sá ra –
ez zel is fel ké szül a kö vet ke zô ko re o gráfiára. Jobb
ol da lon, a ra va tal hoz leg kö ze leb bi lép csôn, fél térd -
re eresz ked ve, csil lag for má ban négyes cso port ta -
lál ha tó, a szín jobb elô te ré ben, a lép csôk elôtt hár -
mas cso port ül fél tér den, míg a bal ol da li négyes
cso port ül ve he lyez ke dik el, fél-tö rö kö sen, egyik
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a me rev, ki fe je zés te len arc cal tán co ló sze rep lôk nek
nem en ged ték, hogy bár mi lyen emo cio ná lis ha tás
meg je len jen ar cu kon, de ugyanilyen újí tás nak szá -
mí tott a ke zek tán cá nak hasz ná la ta, ame lyet utá na
töb ben köl csö nöz tek Pa la sovsz ky tól.7 A szin te ti -
kus drá ma meg ne ve zé se nem vé let len: az elôadás
eze ket az esz kö zö ket mind ma gá ba sze ret né fog lal -
ni, fel hasz nál ni és al kal maz ni, úgy hogy a ví zió sze -
rû, szür rea lis ta vi lág idôt len nek és örök nek lát szód -
jon eb ben a dél ke le ti kon tex tus ba he lye zett ál do -
za ti tör té net nél. Az zal, hogy nem kortárs, mo dern
té mát vá lasz tot tak, ha nem egy ôsi, ri tuá lis jel le gû
ha lot ti szer tar tás for má ját, el sza kad nak a pro let kult
agi tá ló hang ne mé tôl: „A já ték te hát hol a nyers va -
ló sá got akar ja, hol pe dig an nak rit mi kus, ví ziós lé -
nye gét ad ja”.8

A ren de zés re konst ruk ció já hoz nyo mon kell kö -
vet nünk a ko re o gráfia leírá sát, a szö veg köny vi inst -
ruk ció kat pe dig sor ve ze tô nek hasz nál ni. A ren de -
zôi pél dány ál la po ta meg vi selt, ne he zen ol vas ha tó
a vé kony zsír pa pír ra gé pelt dra ma ti kus szö veg mel -
lé jegy zett inst ruk ciók so ra. A sza ka do zott, sok he -
lyen té pett pél dány szá mos olyan vál toz ta tást esz -
kö zöl az ere de ti drá ma szö ve gé ben, amely a ren -
de zés me ne tét vá zol ja fel. A ko re o gráfia leírá sa már
tisz tá zot tabb for má ban ol vas ha tó: va ló szí nû leg utó -
lag gé pelt pél dánnyal van dol gunk, amely ben a ko -
reog rá fus nem kéz zel fûz te hoz zá meg jegy zé seit,
bár né hány ja ví tást ész re ve he tünk a gé pelt szö veg -
ben. A most kö vet ke zô leírás ban a moz gá sok és a
szö ve gek alap ján felépí tett ak ciók szer ke ze tét köz -
löm, amely az elôadás fel té te le zett me ne tét raj zol -
ja meg, a mi se en scé ne re konst ruál ha tó vá zát.

Az el sô fel vo nás ban (ame lyet Pa la sovsz ky az Ár -
nyak já té ká nak ne ve zett el) a ko re o gráfia sze rint a
szín pa don Má sik Ja i rusz figu rá ja sta ti ku san, kö zé -
pen áll, nem ki ve he tô az alak ja. Az ele jén még csak
szi luett jét lát ni, mel let te az Im boly gó Ár nyak csa -
pa ta jobb ról (tíz-ti zen két fôt je löl meg a ko re o gráfia
váz la ta fö lé írt jegy zet), fa ág sze rû, haj lon gó,
összeérô és egy más ba fo nó dó moz gás sal ko szo rúz -
va jobb ról a kö zép sô figu rát. Tán cuk ban rea gál nak
(moz du lat lan ság ból moz gás ba vált va, majd vissza)
a bal ról in du ló Ha lott vi vôk cso port já ra. Moz gá suk -
ban azt je le ní tik meg, mint ha fel tar tott ke zük ben
a ha lott lányt ci pel nék vál lu kon („Ay rus leá nya ha -

lott/ Ay rus leá nya szép ha lott”), de va ló já ban nem
visz nek sem mit, Pa la sovsz ky sze rint in kább csak
„fényt ci pel nek”. Hat-nyolc sze rep lôt je löl meg a
váz lat eb ben a cso port ban, eh hez csat la koz nak há -
tul ról az elin du ló Im boly gó Ár nyak figu rái a fe lel -
ge tô kó rus alatt: „Egy ha lott mo so lyán megy ván -
dor út ra / Szen ve dé lyes öl tö zött leány / Ha lott si -
kol tá sok, si kol tá sok / Ha lott öle lé sek, öle lé sek”.
Majd együtt vo nul nak ki a szín rôl jobb ra, ek kor
lép elô Ay rus ár nya a szi luett bôl, s je le nik meg A
Má sik is, egy alak ból hir te len két em ber re osz tód -
va. Az apa A Má si kat kér le li, hogy tá massza fel ha -
lott lá nyát, de ô egy re csak azt is mé tel ge ti, hogy ha
szép volt a lá nya, nem hal ha tott meg („Te os to ba!
Ho gyan hal ha tott meg az, ki szép?”). A Má sik Ja i -
rusz há ta mö gül ki lép az apa, s a dia ló gus so rán
mel let te ma rad, majd A Má sik a ké rés meg ta ga dá -
sá val el tû nik a Ha lott vi vôk tá vo zá sá nak irá nyá ba –
a ren de zôi inst ruk ció sze rint ek kor a kép meginog.
Ja i rusz a ra va tal lal egye dül ma rad a szí nen, ame -
lyet ak kor még nem lá tunk. Le hal kul a fény, és a
két fel vo nás kö zött ze ne szól, majd le gör dül a füg -
göny. Mie lôtt új ra fel men ne, gong ütés jel zi a kö -
vet ke zô je le ne tet.

A má so dik fel vo nás ban a vi lá gí tás sze re pe vá lik
do mi náns sá, a je le net ele jén még ho mály fe di a
színt, nem lát ni a kö zé pen fek vô lányt a ra va ta lon,
aki csak fo ko za to san és las san vá lik ki ve he tô vé a
fel vo nás bi zo nyos pont ján. A kép temp lo mot je le -
nít meg. A gyá szo lók fáj dal mas éne ke nyit ja a je le -
ne tet, tán cuk csak ké sôbb lesz lát ha tó, amely ben
tíz-ti zen két nô és hat-nyolc férfi sze re pel a kö zé -
pen ál ló ra va tal fe lé fu tó su gár ban mo zog va, il let -
ve a lép csô kön áll va. A férfiak fön tebb, a nôk len -
teb bi szin te ken (a „Mi lyen, mi lyen ha lott – mi lyen,
mi lyen moz du lat lan – mi lyen, mi lyen jég” szö ve -
gé re) al kal maz nak so ron ként más-más moz gást.
A tánc köz ben lép be bal ról a két Ja i rusz, A Má sik
Ja i rusz szö ve gé ben el hang zó „Meg halt!”-fel kiál tás -
ra a tö meg ben min den ki nek ököl be szo rul a ke ze,
azo kat ráz va csuk la nak össze fáj dal ma san a kiál tá -
sok ra. Ek kor a tánc ab ba ma rad, s elô ször za var tan
kér de zôs köd ni kez de nek („Ki ez az em ber? / Nem
is me rem / Ide gen”), majd a kö ve te lô zô „Tá maszd
fel ôt! / Tá maszd fel!”-ké ré sek ben sû rû söd nek össze
az in du la tok. Az el hal ku ló tán cot rö vid szö ve ges

7 „A kéz já ték elô tér be he lye zé sét töb ben át vet ték, pél dául a Pün kö sti- fé le Ma dách Szín ház is. Ga laf réz El za a Ma dzsar- cso -
port tól köl csön kér te A hat ka rú is ten nôk és az Ope ra szá má ra.” Pa la sovsz ky Ödön: A lé nye gre tö rô szín ház, Szé pi ro dal mi
Könyv kiadó, Bu da pest, 1980. 213.
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lá buk ki nyújt va. A má sik bal ol da li cso port össze -
csuk lott törzzsel, a tér dein fek ve ül a lép csô zet elô -
te ré ben. Ezek ben a cso por tok ban nôi tán co sok van -
nak, a férfiak kü lön áll nak a jobb ol da li lép csô fel -
fe lé fu tó fo kain, egy más mö gött, bal lá bai kon tér -
del ve. Mi vel a ko re o gráfiában Ma dzsar Ali ce
va riál ha tó cso por to kat is meg ne vez, fel té te lez zük,
hogy szá mol nak az eset le ges em ber hiánnyal, de a
több let tel is: mind két le he tô ség re ol vas ha tunk
megol dást a vi rág szi rom-a lak zat kiala kí tá sá nál. Eb -
ben az alak zat ban kap cso lód nak be pan to mim já -
té kok kal a lány szö ve gé be. A ha lot tas nép meg kér -
de zi tô le, „Hon nan jöt tél Ay rus leá nya?”, er re a
leány el kez di me sél ni ál mát: „Ván do rol tam. / Utaz -
tam a vér me re dek jein”. A leány tán ca alatt csak ôt
figye lik, ez „a vér és a fan tá zia tán ca”, majd uj jon -
gó, extatikus ál la pot ban a bal ol da li lép csô ze ten le -
sé tál, mi köz ben a két moz du lat la nul ál ló Ja i rusz a
hal vá nyu ló vi lá gí tás se gít sé gé vel fo ko za to san a ho -
mály ba vész. A tö meg cso port fél kör ben so ra ko zik
fel a lép csôk al já ra, mint ha kör be sze ret nék ven ni
a lányt, majd az in du lat han gok te tô fo kán le ros kad -
nak a föld re, és szin tén ho mály ba vesz nek. Ek kor
kö vet ke zik a lány utol só, a „Vér, a Fan tá zia és Or -
chi deák Tán ca”, ame lyet legin kább szi laj for gá sok,
vad pör gé sek, extatikus, szél sô pon tok ból ug rá ló
moz gá sok al kot nak, amely nek irá nya a leg fel sô lép -
csôk fe lé nyúl. A tánc köz ben a szö veg so ron ként
ta golt, és szag ga tot tan van fel tün tet ve. „Hogy
mennyi min det tud egy test / Hogy mennyi min -
den tud egy kéz / hogy mennyi min dent tud egy
száj”. Az új ra meg szü le tô lány extatikus és uj jon gó
élet örö mét je le ní tik meg a szö veg ál tal, „Hogy mi -
lyen fur csa, ami né ma / Hogy mi lyen fur csa, ami
moc can / Hogy mi lyen fur csa, ami jó”. Itt kö vet ke -
zik a har ma dik fel vo nás, ezt a vál tást nem jel zik
pon to san, de va ló szí nû leg a kép nem vál to zik, az
ár nyak és a fé nyek já té ka to vább foly ta tó dik.
A leírás alatt zá ró jel ben je lez ték, ha a szín pad tech -
ni kai felépí té se le he tô vé te szi, ak kor vissza tér az el -
sô fel vo nás ele jén le ját szó dó árny já té kok, el mo só -
dó szi luett for mák tán ca, amely ben a két, már sö -
tét ben ál ló Ja i rusz alak ja meg nô ne. A lép csô ze tek
el vesz te nék for mái kat, és mint ha ott sem len né nek,
a lány a tán cá val (il lu zó ri kus „csa lás sal”) a hát só fal
ma gas sá gá ba emel ked ne.

Amennyi ben a szín pad tech ni kai le he tô sé gei en -
ge dik, a leány utol só tán cá tól kezd ve a já ték az elô -
já ték hoz ha son lóan a szín pad utol só ré szé ben fe -
je zô dik be szí nek és ár nyak ka var gó szi luett já té -
ká val, mely ben a két Ja i rusz em ber fe let ti vé nôtt ár -

nyé ka még el tû né sük elôtt egye sül. A lép csô ze tek
is vé gül el tûn nek, csak a tán co ló lányt lát juk, mint -
ha va ló szí nût len ma gas ság ban le beg ne az el hal ku -
ló ár nyé kok fe lett.

A szö veg könyv két vál to zat ban ma radt meg: a
gé pelt pél dány ban ma gát a szö ve get ol vas hat juk, a
má sik pe dig az inst ruk ciók kal el lá tott ren de zôi szö -
veg könyv, ame lyet a pró bák alatt hasz nál hat tak (eb -
ben szá mos olyan át hú zott, kéz zel írt be tol dás és
vál toz ta tás ta lál ha tó, amely el tér az elô zô tôl). A da -
rab ma ga nem egy már lé te zô drá mai szö veg fel -
dol go zá sa, ha nem Pa la sovsz ky tol lá ból va ló li tur -
gi kus kó rus drá ma. A mû faj a misz té rium já té kok -
kal vál lalt ha son ló sá gaik alap ján tör té nel mi vagy
val lá si té má kat dol goz tak fel, aho gyan Dienes Va -
lé ria kó rus drá mái a Szent Im re- és Szent Er zsé bet-
misz té riu mo kat 1930-ban és 1932-ben, a hí res Haj -
nal vá rás pl. szin tén kö zép ko ri misz té rium já té kok
ha tá sá ra ké szült. A da rab sze rep lôi egy Új szö vet -
ség ben leírt tör té net figu rái, Ja i rusz tör té ne tét Márk
evan gé liu má ban ol vas hat juk: leá nyá nak meg gyó -
gyí tá sát ké ri Jé zus tól, de mi köz ben egy má sik nô
el von ja Jé zus figyel mét, s a lány meg hal, Jé zus csak
annyit fe lel: nem halt meg, csak al szik. A lány cso -
dá val ha tá ros mó don élet re kel a tör té net ben, így
tel je sül ap ja kí ván sá ga. A dra ma ti kus szö veg ben az
apa alak ja meg fe lel tet he tô Ay ru sé val, Jé zus figu rá -
ja pe dig a Má sik Ay russzal – az ô figu rá ja a ti tok -
za tos ide gen alak ja, aki nem tud ni, hon nan jött,
elô ször pró ba elé ál lít ja a tö me get, hogy lás sa, felál -
doz nák-e va jon ma gu kat a lá nyért, majd az apát is
(aki szin tén vál lal ná az ál do za tot). „So kan va gyunk
itt Ja i ru szok”- mon da tá val a lány figu rá ját a szép -
ség me ta fo rá ja ként ne ve zi meg: az ô ha lá la je len ti
a tö me gek szá má ra a re mény ki ha lá sát, s az ô fel -
tá masz tá sáért ví vott har cá ban fo gal ma zó dik meg
az élet szép sé gé nek vissza szer zé se, új bó li meg ta lá -
lá sa, egy faj ta szim bo li kus harc so rán, amely vé gén
egy más faj ta ideo ló gia meg szü le té sé vel új ra ma guk -
ra esz mél nek az em be rek. Pa la sovsz ky el ve tet te a
bib liai vo nat ko zás el sôd le ges sé gét, a fel tá masz tás
rí tu sá nak uni ver za li tá sát, s hely tôl és idô tôl füg get -
len té má ját emel te in kább köz pont ba.

Szí né szi já ték

A fenn ma radt szi nop szis ban a mû sze rep lôi nek
kü lön jel lem zé sét ol vas hat juk, a há rom fô figu -
ra lé lek ta ná nak raj zát és vi sel ke dé sé nek mo ti -

vá cióit egyen ként meg ha tá roz va: az apáét, a má sik
Ja i ru szét és a lá nyét. Eze ket a jel lem zé se ket pon tos
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inst ruk ció ként szük sé ges ol vas nunk az elôadás re -
konst ruk ció ja köz ben, ame lyek fel vá zol ják a sze -
rep lôk egy más kö zöt ti vi szony rend sze rét, hi szen
ez a hár mas sze rep lô lis ta re le váns elem zé si né zô -
pont a szí né szek ka rak te ré nek fel vá zo lá sa kor. Pa -
la sovsz ky kó rus drá má já nak té má ját a „koz mi kus,
szo ciá lis, egé szen fizi o ló gi ai gyö ke réig”9 vissza nyú -
ló in du la tok, vá gyak és elér he tet len ideák ke re sé -
sé ben fo gal maz za meg. Eb ben az elôadás ban a szí -
né szek nem a na tu ra lis ta, szö veg köz pon tú szín ház
já ték esz kö zeit hasz nál ják, ha nem egy, a ter mé sze -
tes sé gen ala pu ló (ma nír tól és af fek tá lás tól men tes,
a hét köz na pi be széd mód ra em lé kez te tô) be széd-
és moz gás rend szert. Pa la sovsz ky szí nész ve ze té se és
a szí nész ne ve lés pe da gó giá já val kap cso lat ban meg -
fo gal ma zott el mé le té nek össze fog la ló ta nul má nyá -
ban, A szín pa di ne ve lés re form já ban négy pont ban
vá zol ja a kortárs szí nész kép zés legalap ve tôbb prob -
le ma ti ká ját. A stú dió mun kák hi bái, a ren de zô- és
szín igaz ga tó-kép zés vak folt jai mind oda ve zet he -
tôk vissza, hogy az új mû vé szi szel lem ki bon ta ko -
zá sá nak gá tat szab az újí tás tól va ló fé le lem. A kö -
zön ség íz lé sé nek hi bás megíté lé se meg gá tol ja a szín -
há zi kí sér le tek meg szü le té sét, pe dig csak így jut -
ha tunk el a he lyes szín ház mû kö dés alap ve tô
pil lé ré hez: a jó szí nész hez, aki nem mo do ros, nem
ra gad be le meg szo kott mi mi kai sab lo nok ba, és nem
utá noz za az elôt te már meg szü le tett pél dá kat. Pala -
sovsz ky sze rint a he lyes szí nész kép zés há rom bázi -
sa a bel sô kul tú ra, az in di vi duá lis ne ve lés és a belsô
kul tú ra, amely a stú dió mun kák re form já val elérhe -
tô vé vál na. Elíté li azo kat a szí né sze ket, akik a régi
„sztár gyár” ka pu já ból lép nek ki, a „sza bály sze rûen
csi cser gô, ma gu kat hun cu tul bil le gô nai vá kat, a
tipp-topp amo ró zó kat (orr han gú, szép férfiúkat,
is ten tud ja, miért oly ki dö fött has sal, úgy ne ve zett
lor do ti kus test tar tás sal), az öb lös han gú tra gi ká kat,
a szent pá tosszal sza va ló klasszi kus szí né sze ket és
a te re bé lyes re fú vó dott ope ra éne ke se ket.”10 Cél ja
egy olyan mo dern szín pa di pe da gó gia meg te rem -
té se, amely nek az el sô té zi sei kö zé tar to zik a ter -
mé sze tes ala po kon nyug vó be széd, moz du lat és mi -
mi kai kul tú ra. (Az új Thá lia megala ku lá sa kor ôt
bíz ták meg a stú dió terv ki dol go zá sá val, az Ay rus
leá nya elôadá sán fel buz dul va ke res te meg Már kus
Lász ló, ahol a tré ning, a mû hely mun ka és a stú dió-
e lôadá sok lét re ho zá sá val pró bál ta re form ját meg -
va ló sí ta ni, majd az ugyanezen el vek alap ján in du -

ló 1945-ös Ma dách Szín ház kí sér le ti stú dió já nak a
meg ter ve zé se kor is.)

A sze rep lô-trium vi rá tus nak a te te jén a lány áll,
aki az össze kö tô ka pocs a két férfi figu ra kö zött,
akik vá gyaik és jel le mük el len té tes irá nyá ba moz -
gat ják a da rab cse lek mé nyét. Az egyik Ja i rusz a
„nyu godt fen ség” meg tes te sí tô je, akit csak né ha bil -
lent ki fáj da lom vagy szen ve dély nyu gal má ból,
olyan kor „szi kár” alak ja hir te len em be ri lesz, egy -
sze rû, el ve szí ti „szug ge rá ló fö lé nyes sé gét”, de utá -
na vissza tér ere de ti ál la po tá ba. Ezt a sze re pet Ba ló
Ele mér ját szot ta, aki már 1912-tôl részt vett a mun -
kás moz gal mak ban. 1916-ban vé gez te el az Or szá -
gos Ma gyar Ki rá lyi Szín mû vé sze ti Aka dé miát, majd
két év vel ké sôbb a Nem ze ti Szín ház szí né sze lett,
ahon nan 1919-ben tá voz nia kel lett a Ta nács köz -
tár sa ság idô sza ka alatt be töl tött sze re pe miatt.
1931-ben az Új Szín ház tag ja volt, majd ’32-ben
ke rült a Bel vá ro si Szín ház hoz. Szín mû vé sze ti pá -
lyá ja alatt több al ka lom mal is részt vett sza va ló kó -
rus es te ken, az 1929-as Cikk-cakk-es te ken lé pett fel
elô ször Pa la sovsz ky cso port já val, majd a Rend kí vü li
Szín pad és a Priz ma Szín pad elôadá sai ban is köz re -
mû kö dött.

A má sik Ja i rusz (akit A Má sik név alatt tün tet
fel a szö veg könyv) szél sô sé ges és ext ro ver tált figu -
ra, aki a két szél sô pon ton lé vô vi sel ke dést je le ní ti
meg, el túl zott, el na gyolt já ték stí lu sá val, ke mé nyebb
jel le mé vel, ma róbb hang vé te lé vel. Az ô sze re pét
for mál ta meg Pa la sovsz ky, az elôadás ren de zô je.
Szá mos neoavant gárd tör té net ben elô for dul ké -
sôbb, hogy a da rab ren de zô je egy ben a da rab va -
la mely sze re pét is játssza (a Stú dió K Szín ház ’79-
es Wo y zeck -e lô a dá sá ban pél dául Fo dor Ta más az,
aki át ve szi a ren de zést Ács Já nos tól, és to vább vi szi
meg sok szo ro zó dott sze re peit is). Ez a szerep ket -
tôs ség oly kor meg ne he zí ti a ren de zô mun ká ját. Pa -
la sovsz ky tán cos ként és szí nész ként már egyaránt
több szerep meg for má lá sán van túl az Ay rus leá -
nyáig. Elô kép zett sé gét bi zo nyít ja, hogy Eöt vös-kol -
lé gis ta ko rá ban járt szí ni is ko lá ban, dol go zott
filmek ben a bé csi Sas cha-filmnél, Bu da pes ten pe -
dig a Re na is san ce Szín ház ban és Nagy End re ka -
ba réi ban lé pett fel. Szá mos ren de zé sé ben ját szott,
elein te fô leg kény szer bôl, ké sôbb mû vé szi hit val -
lás ból. „Írói és szí né szi, vagy ren de zôi mû kö dé sem
egy más tól el vá laszt ha tat lan. Ver seim na gyon sok -
szor szín pad ra íród tak. Ze nei sé gük vagy drá mai sá -
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guk szín pa dot kí vánt. Elô ször ma gam ad tam elô
eze ket a köl te mé nye ket, ké sôbb kó ru sok kal (több -
nyi re tánc cal is egy be köt ve), Koz ma ze né jé vel mu -
tat tuk be ôket.”11

A Má sik Ja i rusz va ló szí nû leg az apá nál jó val
fiata labb figu ra, az ôt mo ti vá ló erô, hogy fe lül ke -
re ked jen az apa szug gesz tió ján, míg az apa fáj dal -
má ból épít ke zik, de mind két sze rep lô moz ga tó ru -
gó ja a lány.12 Ja i rusz lá nyá nak tán cai, aki nek figu -
rá ját Pa la sovsz ky sze rint „a vér”, „a fan tá zia”,
„a szen ve dély”, „az or chi dea” és „a szép ség” mo tí -
vu mai ha tá roz zák meg, két fé le jel le get öl te nek: az
egyik az álom-mód szert kö ve tô, tá vo li nak tû nô, sej -
tel mes, a má sik pe dig az ele men tá ris erô vel meg -
szó la ló és sors sze rû ki nyi lat koz ta tá sok. Fel tá ma dá -
sa miatt figu rá já ban ott lap pang va la mi nyu godt és
hig gadt jel leg, amely alatt azon ban el len té tes irány -
ba nyú ló vá gyak la pul nak meg. A kortárs kri ti kák
fel tet ték azt a kér dést írá saik ban: ki cso da is va ló -
já ban Ay rus leá nya? „A for má ló esz me? Az élet -
öröm? A sze re lem, vagy a ki tel je se dés utá ni vágy?
Nyil ván ez is, az is.”13 A Lány sze re pé ben Ró na
Mag da lé pett fel, aki 1926-ban kap cso ló dott be az
avant gárd szín há zi kí sér le tek be, elein te csa lá di
okok miatt Mag da Má ria ál né ven. Ma dzsar Ali ce is -
ko lá já ban ta nult, majd az In té zet moz du lat mû vé -
sze ti tan szé ké nek ta ná ra lett, Ma dzsar Ali ce egyik
leg fon to sabb tár sa a moz du lat mû vé sze ti moz ga -
lom ban. Ma dzsar ha lá la után Ró na Mag dá val,
Gotts chig Izá val és Pa la sovsz ky Ödön nel együtt vet -
ték át a Ma dzsar In té zet ve ze té sét, ame lyet 1939-
ig, egé szen az In té zet be til tá sáig mû köd tet tek. Ró -
na 1926-ban de bü tált Pa la sovsz ky cso port já ban,
az Új Föld es te ken szer zett sza va ló kó rus ko re o -
gráfiák kal, ame lyek lét re ho zá sá ban Kö ve shá zi Ág -
nes is részt vett. Szá mos moz gás drá ma szer zô je Ma -
dzsar Ali ce- szal együtt: az 1929-ben be mu ta tott Új
Pro mé theusz-e lôadás ban Ró na Mag da ját szot ta a
cím sze rep lô Pro mé theuszt ma gát is. Meg ha tá ro zó
je len tô ség gel bír pá lyá ján az 1930-as Bi lin csek
elôadá sa is, vagy az 1931-ben tánc szín pad ra al kal -
ma zott Ge org Ka i ser da rab, az Eu ró pa, de pá lyá já -
nak csú csát Pa la sovsz ky az Ay rus leá nya sze re pé -
nek tu laj do ní tot ta. „»Egy szer va ló«, cso dá la tos, ki -

fe je zô mû vé sze te, meg döb ben tô át vál to zá sai, ele -
mi tisz ta sá gú ko re o gráfiái láz ba hoz ták, ma guk kal
ra gad ták az ak ko ri ha la dó fiatal sá got. Legem lé ke -
ze te sebb ala kí tá sa: Ay rus leá nya.”14

Ró na Mag dá hoz ér ve meg kell em lí te nünk a többi
részt ve vôt is, a kó rus ta go kat, akik a Ma dzsar Ali ce
Mû vész-cso port har minc ta gú együt te sé bôl ke rültek
ki. A cso port 1928-ban ala kult, ab ban az év ben,
ami kor a Moz du lat kul tú ra Egye sü let is. A férficso -
port egy ré sze a Ma gyar Test ne ve lé si Egye tem
(MTE) férfitor ná szai ból állt, akik Ma dzsar is ko lá -
já ba is be jár tak, és elô ször 1929-ben mu tat koz tak
be Mun kás tánc cí mû elôadá suk kal az Új Szín ház -
ban. Pa la sovsz ky ada tai sze rint öt év alatt mintegy
nyolc-tíz elôadás ban mû köd tek köz re, az 1930-ban
be mu ta tott Bi lin csek ben (ame lyet a „sza bad ság tánc -
köl te mé nyé nek” ne ve zett) több mint tíz tor nász vett
részt, egy tag pe dig hi va tá sos tán cos ként foly tat ta
to vább pá lyá ját: Csá nyi Lász ló, aki a Fá ból fa ra gott
ki rályfi-elôadás fô sze rep lô je ként de bü tált, és eb ben
az elôadás ban is köz re mû kö dött, mint kó rus tag.

Szín há zi lát vány és hang zás

A lép csôk bôl ál ló dísz le tet a Fô vá ro si Ope rett
szín pa dá ra Fü löp Zol tán ter vez te, de Pa la sovsz -
ky is köz re mû kö dött a lát vány kon cep ció já nak

a megal ko tá sá ban, amely el tért a pik to re a liz mus
tör té nel mi hû ség re tö rek vô, sok eset ben már is mert
fest mé nyek alap ján ké szí tett ku lisszái tól. Fü löp Zol -
tán az Ipar mû vé sze ti Is ko la hall ga tó ja ként vég zett,
Kür thy György szce ni kai kép zé se alatt, majd 1928-
ban csat la ko zott az Ope ra ter ve zô gár dá já hoz, Oláh
Gusz táv mel lé, mint a dísz let mû hely egyik raj zo -
ló ja.15 Elôt te Bár dos Ar túr Bel vá ro si Szín há zá ban
dol go zott, mun kái kö zött ta lál ha tó az Ir ja had nagy
(1932) dísz le te is, amely egy la poz ha tó ké pes könyv:
a sze rep lôk ma guk vál tot tak színt. „A ké pe ken az
exp resszí ven tor zí tott for mák és ará nyok, il let ve a
har so gó, vi dám szí nek fiata lo san új sze rûek és izgal -
ma sak vol tak. A nai van já té kos-da gá lyos ba rokk;
a dí szí tô ele mek és az ural ko dó szí nek: az arany és
fe ke te, a ri kí tó ró zsa szín az orosz ba lett ter ve zôinek,
el sô sor ban Alek szandr Be no is- nak tar ka, né pies-
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me sés stí lu sát idéz ték; míg pél dául a kór ház vagy
a bör tön igaz ga tó iro dá ja az exp resszio nis ta di va tot
kö vet ték.”16 Az 1933-ban ter ve zett Lysist ra te dísz -
le te a gö rög vá za fes té szet jel leg ze tes mo tí vu mai ból
épít ke zett, a fran cia fes té szet avant gárd al ko tói nak
(Ma tis se, Pi cas so, Cha gall) stí lu sá val öt vöz ve.
Ugyaneb ben az év ben ké szí tet te el az Ár va Jó zsi há -
rom cso dá ja cí mû ba lett dísz le tét is, amely ben az
Ay rus leá nyá hoz ha son ló lép csôs szer ke ze tet hasz -
nál az elô tér ben. En nek a stí lus nak a te tô pont ját az
1935-ben be mu ta tott Bar tók-mû dísz le té ben bon -
ta ko zott ki, A fá ból fa ra gott ki rályfi elôadá sá ban.

A vi lá gí tás és a tér kap cso ló dá sá nak já té ka, a
fény di na mi ká ja és dísz let be li rit mu sa az, amely Fü -
löp lát vány ter ve zé sét az ap pi ai vo nu lat kö ve té sé -
hez so rol hat juk, aki nek az el mé le tét be fo lyá sol ta a
Del cro ze- fé le eu rit mia és a wag ne ri ze ne drá mák
ha tá sa. Adolph Ap pia dísz letfilo zófiája a rit mi kus
tér fo gal mán ala pul: a tisz ta konst ruk ció ra és pô re
ele mek re épü lô dísz le tek ben a szí nész moz gá sa
nyer prio ri tást, az ô po zí ció ja az, amely egy szer re
hoz za moz gás ba a te ret és te szi tér be li vé az idôt.
El ve ti a fest mény ural ko dó sze re pét a szín pa don,
olyan hie rog li fák nak ne ve zi ôket, ame lyek csak jel -
zés sze rûen utal nak va ló di je len té sük re, de az élô
szí nész mel lett hi tel te len né vál nak, olyan ele mek -
ké, ame lyek nem ké pe sek szer ves kap cso lat ba lép -
ni a szí nésszel. Hi ba ként té te le zi a fes tett dísz let fel -
da ra bo lá sát, egyen kén ti el he lye zé sét a tér ben (szín -
pad fe lett lomb sá tor, jobb ról-bal ról fák ál lí tá sa, a
hát só ho ri zont ra ve tí tik az eget, majd pár ná kat he -
lyez nek el a dísz let és a ta laj kö zé), a vi lá gí tás egy -
han gú ural mát, amellyel meg fosz tot ták a fényt sza -
bad sá gá tól, és csu pán a fes tett dísz let meg vi lá gí tá -
sá ra re du kál tál sze re pét.17 A vi lá gí tás sze re pét Pala -
sovsz ky is nagy ra ér té kel te, a ren de zôi pél dány ban
ta lált inst ruk ciók kö zül szá mos hív ja fel a figyel -
met a vi lá gí tás nö ve lé sé re vagy csök ken té sé re, a két
fel vo nás kö zöt ti vál tást fény vál tás is kö ve ti, és úgy
ját szik a tér rel a fény, hogy az a leg vé gén egy nem
lé te zô il lú zió val zár ja az elôadást: Ay rus leá nya le -
beg az utol só lép csô sor fe lett.

Az elôadást megörö kí tô fo tó kon lát hat juk a lép -
csô so ro kat, ame lyek a fel fe lé fu tó dísz le tet két ol -
dal ról ta gol ják. „A szín pad jobb ról és bal ról fel fu -
tó, sza bály ta lan lép csô rend szer bôl áll, mely kü lön -

bö zô szin te ket al kot va egy kö zép sô, ma ga sabb plat -
for mon tor kol lik össze és on nan to vább foly ta tód -
va el vész a ho mály ban.”18 Ezek a lép csô so rok biz -
to sí ta nak le he tô sé get azok nak a tö meg já té kok nak,
amely az elôadás egyik meg ha tá ro zó ele me. A lép -
csô so rok és az emel vé nyek el ren de zé se olyan mély -
ség- és ma gas ság be li le he tô sé ge ket ered mé nye zett,
amely ben a tö meg moz gá sa plasz ti kus sá vál toz tat -
ta a te ret. Ez a lép csôs szer ke zet Ap pia egy 1909-
ben be mu ta tott Tér rit mi kák (Es pa ces rhyt mi qu es) cí -
mû elôadá sá nak a dísz le té vel mu tat azo nos sá got.

A fenn ma radt szö veg könyv bôl és a fo tók ból re -
konst ruál ha tó a dísz let és a jel me zek egy sé ges hasz -
ná la ta is. A jel me zek egy sze rû sé gét, le tisz tult sá gát
jel zik a rozs da bar na, vö rö ses, szür ke szí nek ben
meg varrt kosz tü mök, ame lyek csa vart mell tar tók -
ból, sima kit lik ból és azo kat át kö tô szí nes ágyék -
ken dôk bôl áll tak, sza ba don hagy va a vég ta gok felü -
le tét, hogy za var ta lan moz gást biz to sít sa nak a szerep -
lôk nek. Az elôadást rek lá mo zó hír la pon a jel mez -
ter ve zôk kö zött Fü löp Zol tánt és Her rer Cé zár né
ne vét tün te tik fel, Fü löp va ló szí nû leg a ter ve kért
volt fe le lôs, míg a ki vi te le zé sért Her rer Cé zár né.
Két faj ta ru hát lát ha tunk Ma dzsar Aliz tánc együt te -
sé nek tag jain: az egyik cso port rozs da bar na szí nû,
kü lön mell tar tó és kü lön szok nya rész bôl ál ló szet -
tet, a má sik pe dig szür ke, gö rö gös esé sû, egy be sza -
bott ru hát vi selt, ame lyet pánt tal kö töt tek el a de -
rék ré szen. Ezek a jel me zek egy sze rû sé gük ben az
ál do za ti já ték misz té riu má nak idôt len sé gét és az
inst ruk ciók ban megadott dél-ke le ti mi liô meg te -
rem té sét szol gál ták. A leírás ban sze re pel nek még a
jel me zek kiegé szí té se kép pen masz kok is, de ezek -
rôl sem mi lyen fenn ma radt fo tó nem ta nús ko dik.

Az elôadás hang zá sát a Koz ma Jó zsef ál tal kom -
po nált ze ne mû al kot ta, amely nek kot tá ja szin tén
fel lel he tô az MTA adat tá rá ban. Koz ma a Ze ne aka -
dé mián Wei ner Leó és Sik lós Al bert ta nít vá nya volt,
Ma dzsar Ali ce is ko lá já ban pe dig ze nei ve ze tô ként
dol go zott. 1929-ben egy ber li ni ösz tön díj so rán
nem az ot ta ni Ope rá hoz sze gô dött, ha nem ott hagy -
va kar mes te ri ál lá sát Brecht ván dor tár su la tá val kez -
dett dol goz ni. Vég le ge sen 1933-ban köl tö zött kül -
föld re, 1949-ben ka pott Pá rizs ban fran cia ál lam -
pol gár sá got. Jac qu es Pre vert mû vei re írt kí sé rô ze -
nét, il let ve Apol li nai re és Car co ver seit dol goz ta fel.
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T öbb mint fél év szá zad dal a Rá ko si-rend szer ben
meg hir de tett ál la mo sí tás és két év ti zed del a
rend szer vál tás után a tör té net írás nak le ro vat -

lan adós sá gá vá vált az öt ve nes évek szín há zi mû -
kö dés rend jé nek fel tér ké pe zé se. A ki lenc ve nes évek -
ben megin du ló ká non épí té si szán dé kok egy tôl
egyig a rend szer vál tás pa ra dig má ja sze rint szer ve -
zôd tek, do mi náns sze re pet pe dig túl nyo mó több -
ség ben azok a szer zôk és al ko tá sok kap hat tak, ame -
lyek ko ráb ban a hi va ta los kul túr po li ti ka el le né ben,
a rend szer kri ti ká ja ként fo gal ma zód tak meg; en -
nek kö vet kez té ben az ál lam szo cia liz mus, ezen be -
lül is a sze mé lyi kul tusz évei nek hi va ta los esz té ti -
ká ja a szín ház tör té net pe ri fé riá já ra szo rult. Míg
azon ban a rend szer vál tást kö ve tôen az ad dig ér vé -
nyes ká non neg li gá lá sa és fe lülírá sa egy szük ség -
sze rû fo lya mat ré sze ként volt ér tel mez he tô, ad dig
nap jaink ra egy re ége tôbb kér dés ként je le nik meg,
hogy a kom mu nis ta ideo ló gia kiüre se dé sé vel pár -
hu za mo san, egy de mok ra ti kus be ren dez ke dés ke -
re tei kö zött mi ként ír ha tó meg a dik ta tú ra hi va ta -
los kul túr po li ti ká já nak tör té ne te. Más képp: míg a
ká non ba be lép te tett, ’89 elôtt szü le tett szö ve gek és
elôadá sok túl nyo mó több sé gük ben rend szer kri ti -
kai as pek tus ból vál nak vizs gál ha tó vá, ad dig el tûn -
ni lát szik az a vi szo nyí tá si pont, amely hez ké pest
meg fo gal ma zód hat tak ezek az al ko tá sok. Mi köz -
ben az érem má sik ol da la lát ha tat lan ná vá lik, egy
olyan ge ne rá ció tûnt fel, amely nek kul tu rá lis iden -
ti tá sát az el múlt két év ti zed ha tá roz ta meg, és amely
szá má ra az ál lam szo cia liz mus idô sza ka már nem
lét va ló ság ként je le nik meg, ha nem anek do ták ból,
visszaem lé ke zé sek bôl fenn ma radt nar ra tí va ként.
Elis mer ve ezek nek a tör té ne ti leg nem min den eset -
ben pon tos szö ve gek nek lét jo go sult sá gát, kér dé -
ses sé vá lik, hogy va ló di ku ta tó mun ka, a múlt ob -

jek tív fel tá rá sá ra tö rek vô szö ve gek hiá nyá ban nem
vá lik-e egy kor szak el ho má lyo sít ha tó vá, ki for gat -
ha tó vá és ki sa já tít ha tó vá.

A kö vet ke zô ol da la kon az öt ve nes évek, ezen
be lül is a Rá ko si-kor szak szín ház kul tú rá já nak kö -
ze leb bi vizs gá la tá ra vál lal ko zom. Az el sô rész ben
az öt ve nes évek ben kiépü lô szín há zi struk tú ra mû -
kö dés mód ját vá zo lom fel, majd ezt kö ve tôen a má -
so dik rész ben a kul tu rá lis ve ze tés ál tal kiemel ke -
dô nek ítélt drá mák elem zé sét adom. A har ma dik,
le zá ró rész ben a sze mé lyi kul tusz kor sza ká nak le -
zá rá sát je len tô, 1956. ok tó ber 6-án be mu ta tott Gá li
Jó zsef-drá mát, a Sza bad ság he gyet re konst ruá lom.

Struk tu rá lis átala kí tás 1949-ben

1949 feb ruár já ban ke rült az Agi tá ciós és
Pro pa gan da Bi zott ság elé az az in dít -
vány, amely min den ad dig ma gán ke -

ze lés ben, il let ve egyéb tu laj do ni stá tusz ban lé vô
szín há zat az ál lam ren del ke zé si jog kö ré be so rolt át.
Rö vid elô ké szí té si pro ce dú rát kö ve tôen vé gül jú -
lius kö ze pén Kos sa Ist ván pén zügy mi nisz ter ál la -
mo sí tás ra vo nat ko zó elô ter jesz té sét a Ma gyar Dol -
go zók Párt ja el fo gad ta. Az au gusz tus 1-jé tôl élet be
lé pô ha tá ro za tot a Nép gaz da sá gi Ta nács ki vá ló stra -
té giai ér zék kel csak au gusz tus 14-én, az ak kor
máso dik al ka lom mal meg ren de zett Vi lág if jú sá gi
Talál ko zó meg nyi tó já nak nap ján tet te köz zé.1

A Ma gyar or szág szín há zi struk tú rá ját négy év ti ze -
den ke resztül meg ha tá ro zó, mai na pig sú lyos kö -
vet kez mé nyek kel já ró dön tés ak kor és ott nem üt -
kö zött szá mot te vô el lenál lás ba.

A ma gyaror szá gi szín há zak ál la mo sí tá sá ra tett
kí sér let ugyanak kor nem elôz mény nél kü li. A szá -
zad for du ló fô vá ro sá ban olyan (ál la mi és ma gánin -
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Je an Re noir Lan ge úr vét ké ben Flo rel le da lát sze rez -
te, míg szín há zi ze ne mû vei kö zött em lít het jük Je -
an Paul Sart re és Mar cel Mar ce au da rab jai hoz írt
szer ze mé nyeit. Koz ma el ve tet te a szimp la kí sé rô -
ze ne má sod la gos funk ció ját, nem már meg lé vô ze -
ne mû ve ket iga zí tot tak a ko re o gráfiák hoz, ha nem
kö zös imp ro vi zá ciós ak tus so rán, a tánc cal szer ves
egy ség ben ké szült el a ze ne.19 „Nem in terp re tál juk
a ze nét, a moz du lat sem mi lyen más mû vé szet nek
alá ren del ve nin csen, ha nem ma gá ból a moz du lat -
anyag ból al ko tunk. Ha ze né vel dol go zunk, ak kor
egy kö zös idô bôl kiin dul va szer ve sen kom po nál -
juk meg a ze nét és a moz gást.”20 Eb ben mu tat ko -
zik meg a Dal cro ze- fé le bel sô el kép ze lé sen ala pu -
ló ze nei rit mi ka sze re pe, amely a kül sô, fizi kai moz -
gás ban for má ló dik meg, és kap cso ló dik a ze ne di -
na mi ká já hoz. „Nem tánc, ha nem ben sô sé ges
kap cso lat a ze ne és a moz gás kö zött. Dal cro ze sza -
vai val: a ze nét moz gás sal nem in terp re tál ni, ha nem
moz gás ba transz po nál ni kell.”21 A ha gya ték fenn -
ma radt ira tai kö zött meg ta lál ha tó Koz ma kot tá ja az
elôadás tel jes ze nei anya gá val. A kot ták sér tet len
ál la pot ban te kint he tôek meg az MTA Mû vé szet tör -
té ne ti In té ze té nek Adat tá rá ban, sok kal jobb ál la -
pot ban, mint a ren de zôi pél dány.22

Kri ti kai vissz hang

Dé li báb fo lyó irat ban 1931. áp ri lis 25-én pub -
li kált cikk az elôadás be ha ran go zó ja ként szol -
gált, amely össze fog lal ta az est elôadá sai nak

kon cep ció ját: nem csu pán az Ay rus leá nyáét, hi -
szen ugyanazon a na pon tar tot ták Ma dzsar Ali ce
Bi lin csek moz gás drá má já nak és a Srác és Va ga bund
Hi po krá ci á ban cí mû elôadás nak is a be mu ta tó ját.
Az elôadás össz mû vé sze ti jel le gét már elô ze te sen

hang sú lyoz za Tol nai Sán dor: „míg a ré gi szín da ra -
bok nál a szó volt a túl súly ban a mi mi ká val szem -
ben: mind há rom egy ség egyen lô arány ban ér vé nye -
sül”.23 Már kus Lász ló írá sá ban az elôadás meg te -
kin té se után az elôadást az „új szín há zi” irány zat
pél dá ja ként ne ve zi meg, s ha son lóan az össz mû vé -
szet fe lé va ló tö rek vést eme li ki. „A na tu ra liz mus
szétesô rész le tes sé gé vel el len tét ben, ez a kí sér let a
lé nyeg re tör, a ze ne, a moz gás. a gesz tus, az akcióval
együtt vál to zó dísz let új szin té zi sé ben. Fô sze rep lô
ma ga a tö meg, amely kó rus sá lel ke sed ve je le nik
meg, mint a gö rög drá mák ban.”24 A né met fo lyó -
irat, a Neu es Po li tis ches Volksb latt Ró na Mag da tán -
cai nak „vi rág sze rûen gyön géd fa nyar sá gát” mél tat -
ja.25 A kül föl di fo gad ta tás an gol rész rôl is elis merés -
sel adó zott az elôadás be mu ta tó ja után: 1931-ben
a Glo be Szín ház igaz ga tó ja Pes ten járt, és le for dít -
tat ta az Ay rus leá nyá nak a szö ve gét. Pa la sovsz ky
visszaem lé ke zé sei azon ban itt vé get is ér nek, a drá -
ma lon do ni utó éle té rôl nem ad to váb bi in for má -
ciót.26 Ber kes Er zsé bet Szín ház fo lyó irat ban meg je -
lent írá sa az elôadást Pa la sovsz ky kí sér le tei nek
csúcs pont ja ként ne ve zi.27 Po lyák Er zsé bet Má ria
A Toll ban meg je lent ta nul má nya össze kap csol ja a
szép ség és a szel lem fel tá ma dá sá nak re mé nyét a
moz gást megújí tó Ró na Mag da ko re o gráfiájá val.
„Szép ség, ha lál és sze re lem örök moz ga tói nak, is -
mét köl tôi ér té kek… A koz mi kus erôk kel pe dig
nem há nyat ja ma gát holt tö meg ként töb bé az ember,
ki tes te rit mu sá val be leol vad a min den ség hul lám -
zá sá ba: ver gô dik a vi ha rok kal, tud vi rág len ni, herva -
dás ba hul la ni és meg hal ni, mint egy hattyú… Az
örök em be ri drá mai sá ga máris ele men tá ri san robban
ki a moz du lat új ki fe je zé si for má já ban… A szín pa -
don Ay rus leá nya jel ké pe zi a re ményt, hogy a kul -
tú ra, a lé lek, mely itt tes tet ölt, a ma gas ba tört.”28
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