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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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több ség ben kom mu nis ta ta gok ból állt, a kul túr po -
li ti kát, és azon be lül is a szín há zi éle tet ura ló szél -
sô bal ol da li do mi nan cia már a há bo rú utá ni el sô pil -
la na tok tól fog va érez he tô vé vált.

A há bo rú le zá rul tá val meg kez dô dött a szín há zi
tér kép át ren de zé se. Már 1945 nya rán, a Nem ze ti
Szín ház és az Ope ra ház után har ma dik ként ál la mi
stá tuszt kap a Sze ge di Szín ház. Szin tén eb ben az év -
ben ne ve zik ki a Ma dách Szín ház élé re Palasovszky
Ödönt, aki (Ró na Mag dá val kö zö sen) sa ját költ sé -
gén felújí tot ta a fô vá ros tu laj do ná ban lé vô épü le tet,
és az avant gárd szín há zi for ma nyelv in téz mény sze -
rû mû ve lé sét tûz te ki cél jául. A kez de ti si ke rek után
vé gül – vél he tôen fel sôbb uta sí tás ra – Háy Gyu la
(aki nek drá má ja egyéb ként sze re pelt a mû sor ter ve -
zet ben) a Sza bad Nép ben Pa la sovsz kyt szín há zá val
együtt fa sisz toid nak bé lye gez te. Ezt kö ve tôen az in -
téz mény Hont Fe renc igaz ga tá sa alatt 1946-ban a
Szín mû vé sze ti Aka dé mia há zi szín pa dá vá, majd a
1947/1948-as évad ra ál la mi in téz ménnyé vált.7

Ha son ló sors várt a há bo rú után ma gu kat túl -
nyo mó részt ál la mi se gé lyek bôl fenn tar tó ma gánin -
téz mé nyek re is. Az ost rom alatt le bom bá zott Víg -
szín ház még át köl tö zött a Nagy me zô ut cá ba, Jób
Dá niel azon ban már nem tud ta visszaad ni az in téz -
mény egy ko ri ní vó ját. Bár dos Ar túr Bel vá ro si Szín -
há za egy év után, 1946-ban át ke rült a fô vá ros ke -
ze lé sé be, ez zel pár hu za mo san pe dig egy re in kább
kör vo na la zó dott a szín ház kom mu nis ta for du lat
utá ni sze re pe: fo ko za to san a pro pa gan da já té kok
ott ho ná vá vált. Itt mu tat ták be pél dául Gás pár Mar -
git Új is ten Thé bá ban cí mû ze nés víg já té kát. Az ak -
tu ál po li ti kai pár hu za mok kal te le tûz delt da rab a
má so dik vi lág há bo rút és az osz tály har cot gö rög mi -
to ló giai pa ra frá zis ként je le ní tet te meg, meg le he tô -
sen ba ná lis esz kö zök kel: Zeusz menny kö vei va ló -
já ban ké zi grá ná tok, att ri bú tu mai ho rog ke reszt re
em lé kez tet nek, bu ká sa után pe dig a mun kás ként
meg je le nô Pro mé theusz a Há dész út 60-ba vi te ti az
is tent.8 An nak el le né re, hogy a koa lí ciós évek alatt
a szín há zi dol go zók párt tag sá ga több nyi re csak for -
ma li tás volt, il let ve a szín há za kon be lül mû kö dô
párt szer ve ze tek is elenyé szô ha tás fok kal mû köd -
tek, a mû sor po li ti ka, ha idôn ként ész re ve he tet le -
nül is, de szép las san bal ra to ló dott.9

A szín há zak ál la mo sí tá sá nak szük sé ges sé gé rôl
ma éppúgy megosz la nak vé le mé nyek, mint hat év -
ti zed del ezelôtt, 1949-ben. Bár az utó kor az el kö -
vet ke zô év ti ze dek is me re té ben könnyen és jo go san
fo gal maz hat meg el ma rasz ta ló kri ti kát, ez zel együtt
nem sza bad figyel men kí vül hagy ni azt a tényt sem,
hogy 1945 után gya kor la ti lag mû kö dés kép te len né
vált az ad dig fenn tar tott szín há zi struk tú ra. A há -
bo rú elôtt mind mû vé szi, mind gaz da sá gi ér te lem -
ben si ke res ma gán szín há zak egyik nap ról a má sik -
ra sod ród tak a csôd szé lé re, az ál la mi se gé lyek pedig
csak át me ne ti eny hü lést biz to sít hat tak. A vál ság el -
mé lyü lé sé hez hoz zá tar to zott az is, hogy a szín há -
zak kö zön sé ge je len tô sen meg csap pant. Zsi dó pol -
gá rok száz ez rei ha lál tá bo rok ban pusz tul tak el, míg
a ke resz tény kö zép osz tály el sze gé nye dett, el me ne -
kült, élet for mát vál tott. Az ér tel mi ség nem tud ta
megfizet ni a szín ház ba já rás költ sé geit. A tár sa dal -
mi ta go zó dás is meg ha tá roz ta a kö zön ség ér dek lô -
dé sét, hi szen a kis pol gár ság in kább az ope rett-e -
lôadá so kat lá to gat ta, míg a mó do sab bak az Ope ra -
ház be mu ta tóit ré sze sí tet ték elôny ben.10 Mindezek
után a ma gánin téz mé nyek könnyû cél pon tot je len -
tet tek a kom mu nis ta pro pa gan da szá má ra.

Hogy a szín há zak cent ra li zá lá sá ra tett kí sér let
kap csán a mér leg nyel ve mennyi re nem egyér tel -
mûen bil len ki egyik vagy má sik ol dal ra, azt jól jel -
zi, hogy 1990 szep tem be ré ben, köz vet le nül a rend -
szer vál tás után az ak kor leg na gyobb presz tízzsel
ren del ke zô szak lap, a Szín ház egy, az ál la mo sí tást
te ma ti zá ló szá mot adott ki. Há rom, az 1949-es in -
téz ke dé se ket köz vet le nül megélô szín há zi szak em -
ber pro és kont ra ér ve lô visszaem lé ke zé se úgy ke -
rül egy más mel lé, hogy azok hang sú lyo san nem
sik la nak ki a rend szer vál tás után erô re ka pó eu fo -
ri kus múlt ta ga dás irá nyá ba. A Nem ze ti Szín ház ka -
ma rá ja ként üze me lô Ma gyar Szín ház ál la mo sí tá -
sáért köz vet le nül fe le lôs Si vó Emil pél dául így em -
lé ke zik vissza: „Ma is az a vé le mé nyem, hogy ez szük -
ség sze rû lé pés volt, mert ak kor az ál la mo sí tás va ló sá gos
meg vál tást je len tett a szín há zak min den ren dû és ran -
gú dol go zó ja szá má ra. Mindezt azért hang sú lyo zom,
mert ma sikk elítél ni min den ál la mo sí tást, le het, hogy
sok eset ben jo go san, nem ér tek hoz zá, de öt év ti zed nél
is hosszabb szín há zi ta pasz ta la tom sze rint ezen a te -

82

téz mé nye ket egyaránt ma gá ba fog la ló) szín há zi
struk tú ra épült ki, ami mû kö dés mód já val és gaz -
dag kí ná la tá val meg fe lelt an nak az el kép ze lés nek,
amely a szín há zat mint a leg kü lön bö zôbb tár sa dal -
mi ré te gek ta lál ko zó he lyét, fó ru mát ír ja le. A film
meg je le né sé vel to vább erô sö dött az egyes szí né sze -
ket öve zô sztár kul tusz, az in téz mé nyek rend sze res
mû kö dé sét pe dig újabb és újabb drá mák kal je lent -
ke zô írók biz to sí tot ták. A 20. szá zad tör té nel mi ta -
pasz ta la tai fe lôl vissza néz ve nyil ván va ló evi den cia -
ként je le nik meg, hogy ez a ki vé te le sen pro duk tív,
nép sze rû sé gét az el sô vi lág há bo rú után is meg tar -
tó te rü let nem so káig ôriz het te po li ti kai-i deo ló giai
szep lôt len sé gét.

A ro ha mos iram ban kiépü lô (majd ugyanígy el -
tû nô) Ta nács köz tár sa ság ide je alatt a leg ra di ká li -
sabb for du lat ra a tu laj don vi szo nyok meg vál toz ta -
tá sa mel lett a szín ház- és filmmû vé szet ben ke rült
sor.2 A más fél év ti zed del ko ráb ban még a Thá lia
Tár sa sá got ve ze tô köz ok ta tá si nép biz tos, Lu kács
György már a For ra dal mi Kor mány zó ta nács el sô
ülé sén, 1919. már cius 22-én be je len tet te, hogy az
or szág szín há zai ma gán ke ze lés bôl köz ke ze lés be ke -
rül nek át. Az in téz ke dés ad hoc jel le gét jól mu tat -
ja, hogy ar ról kü lön ren de let nem szü le tett.3

Az 1919-es ál la mo sí tás nyil ván va lóan nem tel -
je sít het te a hoz zá fû zött re mé nye ket. Egy fe lôl azért,
mert az ideo ló giai talp kö vet biz to sí tó Oroszor szág -
ban a Nép biz to sok Ta ná csa csak az év au gusz tus
26-án fo gad ta el az el sô olyan komp lex, át fo gó do -
ku men tu mot, amely az egész szín há zi élet sza bá -
lyo zá sá ra és cent ra li zá lá sá ra tett kí sér le tet.4 Va ló -
di, gya kor la ti ala po kon fek vô min ta (és nyo más)
hiá nyá ban a ha ta lom ha zai kéz ben tar tó i nak kö ré -
ben nem épül he tett ki kö vet ke ze tes kul túr po li ti kai
stra té gia. Jól mu tat ja ezt, hogy bár a teát ru mok ma -
gán ke ze lés bôl ál la mi ba ke rül tek át, a szín ház igaz -
ga tás ban egyet len sze mé lyi vál toz ta tás sem tör tént.
A si ker te len ség és a ko mo lyan szám ba ve he tô ha -
tás tör té net hiá nyá nak má sik oka, hogy az átala kí -
tás nem ren del ke zett olyan iro dal mi és szín há zi
elôz mé nyek kel, me lyek az ad dig ural ko dó pol gá ri

kul tú ra mû sor po li ti ká já ra ideo ló giai lag és mi nô sé -
gi leg is adek vát al ter na tí vát kí nált vol na, így a re -
per toá ro kat to vább ra is az apo li ti kus nak ítélt
klasszi kus mû vek ural ták. Har mad részt nem el ha -
nya gol ha tó az a tény sem, hogy a Ta nács köz tár sa -
ság száz har minc há rom na pos fennál lá sa idô tar ta -
má ban sem le he tett ele gen dô egy, az ad di gi tól gyö -
ke re sen el té rô (kul túr)po li ti ka kiépí té sé re.

A Ta nács köz tár sa ság szín há zá nak váz la tos be -
mu ta tá sa két ok ból is nél kü löz he tet len. Az el sô ál -
la mo sí tás ra tett kí sér let bár rö vi dé le tû és ha tá sá ban
lát szó lag el ha nya gol ha tó volt, há rom év ti zed del ké -
sôbb mégis ez az ese mény biz to sít a kul túr po li ti -
ká nak va la mi fé le ideo ló giai és tör té ne ti kap cso ló -
dá si pon tot. A má sik ok pe dig, hogy a Ta nács köz -
tár sa sá got, mint a mo dern ko ri Ma gyaror szág tör -
té ne té ben el sô ként kiépü lô dik ta tú rát tart ják
szá mon a tör té ne lem köny vek, és mint ilyen, ce zú -
rát je lent az ak kor kö zel egy év szá za da íve lô anya -
nyel vi szín ját szás ban és a fô ként in téz mény tör té -
ne tek ben rea li zá ló dó szín ház tör té net ben.

A má so dik vi lág há bo rú utá ni ál la mo sí tás nem
ren del he tô hoz zá egyet len dá tum hoz. Bár a fen tebb
már tár gyalt tör vény ho zá si fo lya mat nyil ván va ló le -
he tô sé ge ket kí nál ar ra, hogy a Nép gaz da sá gi Ta -
nács jú lius 21-én kelt 53/1949. szá mú, il let ve a Mi -
nisz ter ta nács jú lius 29-i fô vá ro si szín há za kat ál la -
mi kéz be ren de lô ha tá ro za tá tól5 da tál juk, ezt csak
a té nyek figyel men kí vül ha gyá sá val te het jük meg.
Még ja vá ban zaj lott a má so dik vi lág há bo rú, ami -
kor 1945 feb ruár já ban a Nem ze ti Bi zott ság lét re -
hoz ta az ad dig il le ga li tás ban mû kö dô, kom mu nis -
ta szín ház csi ná lók ból ál ló (Gob bi Hil da, Vár ko nyi
Zol tán, Ma jor Ta más, Oláh Gusz táv, Both Bé la)
Ötös Bi zott sá got. A szer ve zet cél ja, hogy a há bo rú
alatt együtt mû kö dést ta nú sí tó szín há zi dol go zó kat
ki szûr je, il let ve hogy az el kö vet ke zô évad mû sor -
po li ti ká ját kiala kít sa és en ge dé lyez ze. Az Ötös Bi -
zott ság ren del ke zé si kö ré be tar to zik to váb bá a szín -
há zak mû kö dé sé nek en ge dé lye zé se,6 il let ve az in -
téz mé nyek igaz ga tói nak ki ne ve zé se. Mi vel az Ötös
Bi zott ság, és az ôket ki ne ve zô szerv is túl nyo mó

2 GAJ DÓ Ta más, Szín há zi dik ta tú ra Ma gyaror szá gon 1919–1962 = LEN GYEL György (szerk.), Szín ház és dik ta tú ra, Bu da pest,
Or szá gos szín ház tu do má nyi Mú zeum és In té zet, 2011. 339.

3 Vö.: GAJ DÓ Ta más (szerk.), Ma gyar szín ház tör té net II., Bu da pest, Ma gyar Könyv klub és Or szá gos Szín ház tu do má nyi In -
té zet és Mú zeum, 2001. 347.

4 Vö.: KISS Ilo na, Te nyér és ököl: A sztá li niz mus szín há za = LEN GYEL György (szerk.) i.m. 182.
5 KO ROS SY, i.m. 52.
6 A ti zen két en ge délyt ka pott szín ház: Nem ze ti Szín ház, Víg szín ház, If jú ság Szín há za, Sza bad Szín ház, Bel vá ro si Szín ház,

Fô vá ro si Ope rett szín ház, Pes ti Szín ház, Nem ze ti Ka ma ra Szín ház, Vi dám szín ház, Báb szín ház, Chan son (Med gya szay)
Szín ház, Mun kás szín ház. KO ROS SY, i.m. 123.

17 Vö.: JÁK FAL VI Mag dol na, Avant gárd – Szín ház – Po li ti ka, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2006. 179–181.
18 A da rab rész le tes re konst ruk ció ját lásd.: BÉ CSY Ta más, Ka lan dok a drá má val: Ma gyar drá mák 1945–1989, Bu da pest, Ba -

las si Kiadó, 1996. 43–44.
19 KO ROS SY, i.m. 50.
10 GAJ DÓ Ta más, Szín há zi dik ta tú ra… i.m. 346.



85

el sa já tí tá sa és gya kor lat ba tör té nô áteme lé se lett.
Minden nek ér de ké ben alap kö ve tel ménnyé vált a
le he tô legegy sze rûbb és legegyér tel mûbb jel hasz -
ná lat, a rea lis ta já ték stí lus és a könnyen be fo gad -
ha tó tör té net ve ze tés. Mint azt majd a ké sôb biek -
ben elem zett pél dák ban is lát ni fog juk, a több nyi -
re me zô gaz da sá gi és ipa ri dísz le tek kö zött le zaj ló
cse lek mény köz pont já ban min den eset ben egy
olyan alak áll, aki kez det ben ideo ló giai lag még nem
áll ké szen ar ra, hogy be ta go zód jon az új tár sa dal -
mi rend be, ám akit a da rab vi szony rend sze re fo -
lya ma to san a po li ti kai „esz mé lés” irá nyá ba so dor.
Mi vel ilyen, ideo ló giai lag adek vát szö veg bôl ke vés
van az 1949/1950-es évad kez de tén, ezért egy részt
a szín há zi ve ze tés igyek szik a be mu ta tók szá mát
mi ni ma li zál ni, a pró ba idôt pe dig akár több hó nap -
ra is ki tol ni, más részt a re per toárt apo li ti kus ra sze -
lí dí tett klasszi ku sok kal fel töl te ni.

A prob lé ma or vos lá sá ra több megol dá si kí sér let
is szü le tett. A té má já ban, mû vé szi ér té kei ben is
meg fe le lô nek tar tott da ra bok ki vá lasz tá sá ra, az egy -
sé ges szem pon tú mû sor po li ti ka meg te rem té sé re a
párt Szín há zi Szak bi zott sá ga kom mu nis ta szín ház -
igaz ga tók ból ál ló, dra ma tur go kat és ren de zô ket ma -
gá ba fog la ló Dra ma tur giai Ta ná csot ho zott lét re.
Alap ve tô cél juk, hogy ki kü szö böl jék a mû sor po li -
ti ka vé let len sze rû sé geit, biz to sít sák a szín há zi mû -
so rok terv sze rû összeál lí tá sát. A Ta nács felada ta volt
töb bek kö zött az is, hogy a meg szü le tô da ra bo kat
vé le mé nyez ze, ér té kel je és ki ja vít sa, majd a meg fe -
le lô nek ítélt mû ve ket a mi nisz té rium elé ter jessze.16

A Dra ma tur giai Ta nács szo ros együtt mû kö dés ben
volt az 1949 vé gén Ma jor Ta más és Hor vai Ist ván
ve ze té sé vel megala kult Szín ház- és Film mû vé sze ti
Szö vet ség gel. A szer ve zet cél ja ere de ti leg egy olyan
nyi tott szak mai fó rum lét re ho zá sa lett vol na, ahol
szi go rúan szak mai vi ták ke re tei kö zött ke rült vol -
na sor a legújabb al ko tá sok be mu ta tá sá ra. Mi vel
azon ban, mint oly sok eset ben, Ma jor el nök sé ge itt
is csak jel zés ér té kû volt, mi vel az ér de mi mun ká -
ból ki von ta ma gát, a szer ve ze tet sok tá ma dás ér te.
Ha té kony sá gát to vább csök ken tet te, hogy sem ki -
sebb szer ve zô dé sek (így a szín há za kon be lül lét re -
ho zott Szta nyisz lavsz kij- kö rök), sem a vi dé ki szín -
há zak nem ke rül tek fel a Szö vet ség na pi ren di pontjai
kö zé, így a rend szer te len idô kö zön ként meg rende -
zett ta lál ko zók is in kább csak sze mé lyes prob  lé -
mák és sér tô dé sek ki fe je zé sé nek ad hattak teret.

A szo cia lis ta rea liz mus szín há zi pa ra dig má ja

M int min den fris sen po zí ció ba ke rü lô po li ti kai
erô nek, a Rá ko si-kor szak nak is el sôd le ges
felada tá vá vált, hogy ha tal mát szim bó lu mok -

kal erô sít se meg. Míg a de mok ra ti kus be ren dez ke -
dé sû ál la mok ezek nek a szim bo li kus kó dok nak a
plu ra li tá sá ra épül nek, ad dig a to ta li tá rius rend sze -
rek mindin kább egyet len szim bó lum rend ki zá ró -
la gos ér vény hez jut ta tá sát tû zik ki cél juk nak. Ezek -
ben a rend sze rek ben a pro pa gan dá nak nem az a
felada ta, hogy ag resszív mó don ér vel jen és meg -
gyôz zön, ha nem hogy a tár sa da lom min den ré te ge
szá má ra egyér tel mû vé te gye a pár tos ság axió má ját.
Ilyen, a tár sa da lom egé szé nek szánt, a fe nye ge tett -
ség po li ti ká ját meg hir de tô szim bo li kus lé pés volt a
Rajk-per, mely bru ta li tá sá ban, nyil vá nos sá gá ban
mindad dig egye dül ál ló és pél da nél kü li volt, és
amely nyi tó fe je ze téül szol gált az el kö vet ke zô évek
po li ti kai bo szor kány ül dö zé sei nek.

A kom mu nis ta for du la tot kö ve tôen a szín ház -
ban is meg je len tek azok a vir tuá lis lis ták, me lyek
a köz hasz ná lat ban ke rü len dô (te hát til tott) ne ve -
ket (pl.: Né meth An tal) és fo gal ma kat (pl.: avant -
gárd) tar tal maz ták. Til tá suk kal a kom mu nis ta kul -
túr po li ti ka nem ke ve sebb re vál lal ko zott, mint hogy
a múl tat fe lülír va, min den ad di gi ha gyo mánnyal
sza kít va a szín ház új és ki zá ró la gos pa ra dig má ját
hoz za lét re: a szo cia lis ta rea liz must.

A Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség el sô,
1950-ben meg tar tott kon fe ren ciá ján Ma jor Ta más
irány adó nak szánt fel szó la lá sá ban ki je len ti, hogy
„Mi mû vé sze tünk kel fegy vert aka runk ad ni a dol go -
zóink ke zé be, né pünk szo cia lis ta ne ve lé sét akar ja elô -
se gí te ni. (…) Új mû vé sze tet kell itt te rem te nünk, a szo -
cia lis ta rea lis ta mû vé sze tet, mely már nem a ha nyat -
ló, rot ha dó egyén küz del mét tár ja elénk, de egy bol do -
gabb kor jö vô jét”.17 Ma jor eb ben a be szé dé ben nem
pusz tán a kor szín ház mû vé sze té nek meg le he tô sen
obs kú rus irány vo na lait je lö li ki, ha nem a kom mu -
nis ta re to ri ká nak meg fe le lôen olyan fej lô dés tör té -
ne ti nar ra tí vá ba fog lal ja azt, amely nek ér tel mé ben
min den, a szo cia lis ta rea liz mus esz té ti ká ját megelô -
zô já ték nyelv és dra ma tur gia kul tu rá lis de vian ciá -
vá ér té ke lô dik át. Ez zel az öt ve nes évek kul túr po -
li ti ká já ban ál ta lá nos sá vált gesz tus sal egy szer re ér -
vény te le ní ti az ad dig do mi náns for ma ká nont, és te -
szi meg azt a tá ma dá sok cél táb lá já vá. Jól pél dáz za
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rü le ten ez a lé pés ak kor el ke rül he tet len volt.”11 Ár nyal -
tabb ké pet fest Szé kely György szö ve ge, amely ben
hang sú lyoz za, hogy az ál la mo sí tást a szak ma ré szé -
rôl azért is övez te iz ga lom mal te li vá ra ko zás, mert
ab ban az eg zisz ten ciá lis biz ton ság le he tô sé gét lát -
ták: „A szín há zak ál la mo sí tá sá nak szük ség sze rû sé gét
a szí nész tár sa da lom nem csak hogy be lát ta, ha nem évek
óta vár ta. Et tôl a lé pés tôl re mél te, hogy év ti ze dek óta
tar tó lét bi zony ta lan sá ga vég re meg szû nik, hogy em -
ber sé ges vi szo nyok kö zött te he ti dol gát (…) De en nek
az „ál la mi” jel leg nek so kunk szá má ra nem csak gaz -
da sá gi vonz ere je volt. A ré gi ál la mi szín há zak – a Nem -
ze ti Szín ház vagy az Ope ra – a mû vé szek szá má ra a
vég le ges rév be ju tást, az ab szo lút mû vé szi elis me rést is
je len tet ték. Ha te hát min den szín ház az ál la mé, ak kor
az egy ben a „nem ze ti szín há zi” jel leg és szín vo nal le -
he tô sé gét is kí nál ta. Hát hogy ne sze ret ték vol na mie -
lôbb meg va ló sul va lát ni, és részt ven ni eb ben a min -
dent megol dó, meg vál tást ígé rô for du lat ban!”12 Hogy
az ál la mo sí tás nem a szak ma eg zisz ten ciá lis szük -
ség le tei biz to sí tá sá nak cél já ból ment vég be, az ha -
mar egyér tel mû vé vált min den ki szá má ra. A Rajk-
per után a rend szer nyil ván va ló vá tet te, hogy sen -
ki nincs biz ton ság ban, s bár Ré vai gon do san ügyelt
ar ra, hogy reflek tor fény ben élô em be re ket ne tar -
tóz tas sa nak le,13 a köz pon to su ló szín ház irá nyí tás
és a dön té sei ket jel lem zô ön kény meg szám lál ha -
tat lan szín há zi pá lyát tört ket té, és so dort lét bi zony -
ta lan ság ba.

1948-ban az ad dig ra a ha tal mat gya kor la ti lag
ki zá ró la go san kéz ben tar tó MKP új fent meg hir det -
te a ma gán tu laj don nal szem be ni har cát. Gaz da sá -
gi meg fon to lás ból el sô kör ben az ál la mo sí tás csak
az ipart és a me zô gaz da sá got érin tet te, s az óriá si
defici tek kel küz dô kul tu rá lis szfé ra beol vasz tá sá ra
csak egy év vel ké sôbb ke rült sor. 1949. má jus 22-
én, Or tu tay Gyu la kul tusz mi nisz ter be je len té sét kö -
ve tôen a párt leg fôbb mé diu má ban, a Sza bad Nép -
ben Egy kor szak le zá rult, új kor szak nyí lik a ma gyar
szín há zak éle té ben cím mel je len tet te meg prog ram -
cik két Mol nár Mik lós. Eb ben a szín ház tör té ne tet
sa já to san in terp re tá ló szö veg ben a szer zô nem ál -
lít ke ve seb bet, mint hogy el kö vet ke zett az az idô -
szak, amely fel sza ba dít ja a szín há za kat a tô ke füg -
gé se alól, s az ál la mi kéz be vé tel után ki zá ró lag a kor

mû vé szei tôl függ, mi lesz a szín pa dok sor sa.14

A meg  le he tô sen ígé re tes prog ram gon do lat me ne -
tét még az a tény sem za var ta össze, hogy a te rü let
vál sá ga miatt in téz mé nyek több sé gé ben ra di ká lis
lét szám- és fize tés csök ken tést kel lett vég re haj ta ni.

Az ál la mo sí tás el sô éveit a fo lya ma tos át szer ve -
zé sek és az ez zel együtt já ró sze mé lyi cse rék jel le -
mez ték. En nek el sôd le ges oka, hogy bár az új struk -
tú ra el viek ben tör té nô kiépí té se alig vett igény be
né hány hó na pot, an nak mû kö dé séért, le gi ti mi zá lá -
sáért fe le lôs szak mai ap pa rá tus még ko ránt sem állt
ké szen a gya kor la ti teen dôk el lá tá sá ra. Alap ve tô
prob lé mát je len tett, hogy a fô vá ro si re per toá rok (il -
let ve az ese tek túl nyo mó több sé gé ben azo kat után -
ját szó vi dé ki szín há zak) fo lya ma tos da rab hiány ban
szen ved tek. Az új kul tu rá lis ve ze tés az ál ta la
megörö költ, ka pi ta lis ta ala pok ra fel hú zott szín há zi
in téz mény rend szer ta ga dá sá ból me rí tet te iden ti tá -
sát. Mint ilyen, fô cél ja nem pusz tán az 1945 elôt ti
ká non neg li gá lá sa és hát tér be szo rí tá sa volt, ha nem
an nak ül dö zé se és le he tô ség sze rin ti el tör lé se. Mint
az már fen tebb is ki de rült, az ideo ló giai foly to nos -
sá got biz to sí tó Vö rös Ter ror ide je alatt nem szü let -
tek meg azok a drá mák, me lyek eb ben a ki é pü lô -
fél ben lé vô rend szer ben át me ne ti tám pon tot nyújt -
hat tak vol na, és a Hor thy-kor szak szél sô bal ol dalt
egy re gya nak vóbb szem mel kí sé rô po li ti ká ja is le -
he tet len né tet te, hogy a Rá ko si-kor szak kap cso ló -
dá si pon tot ta lál jon a há bo rú elôt ti szub kul tú rák -
kal. A koa lí ciós idôk rö vid sza ka sza alatt fel tûnt
kom mu nis ta da ra bok szer zôi (Mán di Éva, Gás pár
Mar git) mi nô sé gi leg és mennyi sé gi leg sem tud tak
ál lan dó sá got biz to sí ta ni ki lenc fô vá ro si szín ház nak.

A hi va ta los ál lás pont sze rint „a Párt eluta sít ja a
mû vé szet a mû vé sze tért reak ciós pol gá ri el vét, ma gas
szín vo na lú, a va ló sá got, te hát a nép éle tét és har cait
áb rá zo ló, az igaz sá got ke re sô, a de mok ra ti kus né pi esz -
mék gyô zel mét hir de tô op ti mis ta mû vé sze tet kí ván.
Csak ilyen mû vé szet tel je sít he ti ki nagy felada tát, a
nép, el sô sor ban az if jú ság ne ve lé sét”.15 A Nép mû ve -
lé si Mi nisz té rium kol lé giu má nak ülé sén el hang zott
idé zet bôl te hát vi lá go san ki de rül, hogy a mû vé szet
cél já vá a ne ve lést tet ték meg, a kö zön ség felada ta
pe dig eb ben a szín há zi rend ben a mo rá lis kon zek -
ven ciák le szû ré se, a be mu ta tott tár sa dal mi min ták

11 SI VÓ Emil, Kár volt ál la mo sí ta ni? = Szín ház, 1990/9. 9–12.
12 Uo., 12.
13 SZÉ KELY György, Ál la mo sí tás: a szí ne és a visszá ja = Uo. 12–15.
14 Vö.: MOL NÁR Mik lós, Egy kor szak le zá rult, új kor szak nyí lik a ma gyar szín há zak éle té ben = Sza bad Nép, 1949. máj. 22.
15 KO ROS SY, i.m. 83.

16 Vö. KO ROS SY, i.m. 63.
17 MA JOR Ta más, Felada tunk az el múlt évad ta nul sá gai alap ján = Szín ház és Film mû vé szet, 1950/1–2. 5.
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A szo cia lis ta rea lis ta for ma nyelv re konst ruál ha -
tó sá ga több szem pont ból prob le ma ti kus. Bár a pol -
gá ri szín ját szás ta ga dá sa axió ma volt a kor ban, an -
nak fe lülírá sát csak elv ben kí sér lik meg, va ló di, gya -
kor la ti út mu ta tás azon ban nem szü le tett. Szta nyisz -
lavsz kij Rend sze rét ki sa já tít va ideig-ó ráig
lét re hoz tak egy faj ta dog ma ti kus rend szert, amely
a mód szer alap ve tô fo gal mait sok szor szán dé ko -
san, té ve sen al kal maz ta. Va ló di szo cia lis ta rea lis ta
teo re ti kus szö ve gek hiá nyá ban a re konst ruk ció nak
el sô sor ban a ko ra be li drá mák ból kell kiin dul nia,
me lyek dra ma tur giai sa já tos sá gaik nál fog va ké pet
ad hat nak a kor hi va ta los szín ház esz mé nyé rôl, il -
let ve a szín re vi te lek kel kap cso la tos fenn ma radt ma -
rok nyi do ku men tum le he tô vé te szi, hogy váz la tos
ké pet fes sünk a kor já ték rend jé rôl. Fi gye lem be kell
azon ban ven nünk azt is, hogy az 1950-es évek kri -
ti kai dis kur zu sá ban a dra ma ti kus szö veg és an nak
szín re vi te le nem vált szét éle sen, ezért a re konst -
ruál ha tó ság is sok szor prob le ma ti kus sá vá lik.

A ter me lés mint dra ma tur giai prob lé ma

Az öt ve nes évek kul túr po li ti kai alap ve té se, hogy
a mun kás osz tály még nem te rem tett olyan mû -
vé szi ér té ke ket, ame lyek meg ha lad nák a polgár -

ság mû vé sze té nek csúcs tel je sít mé nyeit, ugyan ak -
kor az is nyil ván va ló, hogy a pol gá ri kul tú ra en nek
el le né re se le he tett mér ték adó a pro le ta riá tus szá -
má ra. A mû vek megíté lé sé ben ezért ket tôs mér cét
al kal maz tak: ala cso nyabb esz té ti kai kö ve tel mé nye -
ket tá masz tot tak az ideo ló giai lag meg fe le lô mû vek
megíté lé se kor, az ideo ló giai lag ká ros mû ve ket pe -
dig an nál he ve seb ben uta sí tot ták el, mi nél ma ga -
sabb volt az esz té ti kai szín vo na luk.25

En nek az ál ta lá nos sá vá ló kri ti kai gya kor lat nak
tud ha tó be an nak a há rom agi tá ciós drá má nak a si -
ke re, ame lyek rö vid idôn be lül a hi va ta los kul túr -
po li ti kai szer vek ál lan dó hi vat ko zá si pont já vá nôt -
ték ki ma gu kat. Mán di Éva Hét köz na pok hô sei, Föl -
des Mi hály Mély szán tás, Háy Gyu la Élet híd ja cí mû
da rab ja mel lett ter mé sze te sen szám ta lan, a kul tu -
rá lis ve ze tés nek meg fe lel ni igyek vô drá ma szü le -
tett (így pél dául Fe hér Klá rá tól az Idé zés bûn ügy -
ben, Sza bó Pál tól a Nyá ri zá por vagy épp Hu nya dy
Jó zsef tôl a Bá nyász be csü let). A fen ti há rom da rab
kiemelt stá tu szá ra ab ból kö vet kez tet he tünk, hogy
azo kat a fô vá ro si be mu ta tót kö ve tôen az or szág

min den na gyobb vi dé ki szín há za szin te azon nal
mû so rá ra tûz te. A párt ve ze tés és az an nak nyo má -
sá ra meg je le nô po zi tív kri ti kai vissz hang ha tá sá ra
or szág szer te át la go san hat-hét szín ház ját szot ta pár -
hu za mo san az em lí tett drá mák va la me lyi két. Eh -
hez fog ha tó „si ker ben” mindad dig csak szov jet da -
ra bok ré sze sül het tek.

Mán di Éva: Hét köz na pok hô sei

án di Éva 1949-ben be mu ta tott da rab ját, a
Hét köz na pok hô seit a ko ra be li kri ti ka a ma -
gyar iro da lom el sô olyan drá má ja ként tart ja

szá mon, mely nek hely szí néül egy gyár épü let szol -
gál. En nek a leg fel jebb kül sô sé gei ben új, de lé nye -
gi dra ma tur giai vál to zá so kat nem ered mé nye zô mo -
tí vum nak a kör nye zô szo cia lis ta or szá gok ban szá -
mos ha son má sát ta lál hat juk (ílyen pél dául a ro mán
Da vi dog lu tól a Tûz vá ro sa). A va ló di ok, amiért
Mán di a figye lem kö zép pont já ba ke rült, az, hogy
1948-as Ve tés cí mû da rab já val az el sôk kö zött kí -
sé rel te meg (ve gyes si ker rel) ha zai kon tex tus ba he -
lyez ni az ad dig jel lem zôen szov jet, a ma gyar szín -
ház kul tú rá tól ide gen ter me lé si te ma ti kát. Az egy -
be hang zó kri ti kai elis me rés el le né re Mán di a má -
so dik szín pa di mun ká ja, a Hét köz na pok hô sei után
nem írt több drá mát.

A drá ma el sô fel vo ná sá ban An na, a mun kás nô
ön ként je lent ke zik szol gá lat ra a vas ön tôk Mar tin-
mû he lyé be. A mar ti ná szok, akik aze lôtt az üzem -
ben még so sem lát tak nôi dol go zót, hi tet len ked ve
fo gad ják az új mun ka tár sat. A mû ve ze tô egé szen
odáig me rész ke dik, hogy a ki vé te le sen meg ter he lô
fizi kai mun ka he lyett könnyû iro dai beosz tást ajánl
An ná nak, aki azon ban hajt ha tat la nul ra gasz ko dik
hoz zá, hogy a férfimun ká sok kal egyen ran gú ként
ke zel jék, s az övék hez ha son ló ne héz felada tot kap -
jon. Ez zel pár hu za mo san Mán di egy má sik cse lek -
mény szá lat is elin dít. Du nai, az egy ko ri mar ti nász -
ból lett mun kás igaz ga tó a drá ma ide je sze rint négy
hó nap ja nem tud ja a Mar tint a 101%-os tel je sít -
mény rôl el moz dí ta ni. A mû hely be tett lá to ga tá sa so -
rán vé gül né hai tár sai val együtt kiöt li, hogy a ter -
me lést úgy sok szo roz hat ják meg, ha a meg szo kott
30 ton na acél he lyett min den al ka lom mal 35 ton -
nák ön te nek ki. Mi vel az újí tás szá mos koc ká za tot
rejt ma gá ban, a má so dik fel vo nás az üze mi iro dá -
ba ke rül át, ahol Du nai az újí tás ér de ké ben vér re
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ezt a ten den ciát Gel lért End re fel szó la lá sa, mely -
ben a má so dik vi lág há bo rú egyik ki vál tó oka ként
a pol gá ri kul tú rát je lö li meg, s mely ben ki je len ti,
hogy „a múlt szín há zai (…) meg ha mi sí tot ták a va ló -
sá got, hir det ték az osz tály kü lönb sé get, de el sik kasz tot -
ták az osz tály el len té te ket, so vi nisz ta mó don iz gat tak
nem ze ti sé gek el len s a fa jok köz ti ér ték-kü lönb sé gek
han goz ta tá sá val há bo rú ra uszí tot tak”, to váb bá, hogy
„mû vé sze té vel egy részt akar va ne ma kar va hoz zá já rult
a fa sisz ta mé tely el ter jesz té sé hez, más részt a ha zug
l’art po ur l’art el vek gya kor la ti meg va ló sí tá sá val ön -
cé lú szó ra koz ta tás ra ne velt”.18 A kö te le zô vé érô re -
to ri kai for du la tok mö gött azon ban ko ránt sem állt
ott a su gallt egy sé ges kul túr po li ti kai stra té gia. En -
nek el sôd le ges oka nem az volt, amit a kor meg ke -
rül he tet len szín há zi alak ja, Gyár fás Mik lós hang -
sú lyo zott, tud niil lik hogy a „fel sza ba du lás után szín -
mû vé sze tünk nek nem volt szá mot te vô köz vet len örök -
sé ge (…) csak tá vo li ko rok re gék ké, anek do ták ká vá ló
em lé kei ben él tek már a nagy ha gyo má nyok”,19 ha nem
hogy a szín ját szás szem pont já ból is for du ló pon tot
je len tô 1955-ös évig nem szü le tett kon szen zus a
szo cia lis ta rea lis ta for ma nyelv gya kor la ti alap jai ról.

A kor szín ját szá sá nak egye dü li, teo re ti kus és
gya kor la ti út mu ta tá so kat egyaránt tar tal ma zó hi -
vat ko zá si pont já vá Szta nyisz lavsz kij és az ô Rend -
sze re vált. Pa ra dox mó don a lé lek ta ni rea liz mus
gya kor la tát ki dol go zó orosz szí nész-ren de zô úgy
vált mant ra ként is mé telt hi vat ko zá si pont tá, hogy
ma rék nyi ma gya rul is hoz zá fér he tô szö ve gé rôl köz -
tu dott volt, gyen ge és pon tat lan for dí tás ban je len -
tek meg. Nem el ha nya gol ha tó az a tény sem, hogy
míg a szo cia lis ta rea lis ta esz té ti ka el sô sor ban a pol -
gá ri vi lág el le né ben fo gal maz ta meg ma gát, ad dig
Szta nyisz lavsz kij mun kás sá gá val lé nye gé ben a pol -
gá ri in di vi duu mot al kot ta új ra a szín pa don.20 A
nem min den szán dé kos sá got nél kü lö zô fél reér tés
min de ne set re rö vi de sen ki zá ró la gos szín ház esz -
ménnyé nôt te ki ma gát. A Rend szer hi te les kon tex -
tu sá ból ki ra ga dott sza vak, fo gal mak pil la na tok alatt
a szak mai el le he tet le ní tés fegy ve ré vé vál tak. Míg az
elô zô év ti ze dek szí nész óriá sait sok szor a meg fog -
ha tat lan és ép pen ezért meg cá fol ha tat lan „meg ját -

szás” vád já val ma rasz tal ták el – ami az ér ve lés sze -
rint nem je len tett mást, mint az átélés el len té tét –
ad dig olyan ren de zôk re, mint pl. Vár ko nyi Zol tán
a „pol gá ri”, „na tu ra lis ta” meg bé lyeg zô jel zôt ag gat -
ták. A for ma nyelv ideo ló giá val va ló összeéré sét siet -
tet ték a szín há zak ban or szág szer te meg je le nô Szta -
nyisz lavsz kij- kö rök. Ezek nek a „kö te le zôen ön kén -
tes” ön kép zô kö rök nek Szta nyisz lavsz kij fe dô ne ve
alatt ket tôs cél ja volt: egy fe lôl az ak tuá lis mû vé szet -
po li ti kai kér dé sek ta nul má nyo zá sa (pl.: a mû vé -
szet re vo nat ko zó párt ha tá ro za tok, Zsda nov mû vé -
szet re és filo zófiára vo nat ko zó írá sai, Ré vai Jó zsef
és a Párt más ve ze tôi nek kul túr po li ti kai ve ze tôi nek
ta nul má nyai és cik kei), il let ve a kör min den tag já -
nak részt kel lett ven nie a szín re ke rü lô da rab ideo -
ló giai és szak mai fel dol go zá sá ban az ol va só pró bá -
tól a be mu ta tó utá nig.21

Jel lem zô mó don el sôk kö zött az a Gá bor Miklós
fo gal maz za meg a dog má vá me re vült Rend szer
pon tos kri ti ká ját, aki éle te hát ra le vô ré szé ben kom -
mu nis ta múlt já val pró bált szem be néz ni: „Mû vé -
szeink el lenál lá sa és kö zö nye bi zo nyá ra ki sebb len ne,
ha ki csit job ban tud nák, mi a rend szer, ha né hány el -
vont frá zis nál, né hány nya ka te kert nek tû nô szak ki fe -
je zés nél töb bet is mer né nek be lô le”.22 A szak mai ság
hiá nyá nak egy re nyil ván va lóbb je lei mind több és
több szín ház csi ná lót in dí tott el an nak irá nyá ba,
hogy meg kér dô je lez ze a pres krip tív szín ház esz -
mény lét jo go sult sá gát. 1954-ben, a Ma gyar Drá ma
He tét zá ró kon fe ren cián Apá thi Im re fel szó lít ja a
meg je len te ket, hogy „hagy juk vég re ab ba a Szta nyisz -
lavsz kij- rá ol va sást (…) Nem a Szta nyisz lavsz kij -i dé -
ze tek visz nek elô re ben nün ket, ha nem a Szta nyiszlavszkij
ta ní tás lé nye ge, a Szta nyisz lavsz kij- szel lem (…) hagy -
juk ab ba az ô ta ní tá sai ból a dog ma ké szí tést”.23 Apáthi
dek la ra tív sza vai je lez ték az el múlt idôk „dog ma ti -
kus” mû vé szet po li ti kai dik ta tú rá já nak vé gét, a Nagy
Im re-kor mány prog ram mal meg kez dô dött új kor -
szak szem lé le tét. Le járt az ide je a meg ha mi sí tott
Szta nyisz lavsz kij szel le mi ség gel ope rá ló té zis rend -
szer nek, ame lyek már ré gen nem szak mai kér dé -
se ket fe sze get tek, és a ma gyar szín há zi élet re ráerô -
sza kolt po li ti kai bi lin csek szim bó lu má vá vál tak.24

M

18 GEL LÉRT End re, Mû vé szeink a szo cia lis ta-rea liz mus út ján = Uo. 81.
19 GYÁR FÁS Mik lós, Pár tunk a szín ház mû vé szet fel vi rág zá sáért = Szín ház és Film mû vé szet, 1951/2. 49.
20 KÉ KE SI KUN Ár pád, A ren de zés szín há za, Bu da pest, Osiris Kiadó, 2007. 69.
21 Vö. GEL LÉRT, i.m. 88.
22 GÁ BOR Mik lós, Az átélés rôl = Szín ház és Film mû vé szet, 1952/2. 49.
23 Apá thi Im rét Len gyel György idé zi. LEN GYEL György, Szín há zi em be rek, Bu da pest, Cor vi na Kiadó, 2008. 266.
24 Uo. 266. 25 Vö. SZOL LÁTH Dá vid, A kom mu nis ta asz ke tiz mus esz té ti ká ja, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 2011. 112.
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tó je le net ben ügyet len ke dô, kez det ben ha szon le sô -
ként meg je le ní tett Pin tér pe dig jel lem fej lô dé sé vel
pár hu za mo san vá lik min ta dol go zó vá és ver seny tit -
kár rá. En nek el len pél dá ja pe dig a mun ka ke rü lô
Sza bó, az ad mi niszt ra tív felada tait las san, pon tat -
la nul és hi bá san el vég zô Hor vai, vagy épp az utol -
só fel vo nás ban meg je le nô, po li ti kai sza tí rák ból is -
me rôs nyü zü ge Fü zi, aki ka pi ta lis ták alatt dol go -
zott bôr dísz mû ves ként: egyi kük sem párt tag, mind -
annyian meg ve tik az ak tuá lis tár sa dal mi ren det.

Mi vel a fizi kai mun ka nem le het a drá ma cse -
lek mé nyé nek tár gya, Mán di áteme li a ter me lé si drá -
mák ál ta lá nos dra ma tur giá ját. A koc ká za tos, de
nagy ha szon nal já ró tech ni kai újí tás kér dé sét te szi
meg a szö veg fô moz ga tó ru gó já vá. Du nai fel ve té -
sé nek, a 35 ton na kiön té sé nek ve szé lye, hogy az
ad dig hasz nált üst al já ból egy sor tég lát ki kell ven -
ni, en nek kö vet kez mé nye ként pe dig az anyag átol -
vad hat, és az alat ta ál ló kat ha lá los sé rü lé sek ér he -
tik. Az újí tás mel lett pro- és kont ra el hang zó ér vek
rög tön há rom cso port ra oszt ják a sze rep lô ket: tá -
mo ga tók ra, el len zôk re és bi zony ta la nok ra. Ez utób -
bi két cso port a drá ma vi lá gá nak ér ték rend je sze -
rint csakis ne ga tív elô je let kap hat, mi vel a bi zony -
ta la nok ok ve tet len ke dé sük kel éppúgy hát rál tat ják
a ter me lést, mint az el len zôk. Hogy az ô meg gyô -
zé sük nek fo lya ma ta min den eset ben ideo ló giai as -
pek tus sal egé szül ki, jó pél da a da rab má so dik fel -
vo ná sá ban a bi zony ta lan mér nök, Nagy alak ja. Az
újí tást el sô perc tôl fog va elv bôl el len zô Fô mér nök
a kom mu nis ta Na gyon ke resz tül igyek szik meg -
gyôz ni Du nait az ügy ki vi te lez he tet len sé gé rôl. Mint
meg tud juk, Nagy kar rier jét hu szon öt év vel ko ráb -
ban a Fô mér nök in dí tot ta el, ezért a szak mai nak
beál lí tott ér vei nek ha tá sá ra Nagy meg hát rál. Mi kor
Du nai a két mér nök el le né ben is úgy dönt, leön ti
a 35 ton nát, Nagy és a Fô mér nök négy szem közt
ma rad. Nagy ek kor esz mél rá, hogy a Fô mér nök
va ló já ban reak ciós el ve ket vall, s sza bo tál ni akar ja
a kom mu nis ták újí tá sát. Ki len dül a bi zony ta lan -
ság ból, ideo lo gi kus megerô sí tést nyer, és az újí tók
mel lé áll. Mán di nál te hát az újí tás mel lett el kö te le -
zett ala kok van nak a da rab fó ku szá ban. Az ideo ló -
giai lag kész ala kok vi szont nem rej tik ma guk ban a
for du lat le he tô sé gét, ép pen ezért a szö veg agi ta tív
ere je sok kal gyen gébb ha tás fok kal ér vé nye sül.

A Hét köz na pok hô seit fo ga dó egy ön te tû po zi tív
kri ti kai vissz hang el le né re a Dra ma tur giai Ta nács

– meg je gyez ve, hogy a da rab „front át tö rés” a ma -
gyar iro da lom ban30 – a szö veg több hi bá ját kiemel -
te. El sôk kö zött épp azt ró ják fel Mán di nak, ami
da rab ját ma rend szer kri ti ka ként te szi ol vas ha tó vá,
tud niil lik, hogy a ne ga tív elô jel lel el lá tott Fô mér -
nök a drá ma vi lá gán be lü li egyet len va ló di ér tel mi -
sé gi szak te kin tély. Az ô alak ja mö gött meg hú zó dó
el lent mon dást eme li ki Both Bé la is, mi kor meg -
jegy zi, a hi ba „a da rab ban úgy je lent ke zik, hogy a fô -
el len ség, aki az újí tá si öt le tet min den erô vel el len zi,
aka dá lyoz za, az üzem fô mér nö ke, egy ér tel mi sé gi.
Azál tal, hogy a fô el len ség ér tel mi sé gi sze mé lyé ben je -
le nik meg, fennáll az a ve szély, hogy a da rab ér tel mi -
ség-el le nes ha tá sú”.31 Má sik rend sze re sen vissza té -
rô el ma rasz ta lás, amely a da ra bot ér te, hogy az ala -
kok mö gül hiány zik a ma gán szfé ra áb rá zo lá sa, ezért
jel lem zé sük ki zá ró lag a mun ká hoz va ló vi szo nyuk -
ban tör té nik meg. Az ala kok nem vál nak va ló di jel -
le mek ké, ezért a kor ban di va tos sá vá ló „pa pír masé”
jel zôt könnye dén húz zák rá a szö veg sze rep lôi re.
Az ala kok mö göt ti meg sej tett hiány nak azon ban
egé szen más oka van. A da rab tör té net ve ze té sé nek
fó ku szá ban az újí tás ki vi te lez he tô sé ge mel lett és el -
len el hang zó ér vek áll nak, ezek a kü lön bö zô tar -
tal mak azon ban nem be fo lyá sol ják a leön tés si ke -
res sé gét. Épp ezért a drá ma szín te rén kí vül vég be -
me nô, vi szony vál to zás ból ki nôtt cse lek mény (az
újí tás meg va ló sí tá sa) nincs va ló di kap cso lat ban a
pár be szé dek kel, a drá mai cse lek vés he lyett ezek ki -
zá ró lag egy más mel lett el fu tó, kö vet kez mény nél -
kü li szó la mok ként je len nek meg.

Háy Gyu la: Az élet híd ja

áy Gyu la Az élet híd ja cí mû da rab já ban – rész -
ben a pár tos kri ti ka ve zér szó no ka ként, rész -
ben gya kor lott dra ma turg ként – Mán di hi bái -

ból ta nul va ko moly gon dot for dí tott a drá ma vi lá -
gán be lül meg je le nô ma gán szfé ra ki dol go zá sá ra.
A szö veg úgy te szi be fo gad ha tó vá az agi tá ciós te -
ma ti kát, hogy a cse lek ményt egy részt tör té nel mi
re fe ren ci a li tás sal ru ház za fel, más részt hang súlyt
fek tet ar ra, hogy a tör té nel mi fo lya ma to kat mik ro -
kö zös sé gek fej lô dé sén ke resz tül je le nít se meg.

Háy a drá ma cse lek mé nyét köz vet le nül a vi lág -
há bo rú után ra, 1945 jú niu sá ra he lye zi vissza. A le -
rom bolt fô vá ros ban új hi dat akar nak épí te ni, mi -
vel a bom bá zá sok kö vet kez té ben le he tet len né vált
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me nô el vi har cot vív a név te len, ka pi ta lis ta el ve ket
val ló, reak ciós Fô mér nök kel. Du nai és a kö ré cso -
por to su ló mun ká sok vé gül fittyet hány va a Fô mér -
nök figyel mez te té sei re, éle tü ket koc káz tat va is be -
le vág nak a ve szé lyes vál lal ko zás ba. A har ma dik fel -
vo nás gya kor la ti lag az el sô fel vo nás hely szí né re he -
lye zi vissza a cse lek ményt, s az acél kiön té sé nek
fe szült har minc per cé be sû rí ti be azt az író nô. Mi -
vel a szö veg fe szült sé gét je len tô ön tés a drá ma te -
rén kí vül zaj lik, ezért csak köz ve tet ten ér te sü lünk
ar ról, hogy a beépült reak ció sok nak majd nem si ke -
rült sza bo tál niuk az újí tást, ám az egy ko ri mun kás
Du nai és az ad dig ra több ku dar cot megélô An na bá -
tor sá gá nak kö szön he tôen zök ke nô men te sen si ke -
rül leön te niük a 35 ton nát. Az eu fo ri kus zá ró kép -
ben a mar ti ná szok már a kö vet ke zô újí tást ter ve zik.

A dra ma ti kus ha gyo mány fe lôl ol vas va a Hét -
köz na pok hô sei cse lek mé nye lát szó lag ar ra a mo -
men tum ra épül, ami kor a drá ma vi szony rend sze -
ré be egy új elem ér ke zik meg. Ez az elem ese tünk -
ben nem más, mint a nô ak tí va ha tá sá ra ke mény
fizi kai mun kát vál la ló An na alak ja. Mán di azon ban
An nát – egy lát vá nyos ent ré e-t kö ve tôen – gya kor -
la ti lag rög tön hát tér be is szo rít ja. A to váb biak ban
még két al ka lom mal ta lál koz ha tunk ve le: a má sodik
fel vo nás vé gén, ami kor könnyek kö zött pa na szol -
ja el Du nai nak, hogy al kal mat lan felada tai nak el -
vég zé sé re, il let ve a har ma dik fel vo nás ban, ami kor
ideo ló giai megerô sí tés ha tá sá ra le gyô zi fé lel meit és
fizi kai kor lá tait. An na be lé pé sé bôl nem nô ki va ló -
di cse lek mény. En nek leg fôbb oka, hogy amennyi -
ben Mán di An ná hoz ren del né hoz zá a vi szony rend
vál to zá sát, úgy az a drá ma alak jai kö zött pusz tán
cél ta lan vi tát ered mé nyez ne ar ra vo nat ko zóan, hogy
a nô bír ja-e az acél ön tés ne héz mun ká ját. A kér dés
lé nye ge a fizi kai mun ka so rán dôl ne el; amit nyil -
ván nem le het a drá má ban meg je le ní te ni, hi szen
nem for mál ha tó meg dia ló gu sok ban.26

An na be lép te té se a drá ma vi lá gá ba egé szen más
célt szol gál. Ma gyaror szá gon a szo cia lis ta idô szak
hi va ta los dis kur zu sá nak pro pa gan da jel sza va volt,
hogy a ha ta lom – a nôk egyen jo gú sá gát hir det ve –
fel té tel nél kül tá mo gat ja a nôk mun ká ba ál lá sát.27

Mint ilyen, An na nem egy sze rûen a (ha mi san) meg -
hir de tett egyen jo gú ság par ex cel len ce pél dá ja ként
ér ke zik meg a mû hely be, ha nem az ad dig apo li ti -

kus vi szony ren det ideo ló giai as pek tus sal töl ti fel:
az ala kok An ná hoz va ló vi szo nyá ban lát ha tó vá vál -
nak a po li ti kai pre fe ren ciák. Így pél dául a ter me -
lés nö ve ke dé se mel lett el kö te le zett, fo lya ma tos
egyé ni re kor dok kal pró bál ko zó idôs da rus, Já nos
bá csi el sô ként for dul szim pá tiá val An na fe lé.
Ugyanez igaz a fô ká der Wer ner re és a mun kás igaz -
ga tó Du nai ra: szá muk ra An na je len lé te evi den cia,
sôt, bi zo nyos mér té kig el vá rás is. Az egy kor Hor -
thy ka to ná ja ként mû kö dô Sza bó, miu tán meg tud -
ja, hogy An na ön szán tá ból állt be a kemencék mel -
lé, meg jegy zi, hogy „Én ugyan nem en ged ném a fe le -
sé gem dol goz ni! Mert nem jó do log az, ha egy asszony
so kat jár há zon kí vül. Ezt hall, azt hall, mind járt oko -
sabb nak kép ze li ma gát az urá nál. Már pe dig az én fe -
le sé gem ne le gyen ná lam oko sabb… már csak az ké -
ne…”.28 Sza bó lát vá nyo san elíté li An na mun ka vál -
la lá sa mö gött meg hú zó dó po li ti kai mo ti vá ciót, ez -
zel pe dig újabb szál lal kö ti ma gát a kom mu nis ta
for du la tot megelô zô rend szer hez. En nek meg fe le -
lôen nem is vá lik a drá ma vi lá gá nak po zi tív alak -
já vá, hi szen az utol só je le net ben elôbb ön ként je -
lent ke zik a 35 ton na koc ká za tos leön té sé re, majd
vá rat la nul el tû nik (mint ké sôbb meg tud juk, szán -
dé ko san kifica mí tot ta a bo ká ját, hogy ne kell jen
dol goz nia). Ha son ló a mû ve ze tô Ker tész vi szo nya
An ná hoz, aki rôl rö vid idôn be lül meg tud juk, hogy
nem párt tag. Az inst ruk ciók sze rint elôbb „jól meg -
né zi” An nát, majd ké sôbb „tet szik ne ki”, né hány sor -
ral odébb pe dig „ked ves ked ve fog ja meg An na kar -
ját”.29 Mindez zel pár hu za mo san pe dig felajánl ja,
hogy ali bi mun káért cse ré be „majd azt is meg csi nál -
juk, hogy ugyanazt a fize tést kap ja, amit a töb biek, akik
a kály há nál dol goz nak”. Mán di ezek kel a so rok kal
ér zék le te sen le beg te ti meg a szo cia lis ta pro pa gan -
dá val tö ké le te sen összeegyez tet he tet len, ki tar tott
nô figu rá ját. Ker tész mon da tá val a hü le de zô An nát
sze xu sá ra re du kál ja, ez zel pe dig övé lesz a drá ma -
szö veg egyet len bio ló giai és fizi kai adott sá gok ra
uta ló mon da ta. A drá ma töb bi sze rep lô jé nek fizi -
kai és/vagy szel le mi tel je sí tô ké pes sé ge min den eset -
ben at tól függ, hogy mi lyen vi szonyt ala kít ki a párt -
tal és a mun kás ideo ló giá val: Já nos bá csi öreg ko -
ra el le né re bár mi kor ké pes fe lül múl ni a fiata labb
da ru so kat, An na, miu tán Du nai lel ke sí tô be szé det
mond, ké pes lesz átüt ni az iz zó acél sa lak ját, a nyi -

H

26 BÉ CSY Ta más, Ka lan dok a drá má val, Bu da pest, Ba las si Kiadó, 1996. 47.
27 TÓTH Esz ter Zsófia, Ká dár leá nyai, Bu da pest, Nyi tott Könyv mû hely, 2010. 56.
28 MÁN DI Éva, Hét köz na pok hô sei, Bu da pest, Athe naeum Kiadó, 1951. 32.
29 Uo. 18–19.

30 A dra ma turg-kri ti kus ta go zat 1950. áp ri lis 7-én le zaj lott vi tá já nak jegy zô köny ve, OSZ MI, 15.
31 Uo. 18.
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in ci dens rö vid idôn be lül or szá gos hír ré vá lik, miután
Rá ko si Má tyás ki mond ja, hogy a gyil kos sá got a he -
lyi ku lá kok haj tot ták vég re ju go szláv ügy nö kök uta -
sí tá sá ra.33 A ha ta lom ezt az ese tet hasz nál ja fel, hogy
or szág szer te bein dít sa a ku lá kok ül dö zé sét, ki te le -
pí té sét és va gyon el kob zá sát. Föl des Mi hály el sô,
Mély szán tás cí mû drá má ja há rom hó nap pal ké sôbb,
eb ben a tör té nel mi kon tex tus ban ke rül be mu ta tás -
ra. Míg azon ban Háy Gyu la drá má já val az 1945-ös
híd épí tés tör té ne ti leg hi te les tény anya gát for mál ta
át a kom mu nis ta párt üdv tör té ne té vé, ad dig Föl -
des a ku lák ül dö zést nem köz vet le nül, di rekt mó -
don épí ti be a da rab já ba, ha nem a dra ma ti kus ha -
gyo mány megidé zé sé vel, a nép szín mû vek naiv folk -
lo risz ti ká ját és ti pi zált alak jait fel hasz nál va.

Fa ze ka sék lo va köz vet le nül szán tás ide je elôtt
el pusz tul, ezért ve szély be ke rül a kö vet ke zô évi ter -
més. A csa lád fô, hogy az éh ha lált el ke rül jék, be lép
a ter me lôi szö vet ke zet be, ahol trak to rok kal szánt -
ják a föl det. A he lyi ku lá kok, akik ad dig Fa ze kas
és a hoz zá ha son ló dol go zók nap szá má ból él tek,
ék te len ha rag ra ger jed nek. A nép sa nyar ga tó, dol -
lár ral és be nem szol gált ter ménnyel üz le te lô Nya -
kas-Kunt vé gül a párt ál tal ki ren delt trak to ros és a
ha tá sá ra felesz mé lô la ko sok el fog ják, és átad ják az
igaz ság szol gál ta tás nak. Föl des szö ve gé nek vi szony -
lag könnyen de kó dol ha tó pro pa gan disz ti kus tar -
tal mát új ra és új ra át szö vik a drá ma tör té net bôl is -
me rôs mo tí vu mok: két sze rel mes azért nem há za -
sod hat össze, mert a szü lôk né ze te nem egye zik a
ter me lôi szö vet ke zet rôl. A ho zo mány va dász, sa ját
föld jé hez ma ka csul ra gasz ko dó apa fiát in kább a
gaz dag ku lák lá nyá nak ígé ri, aki vi szont „pa ti ka -
sza gú” az ol csó köl ni tôl, ráadá sul mo do ros nyelv -
hasz ná la tá val fo lya ma to san le lep le zi ta nu lat lan sá -
gát és egy sze rû sé gét. A fiú meg szö kik, s a ki ta ga -
dást is vál lal va be lép a szö vet ke zet be, majd el ve szi
sze rel mét. A gô gös apa csak ek kor esz mél fel, s dönt
úgy, hogy szö vet ke ze ti tag lesz. A ku lá kok ol da lán
ta lál ko zunk a ré sze ges, né pet tu da to san fél re ve ze -
tô kán tor ral és a kor bul vár hí rei bôl is me rôs egy -
kori tiszt vi se lôk kel, akik sa ját szó ra koz ta tá suk ra
mér ge zik a kör nyék gaz dái nak ha szon ál la tait. Meg -
je le nik a nincs te len, de gyors ész já rá sú szol gá ló le -
gény is, Bak Jós ka, akit elôbb a ku lá kok négy kéz -

láb ra eresz ke dô já ték sze re ként lá tunk, majd a trak -
to ro sok kö zé ke ve red ve ön tu da tos mun kás sá vá -
lik, és ha dat üzen az el nyo más nak és a ki zsák má -
nyo lás nak.

Ezek a folk lo risz ti ká ból és drá ma ha gyo mány ból
jól is mert arc he tí pu sok úgy épül nek be a szö veg -
be, hogy egy fe lôl il lesz ked nek a né zô/ol va só elô ze -
tes tu dá sá ból fa ka dó el vá rás hoz, te hát nem a ha -
gyo má nyok ki ját szá sát, ha nem an nak megerô sí té -
sét szol gál ják, más fe lôl vi szont az ala kok a drá ma
vi lá gán be lü li cél ju kat csak úgy ké pe sek elér ni,
hogy azo no sul nak a kom mu nis ta esz mék kel. Föl -
des szö ve ge te hát a jól is mert zsá ne rek fej lô dé sé -
nek lé nye gi for du ló pont ját min den eset ben kiegé -
szí ti ideo lo gi kus mo men tum mal, s ez zel nem pusz -
tán a ha gyo mány új raírá sá ra vál lal ko zik, ha nem lát -
ha tó vá te szi a kom mu nis ta kul túr po li ti ka egyik
leg fon to sabb tech ni ká ját. A Ré vai-fé le irá nyí tás
ugyanis el sô sor ban nem a nem ze ti iden ti tás és az
azt rep re zen tá ló (szín há zi) ha gyo má nyok el nyo má -
sá ra és ki szo rí tá sá ra tö re ke dett, sok kal in kább az
ilyen jel le gû je len sé gek ki sa já tí tá sá ra és sa ját ka rak -
te ré re tör té nô át for má lá sá ra.

A szö veg a 19. szá za di drá ma ha gyo mánnyal va -
ló ro kon sá gát is mer het te fel a ko ra be li kri ti ka, ami -
kor azt a ze nés tán cos be té tek hiá nya miatt ma rasz -
tal ta el.34 Ha son ló mó don rót ták fel azt is, hogy –
Gyu lai Pál egy ko ri nép szín mû- definí ci ó já val erô sen
egy be vág va – a da rab fo lya ma to san át lé pi a mû fa ji
ha tá ro kat, ezál tal pe dig ab ból nem lesz sem bo hó -
zat, sem víg já ték, sem tra gé dia.35 A kor fon tos szak -
mai lap ja, a Szín ház és Mo zi mind az elôadást, mind
a drá mát ki fe je zet ten rossz nak ítél te.36 A Mély szán -
tást te hát meg je le né sét kö ve tôen meg le he tôs tá ma -
dá sok ér ték, a drá ma és an nak szín re vi te le mö gött
meg hú zó dó po li ti kai szán dék azon ban nyil ván va -
ló vá vált, miu tán Mol nár Mik lóst a párt leg fôbb saj -
tó or gá nu má ban, a Sza bad Nép ben meg je lent ne ga -
tív bí rá la ta37 miatt ön kri ti ka gya kor lá sá ra kény sze -
rí tet ték. Mol nár ezt kö ve tôen több al ka lom mal is
szu per la tí vu szok ban nyi lat ko zott a da rab ról, ez zel
ele get té ve a kul túr po li ti kai aka ra tá nak: a Mély szán -
tás az évad egyik leg na gyobb si ke ré vé vált.

Az 1949 után szü le tett, pro pa gan disz ti kus cél -
lal meg fo gal ma zott drá mák te hát alap ve tôen mind
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a Pest és Bu da kö zöt ti át já rás, s így az or szág élel -
mi szer-el lá tá sa is ve szély be ke rült. Az épít ke zés sür -
gôs sé gét jel zi, hogy bár az or szág ban alig akad építô -
 anyag és mun ka ké pes szak em ber, a ki vi te le zés re
alig hét hó na pot kap nak a mér nö kök. Az író en nél
a mo men tum nál csa tol ja be a da rab egyik fô sze rep -
lô jé nek ma gán éle tét: Bó dog, az egy kor il le ga li tás -
ban mû kö dô kom mu nis ta szak mun kás megér ti,
hogy csa lád ja nél kü lö zé se ad dig tart, amíg a Kossuth-
híd fel nem épül. Gon dol ko dás nél kül hagy ja hátra
új szü lött gye re két és az éh ha lál szé lén ten gô dô fe -
le sé gét, aki egy gyen ge pil la na tá ban beáll a „fe ke -
té zôk” kö zé. Bó do gék mindeköz ben em ber te len
kö rül mé nyek kö zött dol goz nak a hí don: a munkások
élel me zé se aka do zik, ráadá sul a ke gyet len hi deg és
a jég zaj lás miatt ve szély be ke rül a híd áll vány za ta
is. Az utol só fel vo nás ban Bó dog fe le sé ge egy agi tá -
ciós szö veg ha tá sá ra vissza tér a jó út ra, a fe ke tén
csem pé szett élel mi szert a mun ká sok kö zött oszt ja
szét, a jég zaj lást pe dig sze mé lye sen Rá ko si Má tyás
aka dá lyoz za meg, aki egy te le fon hí vás sal szov jet
jég tö rô ket és rob ban tó kat ren del a Du na-part ra.

Háy Mán di nál sok kal erô seb ben épí ti be szö ve -
gé be az ak tu ál po li ti kai ki szó lá so kat. A párt ezút tal
nem mint a hát tér ben mun kál ko dó, lát ha tat lan erô
je le nik meg, ha nem a cse lek ményt konk ré tan ala -
kí tó elem ként van je len. A drá ma arany met szé sé -
nél szín re lé pô Dá niel elv társ hang sú lyo san mint
Ge rô Er nô kép vi se lô je je le nik meg, aki rôl köz tu -
dott, hogy szin te min den na pos ven dég a híd épí tôk
kö ré ben.32 Ha son ló mó don konk re ti zál a szer zô az
utol só fel vo nás ban is: Rá ko si Má tyás és Vo ro si lov
mar sall kö zös köz re mû kö dé sé nek kö szön he tôen a
párt nem csak a reak ciós erôk, ha nem a szél sô sé ges
ter mé sze ti je len sé gek fe lett is gyô ze del mes ke dik.
A kor meg ha tá ro zó és ret te gett alak jai a cse lek -
mény ben fel dol go zott tör té nel mi re fe ren cia miatt
ke rül het tek be le a drá ma vi lá gá ba. A híd felépí té -
se ugyanis a drá ma alak jai kö zül csak azok nak áll
ér de ké ben, akik ké pe sek vol tak azo no sul ni a kom -
mu nis ta ideo ló giá val. Nem tar to zik kö zé jük sem a
szo ciál de mok ra ták jel leg ze tes ba rát ság kö szön té sét
hasz ná ló Fej tô mér nök, sem a kis gaz da kép vi se lô
Er nôf fy, sem a fe ke té zô Ilus. A Kos suth-híd a kor
né zôi és ol va sói szá má ra kéz zel fog ha tó, va ló sá gos
föld raj zi hely ként volt je len, amely a há bo rú után
tény le ge sen az el sô Du na-híd volt Eu ró pá ban. Épp
ezért a drá ma vi lá gán be lül, a híd felépí té séért küz -

dô kom mu nis ta ala kok a re fe ren ci a li tá son ke resz -
tül au to ma ti ku san po zi tív elô je let kap nak: A híd és
a kom mu nis ta ideo ló gia kö zé egyen lô ség jel ke rül,
a tör té net pe dig a ha ta lom dia dal me ne te ként lesz
ér tel mez he tô.

Ez a tör té nel mi vi szo nyí tá si pont egyéb ként
nagy ban meg könnyí tet te a szer zô dol gát a dra ma -
ti kus ala kok jel lem zé sé nél: akár csak Mán di da rab -
já ban, a sze rep lôk itt is há rom cso port ba oszt ha -
tóak. Az el len zôk-sza bo tá lók il let ve a tá mo ga tók
tá bo rát a kom mu nis ta ideo ló giá val kap cso lat ban
kiala kí tott és ar ti ku lált vi szo nyuk ha tá roz za meg.
A két tá bor kö zött meg hú zó dó bi zony ta la nok azon -
ban jó val na gyobb hang súlyt kap nak. Bó do gék
szom széd ja, az or szág leg jobb ácsa ként is mert Var -
ga, bár szim pa ti zál a mun kás osz tály esz méi vel, el -
vi meg fon to lás ból nem lép be a párt ba, és nem se -
gí ti ki a híd épí tô ket. Apo li ti kus vi sel ke dé se
mindad dig tart, amíg párt tag fiát baleset nem éri és
az a Du ná ba nem zu han. Ek kor Var ga felis me ri,
hogy a tra gé diát sa ját passzi vi tá sa és ha szon le sé se
okoz ta, ezért on nan tól kezd ve leg jobb ké pes sé ge
és tu dá sa sze rint áll be a dol go zók kö zé, s tû zi ki a
híd ra a vö rös zász lót. Ha son ló pál for du lás megy
vég be Er zsi ben, Bó dog fe le sé gé ben is. Elôbb sa ját
és csa lád ja hasz nát szem elôtt tart va a fe ke te gaz -
dál ko dás rö gös út já ra lép, majd mi kor ér te sül fér -
je hôs tet tei rôl és ar ról, hogy a hí don éhez nek a dol -
go zók, úgy dönt, a kö zös ség ér de ké ben a dol go zók
se gít sé gé re siet. Sá ri a má so dik fel vo nás el sô ké pé -
ben a fe ke té zôk presszó já ban je le nik meg mint pin -
cér lány. Né hány kép pel ké sôbb pe dig mint múlt -
já val le szá mol ni kí vá nó, ön tu da tos mun kás lány je -
lent ke zik szol gá lat ra a hí don. A leg vég sô kép ben
az ô biz ta tá sá ra te le fo nál nak a dol go zók Rá ko si nak.
Mi vel Az élet híd já ban az in ga do zó, ám vé gül a kom -
mu nis ta ideo ló giá val azo no su ló sze rep lôk höz fon -
tos, a vég ki fej let szem pont já ból nél kü löz he tet len
moz za na tok kö tôd nek, ezért a da rab pro pa gan disz -
ti kus ha tá sa sok kal egyér tel mûb ben ki mu tat ha tó,
mint a Hét köz na pok hô sei ese té ben.

Föl des Mi hály: Mély szán tás

ja nuár já ban a Csong rád me gyei Len -
gyel ká pol nán it tas du la ko dás köz ben
Kiss Im rét, az MDP he lyi tit ká rát ha -

lá los ütés éri. A köz tör vé nyes bûn eset nek in du ló
1950

32 HÁY Gyu la, Az élet híd ja, Bu da pest, Szé pi ro da lo mi Kiadó, 1951. 51.

33 Az ügy rôl bô veb ben: Sí pos Gyu la Len gyel ká pol na c. do ku men tumfilmje.
34 Szín ház és Film mû vé sze ti Szö vet ség vi tá já nak jegy zô köny ve, OSZ MI, 5.
35 Vö. GYU LAI Pál: Dra ma tur giai dol go za tok I. Frank lin Tár su lat, Bu da pest, 1908. 569–576.
36 SZE GI Pál, Mély szán tás = Szín ház és Mo zi, 1950/12. 11–13.
37 MOL NÁR Mik lós, Mély szán tás = Sza bad Nép, 1950/73.
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ar ti ku lá lá sa pe dig im már nem az il le ga li tás ban mû -
kö dô, ma rék nyi el len zé ki ér tel mi ség fe le lôs sé ge
volt, ha nem a hi va ta los po li ti kai ve ze té sé. En nek
ér tel mé ben el ren de lik Rajk új ra te me té sét, a párt
leg fôbb or gá nu má ban, a Sza bad Nép ben pe dig köz -
zé te szik, hogy a „Rajk-per és a töb bi pro vo ká ciós
ügy(ek) (….) a párt nagy sze rû har cai ra és si ke rei re
ve tet tek ár nyé kot (…) a párt kom mu nis ta esz mé jét s
igaz ság sze re te tét gya láz ták meg. Rajk Lász ló (…) tra -
gé diá ja ve ti a legéle sebb fényt azok ra a ká ros és bû nös
esz kö zök re, ame lyek a sze mé lyi kul tusz el bur ján zá sa
kö vet kez té ben az ál lam vé del mi mun ká ban, a tör vény -
ke zés ben, a párt élet ben és tár sa dal mi éle tünk szám ta -
lan te rü le tén ér vé nye sül het tek.”42

Gá li Jó zsef sze mé lyi kul tusz kri ti ká ját adó Sza -
bad ság hegy cí mû da rab ja eb ben a po li ti kai kon tex -
tus ban, 1956. ok tó ber 6-án, Rajk Lász ló új ra te me -
té sé nek nap ján ke rült be mu ta tás ra. Gá li sze mé lyes
le gen dá riu má hoz tar to zik, hogy elôbb „osz tály ide -
gen ség” vád ja miatt ki til tot ták a Szín ház- és Film -
mû vé sze ti Fô is ko lá ról, majd az Út tö rô Szín ház ban
be mu ta tott Erôs Já nos cí mû drá má ja miatt vissza -
fo gad ták, ké sôbb pe dig Jó zsef At ti la-díj jal tün tet -
ték ki. Az Ausch witz -ot is meg járt szer zô még sem
vál ha tott a ha ta lom ked ven cé vé. A visszaem lé ke -
zé sek több he lyen megem lí tik, hogy a Sza bad ság -
hegy be mu ta tó ján az ak kor már és még ci vil Nagy
Im re is részt vett, aki az elôadás alatt több ször han -
go san is ki nyil vá ní tot ta tet szé sét, nem messze tô le
pe dig Rajk Lász ló né Föl di Jú lia fog lalt he lyet.43 A
nagy si ke rû be mu ta tó után né hány hét tel Gá li már
’56-os sze rep vál la lá sa miatt állt a bí ró ság elôtt, ahol
elôbb kö tél ál ta li ha lál ra, majd a nem zet kö zi til ta -
ko zás nyo má sá ra (pl.: Ko est ler, Hein rich Böll) élet -
fogy tig la ni bör tön bün te tés re ítél ték.

A Sza bad ság hegy 1955-ben, a dra ma turg sza kos
szer zô dip lo ma mun ká ja ként ke rült az osz tály fô nök
Gyár fás Mik lós, és a dra ma tur gia ta nár Háy Gyu la
elé, akik bár a da ra bot el fo gad ták, an nak bi zott ság
elôt ti vé dé sé re – a po li ti kai élet ki szá mít ha tat lan -
sá gá ra va ló te kin tet tel – még sem ke rí tet tek sort.
Egy év vel ké sôbb, 1956-ban a fris sen meg nyi tott
Jó zsef At ti la Szín ház vál lal ta a szín re vi tel meg lehetô -
sen koc ká za tos ter hét. A Sza bad ság hegy az in téz -

mény har ma dik be mu ta tó ja volt. A dön tés szimbo -
li kus üze net tel bírt: az öt ve nes évek ben még jócskán
kül vá ro si nak szá mí tó mun kás ke rü let ben, az egykor
párt bi zott sá gi ta nács te rem nek épült szín ház ban került
elô ször szín pad ra a Rá ko si-rend szer nyílt kri ti kája.

Az elôadá sok szá má ról konk rét in for má ció nem
ma radt fenn, csak egy más nak el lent mon dó
visszaem lé ke zé sek: Bar ta And rás, a Ma gyar Nem -
zet kri ti ku sa sze rint a Sza bad ság he gyet mindössze
hat szor-nyolc szor ad hat ták elô. Év ti ze dek múl tán
Csur ka Ist ván Gá li ról nek ro lóg já ban vi szont már
azt fáj lal ja, hogy a pre mier volt a da rab egyet len
elôadá sa. Még to vább megy a drá ma 1990-es veszp -
ré mi felújí tá sá nak kri ti ku sa, aki ar ról szá mol be,
hogy Gá li da rab ját az ok tó ber ha to di ki nyil vá nos
fô pró ba után nyom ban be til tot ták.44 Bár mi is le -
gyen az igaz ság, az elôadás tör té nel mi-po li ti kai ha -
tá sa sok kal erô sebb volt, mint a szín ház tör té ne ti.
Az ôs be mu ta tót kö ve tôen a Sza bad ság hegy szö ve ge
kö zel har minc év re hoz zá fér he tet len né vált, és csak
1989 no vem be ré ben, a Szín ház ak tuá lis szá má ban
je len he tett meg új ra drá ma mel lék let ként, a né hai
elôadás legér zé ke nyebb ér tô jé nek, Eör si Ist ván nak
be ve ze tô jé vel. Az új ra kiadást kö ve tôen Pa ál Ist ván
a Veszp ré mi Petôfi Szín ház évad ter vét átala kít va
ka ma ra szín há zi kö rül mé nyek kö zött felújí tot ta a
da ra bot, mi vel meg lá tá sa sze rint „a Sza bad ság hegy
erôs hang sú lyok kal, a lé lek ta ni rea liz mus esz kö zei vel
megírt mû. Szer kesz té si mód ján, a figu rák moz ga tá -
sán ugyan ér zô dik még a na tu ra lis ta vagy szo cia lis ta
rea lis tá nak csú folt esz té ti kai irány zat is, ám tud ni kell,
hogy ez a da rab egy to vább lé pé si szán dé kot mu tat föl,
egy lép csô fo kot je lent a tíz-ti zen öt év vel ké sôbb ki tel -
je se dô Csur ka- és Ör kény-mû vek irá nyá ba. Ezért én
Gá lit össze kö tô ka pocs nak tar tom az öt ve nes éve kig
tar tó, és az 56 utá ni ma gyar kon szo li dá ció ban lét re jö -
vô, majd ab ban ki fej lô dô, s tu laj don kép pen nap jain kig
tar tó kortárs ma gyar drá ma iro da lom kö zött.”.45 Pa ál
ren de zé sét kö ve tôen újabb más fél év ti ze dig nem
ke rült fel a re per toá rok ra a Sza bad ság hegy, majd
2006-ban, nap ra pon to san 50 év vel az ôs be mu ta -
tó után a Jó zsef At ti la Szín ház is mét mû sor ra tûzte.

A Sza bad ság hegy egy ká der csa lád tör té ne te
1954-ben. Az egy kor il le ga li tás ban mû kö dô kom -
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ugyanar ra a dra ma tur giai sé má ra épül nek. A cse -
lek mény min den eset ben olyan vi szony rend vál to -
zás ból nô ki, amely szo ros kap cso lat ban áll a kom -
mu nis ta ideo ló giá val, le gyen az öt ton ná val több
acél leön té se, egy híd felépí té se vagy épp a ter melôi
szö vet ke ze ti tag ság kér dé se. Ezek ben a szö vegek -
ben azon ban so ha nem egyet len alak áll az események
fó ku szá ban, ha nem min den eset ben egy – a kom -
mu nis ta esz mék nek meg fe le lôen – ideo lo gi kus kö -
zös ség. A kez de ti vi szony rend vál to zás min dig há -
rom cso port ra bont ja a drá ma alak jait: el len zôk re,
bi zony ta la nok ra és tá mo ga tók ra. Mi vel a drá ma vi -
lá gán be lül a po zi tív elô je let csak a tá mo ga tók kö -
zös sé ge kap hat ja meg, ezért a szö veg agi ta tív mo -
tí vu mai ak kor vál nak lát ha tó vá, ami kor a bi zony -
ta la nok cso port ja a tá mo ga tók irá nyá ba moz dul el.

A szö ve gek má sik jel leg ze tes sé gét Bé csy Ta más
mu tat ta ki, aki megál la pí tot ta, hogy a pro pa gan -
disz ti kus cél lal meg fo gal ma zott drá mák nem ér tel -
mez he tôek klasszi kus drá ma mo del lek alap ján.
A konflik tu sos drá mák egyik alap ve tô kö ve tel mé -
nye az len ne, hogy a szö ve gen be lül meg je le nô el -
len té tes aka ra tok hoz és di na miz mu sok hoz mind -
két fél ese té ben olyan esz kö zö ket ren del jen, me -
lyek se gít sé gé vel elér he tik cél ju kat. Az ideo lo gi kus
gon dol ko dás mód azon ban a tár sa dal mi-po li ti kai
el len fél hez szük ség sze rûen nem ren del het az ideo -
ló gia meg sér té se nél kül olyannyi ra ha té kony esz -
kö zö ket, mint ami lye nek kel az ideo ló giai lag po zi -
tív ala kok ren del kez nek.38 Ha son ló mó don nem
ér vé nye sül het a drá mák ban a kö zép pon tos mo dell
sem, hi szen ezek ben a szö ve gek ben rend sze rint
passzív a fô sze rep lô, ez vi szont összeegyez tet he tet -
len len ne a cse lek vô ak tív em ber esz mé nyét pie -
desz tál ra eme lô ideo lo gi kus szö ve gek kel. Bé csy bár
meg jegy zi, hogy ezek a szö ve gek a kö zép ko ri mo -
ra li tá sok kal van nak a leg kö ze leb bi vi szony ban, ahol
axió ma ként je le nik meg, hogy a szö ve gek tar tal má -
nak igaz sá gá ban hin ni kell, ugyanak kor a pro pa -
gan disz ti kus szö ve gek ben még sem ér vé nye sül het
a két szin tes drá mák mû kö dés mód ja, hi szen az
ideo ló gia a ki zá ró la gos sá gá nál fog va nem is mer het
el sem mi lyen raj ta kí vül ál ló, el té rô tör vé nyek sze -
rint mû kö dô vi lá got.39

A sze mé lyi kul tusz kri ti ká ja a szín pa don

ztá lin 1953-as ha lá lát kö ve tôen a Szov jetunió
gyö ke re sen új, de to vább ra is szél sô bal ol da li el -
vek sze rint szer ve zô dô po li ti kát hir de tett meg:

az ol va dás po li ti ká ját. Az SZKP 1956 feb ruár já ban
meg tar tott XX. kong resszu sán a ha tal mat újon nan
kéz be ra ga dó Nyi ki ta Hrus csov ki je len ti, hogy:
„Sztá lin ha lá la után a KB fo ko za to san, de ki tar tóan
igye ke zett meg vi lá gí ta ni azt a té telt, hogy a mar xiz -
mus-le ni niz mus szá má ra megen ged he tet len és ide gen
bár ki nek a kü lön kieme lé se, fel sôbb ren dû em ber ré vál -
toz ta tá sa, olyan ter mé szet fe let ti tu laj don sá gok kal va -
ló fel ru há zá sa, ame lyek már-már is ten né te szik. Az
ilyen em ber rôl fel té te le zik, hogy min dent tud, min den -
ki he lyett gon dol ko dik, bár mit meg tud ten ni, és cse le -
ke de tei ben csal ha tat lan.”40

Hrus csov be szé dé vel egy szer re tet te egyér tel mû -
vé a sze mé lyi kul tusz tart ha tat lan sá gát és ez zel
együtt a rend szer ad di gi mû kö dé sé nek és fennál -
lá sá nak ered mény te len sé gét. Bár a sze mé lyi kul -
tusz bí rá la ta az utó kor fe lôl vissza néz ve in kább ér -
té kel he tô re to ri kai for du lat ként, mint sem va ló di
kö vet kez ménnyel já ró be széd ak tus ként, az ol va dás
po li ti ká já nak lé lek ta ni ha tá sa mégis fel be csül he tet -
len volt a kor ban: a párt irá nyí tás le gi tim mé tet te a
köz be széd szá má ra az 1953 elôt ti kor szak nyílt kri -
ti zá lá sát. Az 1953-as ese mé nyek gya kor la ti lag azon -
nal érez he tô vé vál tak Ma gyaror szá gon is: még ta -
vasszal Moszk vá ba ren de lik az MDP ve ze tôit, ahol
az tán le vált ják Rá ko sit, és he lyé re, ha csak rö vid
ideig is, de Nagy Im rét ál lít ják. Eb ben a bel sô vi -
szá lyok kal ter hes, újon nan kiala ku ló po li ti kai lég -
kör ben szim bo li kus he lyi ér ték kel bírt Hrus csov
belg rá di lá to ga tá sa: az 1948-ban ki kö zö sí tett Ju go -
szlá viát re ha bi li tál ják, és elis me rik a szo cia liz mus -
ba ve ze tô utak több fé le sé gé nek el vét.41 Mindez pe -
dig nem je len tett ke ve seb bet a ha zai nyil vá nos ság
szá má ra, mint hogy az egész Rá ko si-rend szer iden -
ti tá sát meg te rem tô Rajk-per, a vád lott ál lí tó la gos
ju go szláv kap cso la tai val és a meg le pô nyil vá nos sá -
got ka pó ki vég zé sé vel együtt nem volt több egy Rá -
ko si ér de keit szol gá ló po li ti kai kon cep ciós per nél.
Az igaz ság ki mon dá sa, nyil vá nos ság elôtt tör té nô

S

38 Vö. BÉ CSY Ta más, Ka lan dok a… i.m. 53.
39 Uo. 151–154.
40 HRUS CSOV, A sze mé lyi kul tusz ról és kö vet kez mé nyei rôl. Be szá mo ló az SZKP XX. kong resszu sá nak zárt ülé sén, ford. Za lai Ed -

vin, Kos suth Könyv kiadó, Bu da pest, 1988. 5.
41 JU HÁSZ Jó zsef, Ju go szlá via és a ma gyar ’56 = His tó ria, 2006/2.

42 (név nél kül) So ha töb bé!, Sza bad Nép, 1956, ok tó ber 6. = 1956 saj tó ja, Tu dó sí tá sok Kiadó, Bu da pest, 1989. 1.
43 MOL NÁR Gál Pé ter, Sza bad ság-hegy, http://www.te rasz. hu/te rasz.php?id=egyeb&pa ge=cikk&cikk_id=10509. (utol só le -

töl tés 2012.04.24.)
44 FÖL DES An na, Áll-e még a Sza bad ság-hegy? http://cri ti ca i la pok. hu/in dex.php?op ti on=com_con tent&view=ar tic -

le&id=22743 (utol só le töl tés 2012.04.24.)
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le ez. Gá li Jó zsef inst ruk ciói sze rint a szo bá ban to -
váb bá több, az ’50-es évek re és a sze mé lyi kul tusz -
ra uta ló tárgy fog lal he lyet a já ték tér ben (pl.: a Ti -
sza lö ki Erô mû lát ké pe lóg a fa lon) ám ezek meg lé -
té re a fenn ma radt do ku men tu mok ból csak bi zony -
ta la nul kö vet kez tet he tünk: míg a Bé ke és Sza bad ság
ok tó ber 17-én meg je lent mí nu szos hír ké pén a Pé -
tert ala kí tó Kô sze gi Pé ter vál la fö lött egyér tel mûen
ki raj zo ló dik egy Sztá lint áb rá zo ló szi luett kép, ad -
dig az Es ti Bu da pest ha sáb jai ra be szer kesz tett azo -
nos kép rôl már hiány zik ez az alak. En nek a tör té -
nel mi „am né ziá nak” oká ra vi lá gít rá Mol nár Gál Pé -
ter, ami kor a Sza bad ság hegy ôs be mu ta tó ja kap csán
felidé zi, hogy: „a hir de tô osz lo pon fris sen ki ra gaszt va
a Moszk vai Mû vész Szín ház bu da pes ti ven dég já té ká -
nak pla kát ja. Po go gyin Le nin-tri ló giá já ból a Kreml to -
rony órá ját hir det te a fal ra gasz. A szín lap élén nem rég
még Sztá lin ne ve állt. Ak kor ra átír ták a sze re pet. Lett
be lô le Elekt ro mos sá gi szak ér tô. Hoz zá tar to zott ez is a
Sza bad ság hegy pre mier jé hez.”47

Be ne dek ren de zôi pél dá nya az erôs hú zá sok nak
il let ve a gya ko ri beírá sok nak kö szön he tôen je len -
tô sen átér tel me zi a drá má ban fel vá zolt vi szony ren -
de ket. Pé tert mint ag resszív ösz tön em bert jel lem -
zi, aki „ál ta lá ban tü rel met len azok hoz, akik nem
ér te nek ve le egyet”.48 Ezt a ké pet erô sí ti to vább Zsu -
zsá val foly ta tott kap cso la ta: mi kor a nô nem en ged
kö ze le dé sé nek, a ren de zôi inst ruk ciók sze rint „tá -
ma dás ba megy át”, ag resszív lesz. A vi szo nyuk ban
meg nyil vá nu ló tes ti sé get a ren de zô több he lyen erô -
sí ti, a drá ma be li csók he lyett nem egy szer „min -
den hol össze csó kol ja” áll, öle lé seik oly kor va ló di
hé ja násszá vál toz nak. Pé ter ösz tön sze rû meg nyil -
vá nu lá sait Kô sze gi Gyu la ter me té vel még hang sú -
lyo sab bá tet te, ahogy Gá li inst ruk ció ja is ír ja: Bog -
lár Pé ter ha tal mas ter me tû em ber, nem kö vér, de
ha ma ro san az lesz.49 El sô je le net ben vi selt jel me ze
egy bo káig érô, finom sá got su gal ló kön tös, ami
nagy pol gá ri élet mód ját, a jel le mé bôl su gár zó el pu -
hult sá got to vább fo koz za. Pé ter, a kom mu nis ta mi -
nisz ter va ló já ban egy ön ma ga kül sô és bel sô fo lya -
ma tain ural kod ni kép te len, kom mu nis ta asz ke tiz -
mus sal sem mi lyen mó don össze nem egyez tet he -
tô sze rep ként je le nik meg. Disz funk cio na li tá sát

to vább fo koz za, hogy nem pusz tán sa ját ma ga fe -
lett kép te len ural kod ni, de a rá bí zott kö zös ség gel
szem ben is kö zöm bös sé, ci ni kus sá vált: csa lád já ra
éppúgy igaz ez, mint mun kás osz tály ra. Pel leg Ist -
ván ról mint „je len ték te len em ber rôl be szél”, aki -
nek pere leg fel jebb ak kor ér het te vol na el az ô in -
ger kü szö bét, ha „legalább egy ve ze tô elv társ lett
vol na”. Pé ter eli tiz mu sa test vé re irá nyá ba is ki ter -
jed: mi kor az el sô fel vo nás ban And rás a kom mu -
nis ta esz mék kel szem ben csa ló dott sá gá ról be szél
ne ki, Pé ter a ren de zôi meg jegy zés sze rint „lát vá -
nyo san unat ko zik”, majd nem sok kal ké sôbb, mi -
kor a kon cep ciós pe rek prob lé mái ról be szél nek, a
mi nisz ter pár hu za mo san fon tos ira tok aláírá sá ba
kezd, s ez zel a rö vid, de jól el he lye zett gesz tus sal
sa ját, pe rek ben be töl tött sze re pét te szi asszo ciál ha -
tó vá. Eör si Ist ván 1956-os kri ti ká já ban50 en nek el -
le né re he lye sen vet te ész re, hogy Be ne dek ren de -
zé se Pé ter s raj ta ke resz tül köz ve tet ten a po li ti kai
ve ze tô ség fe le lôs sé gé nek té nyét igyek szik va la me -
lyest tom pí ta ni: Zsu zsa alak ját já gói ma ni pu lá tor -
rá nö vesz ti, Pé tert pe dig az ô báb já vá te szi. Ez a po -
li ti kai óva tos ság nyil vá nul meg a ren de zés utol só
je le ne té ben is: míg Gá li úgy zár ja a drá mát, hogy
Pé ter a sza bad ság-he gyi ele fánt csont tor nyá ban re -
ked az utol só, kül vi lá got rep re zen tá ló kap cso la tá -
val, egy ÁVO-s tiszt tel, ad dig Be ne dek ren de zé sé -
ben ez a vég te le nül erôs zá ró kép mó do sul: miu tán
Pé ter ki kül di a tisz tet, a füg göny el hú zá sáig egy -
ma gá ban me reng íróasz ta la fe lett. Zsu zsát a ren de -
zô amo lyan po li ti kai hul lám tö rô ként épí ti be a da -
rab ba. A ren de zôi pél dány leg több beírá sa az ô alak -
já hoz kap cso ló dik, több nyi re ne ga tív att ri bú tu mok -
kal kiegé szít ve. Ezt a fel té te le zést erô sí tik meg a
ko ra be li kri ti kák is: az Es ti Bu da pest név te len kri -
ti ku sa ír ja, hogy „Zsu zsa ön zô és szív te len, olyan idô -
szak pon to san kör vo na la zott tí pu sa, amely ben em ber -
te len nek len ni „be csü let és di csô ség” volt, ami kor a tör -
vény sze gô ön kény a pár tos ság, a for ra dal mi ság ál cáját
hord ta ma gán. A „bol se vik úri asszony” te nyér be sza la -
dó an el len szen ves…”.51 Zsu zsa alak já ban meg hú zó -
dó tes ti sé get és sze xust a ren de zô négy zet re eme li.
A nyi tó je le net ben Gá li ál tal ja va solt tré ning ru ha
he lyett „bí bor pon gyo lá ban fek szik a nap pa li ban”52
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mu nis ta anyá nak és a már tír ha lált halt apá nak há -
rom gye re ke szü le tett. Pé ter, a mi nisz ter, Já nos, a
párt tit kár és And rás, a gyár igaz ga tó. A drá ma ideje
alatt a gyen ge fizi ku mú Já nos bör tön ben van,
amiért Pel leg Pis tát, az ál lí tó lag ju go szláv ké mekkel
kap cso lat ban ál ló ba rát ját a bí ró ság elôtt vé de ni
mer te. Pel leg bû ne annyi volt, hogy egy nyu gat ról
ér ke zô saj tó cso por tot a ki je lölt épü lô vá ros kör zet
he lyett a vá ros egyik nyo mor ne gye dé be te rel te,
hogy meg mu tas sa, párt já nak mi lyen ha tal mas har -
co kat kell még vív nia a sze gény ség gel szem ben.
János bör tön bün te té sét a két test vér és a fiú fe le -
sége, Zsu zsa ti tok ban tart ja a Ma ma elôtt: ha mis
lve lek kel azt a lát sza tot akar ják kel te ni, hogy Já nos
le nin grá di ki kül de tés ben van. A va ló ság azon ban
egy re ke vés bé rejt he tô el: az ol va dás kö vet kez té -
ben mind több és több „té ve sen” bör tön be zárt
elítélt tér vissza a vi lág ba, s ha azok be szél ni kez -
de nek, az nem csu pán a Ma ma il lú zió ját so dor ja
ve szély be, de a kon cep ciós pe re kért köz ve tet ten fele -
lôs Pé ter és a ve le in tim, há zas ság tö rô kap cso la tot
foly ta tó Zsu zsa bu ká sát is je len ti. Az el sô fel vo nás
vé gén a sza bad ság he gyi vil lá já ban egye dül ülô Mamát
a bör tön bôl vissza tért Pel leg Ist ván vi lá go sít ja fel
Já nos hely ze té rôl. A má so dik fel vo nás a Ma ma ki
nem mon dott vád be szé de: en ge di, hogy fiai és Zsuzsa
to vább ra is ab ban a hit ben él je nek, nem tud semmit.
A hall ga tá sá val pár hu za mo san pe dig szép las san
megis me ri, hogy a ve le egy lég tér ben élôk mi lyen
játsz má kat foly tat nak: lát ja, hogy And rás fia szenved,
amiért ha zud nia kell, ahogy azt is, hogy Zsu zsa és
Pé ter a leg na gyobb ter mé sze tes ség gel csap ja be.
Hogy a szín já ték nak vé get ves sen, kö ve tel ni kez di,
hadd be szél jen te le fo non fiával. Ek kor ér ke zik a
hír: Já nos szív elég te len sé ge miatt a bör tön kór ház -
ban el hunyt. A test vér ha lál hí ré re And rás le ré sze -
ge dik, majd lel ki is me re té tôl gyö tör ve meg vall ja
any já nak az iga zat. Az anya bûn tu da ta alól ôt felol -
doz za, Zsu zsa és Pé ter áru lá sát azon ban to vább ra
is eluta sít ja. Hát ra hagy va a Sza bad ság-hegy ele fánt -
csont tor nyát And rás hoz köl tö zik. Zsu zsa ja va sol ja
Pé ter nek, hogy hoz za nyil vá nos ság ra test vé ré nek
tör té ne tét, ezál tal nem csu pán ke zeit mos ná tisz tá -
ra a nyil vá nos ság elôtt, de ta lán mi nisz te ri poszt ját
is megôriz he tô vé ten né az átala ku ló po li ti kai lég -
kör ben. Pé ter nem fo gad ja el az aján la tot, ezért
Zsuzsa el hagy ja. A mi nisz ter a zá ró kép ben ÁVO-s
test ôré vel ma rad sza bad ság-he gyi vil lá já ban.

Az elôadást 1956-ban Be ne dek Ár pád ren dez -
te. Be ne dek a kor hi va ta los esz té ti kai el vá rá sai nak
ele get té ve szi go rúan rea lis ta ke re tek kö zött, egyér -
tel mû jel hasz ná lat tal, lé lek ta ni kau za li tást fel té te -
lez ve vit te szín re a Sza bad ság he gyet. A fenn ma radt
do ku men tu mok alap ján kö vet kez tet he tünk ar ra,
hogy Be ne dek meg tar tot ta a da rab zárt egy sé gét,
így az egész cse lek mény egyet len es té re kor lá to zó -
dik, a tér pe dig – amo lyan hû sé ges já ték mes te ri
tech ni kát al kal maz va – szo ro san kö ve ti a drá ma
inst ruk ció já ban leírt hely szín dísz let ele meit. Ber -
csé nyi Ti bor ál tal kiépí tett já ték tér ön ma gá ban a
rend szer kri ti ká ját ad ja: a ká der csa lád élet te re pu -
ri tán egy sze rû ség he lyett a pol gá ri vi lág nagy vo na -
lú sá gát idé zi meg. A sza bad ság-he gyi vil la fa lait sze -
cessziós min ták dí szí tik, a nagy bel ma gas sá got pe -
dig bolt ívek tö rik meg. A ren de zôi pél dány alap -
ján sejt he tô, hogy a ren de zô a já rá so kat is a szer zô
szö ve gé hez ké pest ala kí tot ta ki: ba lol da lon két aj -
tó ta lál ha tó, az egyik egy elô szo bá ba ve zet, te hát
in nen ér kez nek a kül vi lág ból be lé pô sze rep lôk, a
má sik pe dig a mi nisz ter nek, Bog lár Pé ter nek a szo -
bá já ba nyí lik. Ez zel átel len ben, jobb ol da lon egy
„alig ész re ve he tô” ta pé ta aj tó vá laszt ja le a Ma ma
szo bá ját. A já ték tér cent ru má ban az ural ko dó sze -
cessziós bú to rok hoz ké pest Pé ter jó val pu ri tá nabb
íróasz ta la áll, raj ta ha mu tar tók kal, fö löt te mé re tes
csil lár ral. A dísz let hát só fa la üveg fal, kö ze pén egy
aj tó val, mö göt te te rasszal. A tér ki nyi tá sá nak ket -
tôs cél ja van: egy fe lôl itt lát hat juk elô ször el bal lag -
ni a má so dik fel vo nás kez de tén azt az ÁVO-s tisz -
tet, aki a da rab zá ró ké pé ben Pé ter egyet len tár sa
ma rad, te hát a ren de zô a bel sô in tim te ret egy kül -
sô, kar ha ta lom ál tal (el len)ôr zött, figyelt tér rel ve -
szi kör be. Más fe lôl a te ra szon ke resz tül lesz lát ha -
tó az a hó em ber, aki a dia ló gu sok so rán meg le he -
tô sen di rekt tár sa dal mi több let je len tés sel töl tô dik
fel: a Pé ter és Zsu zsa, a ha ta lom em be re és an nak
ál lan dó se gí tô je ál tal felépí tett hó em ber ez, há ta
mö gött az ol va dás nak in dult feb ruár vé gi fô vá ros -
sal. Ahogy a má so dik fel vo nás ban And rás fo gal -
maz: „Jó, hogy hát tal épí tet ték a vá ros nak, legalább
nem lát ja, hogy a hó, ami bôl ôt is épí tet ték, mi ként vá -
lik sár rá, mo csok ká”.46 Ha son ló po li ti kus ki ka csintás
érez he tô az üveg aj tó mel lett meg hú zó dó szek ré -
nyen is: A Szik ra ideo ló giai köny vek tár sa sá gá ban
ta lál ha tó a Zsu zsa ál tal fel hal mo zott mac kó gyûj te -
mény is: a ha ta lom in fan ti liz mu sá nak szín pa di je -

46 GÁ LI Jó zsef, Sza bad ság hegy (ren de zôi pél dány), Jó zsef At ti la Szín ház, 12.

47 MOL NÁR Gál Pé ter, GYÁR FÁS Mik lós, EÖR SI Ist ván, Be mu ta tó 1956. ok tó ber 6., Nép sza bad ság, 1989. ok tó ber 21. 19.
48 GÁ LI, i.m. 6.
49 Uo. 3.
50 EÖR SI Ist ván, Gá li Jó zsef: Sza bad ság hegy. Iro dal mi Új ság, 1956. okt. 20.
51 Név nél kül, „Sza bad ság hegy”, Es ti Bu da pest, 1956. okt. 15.
52 GÁ LI Jó zsef, i.m. 3.
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ló di teo re ti kus és gya kor la ti út mu ta tást az al ko tók -
nak. A kor pél da ér té kû nek meg je lölt szö ve gei alap -
ján (Mán di Éva Hét köz na pok hô sei, Háy Gyu la Élet
híd ja, Föl des Mi hály Mély szán tás) kö vet kez tet he -
tünk ar ra, hogy a szo cia lis ta rea lis ta drá mák leg -
fôbb prob lé má ját az je len tet te, a rend sze re sen
vissza té rô agi tá ciós dra ma tur giai sé ma fel hasz ná -
lá sán ke resz tül mi ként vál hat meg je le nít he tô vé a
ter me lé si te ma ti ka. Míg ezek ben a szö ve gek ben

vissza té rô mo tí vum a mun kás osz tály he roi kus ábrá -
zo lá sa, ad dig Gá li Jó zsef Sza bad ság hegy cí mû drámá -
ja a kom mu nis ta po li ti kai elit éle té be nyújt be tekin -
tést. Az 1956. ok tó ber 6-án, Rajk Lász ló új ra te me -
té sé nek nap ján be mu ta tott, a sze mé lyi kul tusz kriti -
ká ját adó, de to vább ra is kom mu nis ta ideo ló gia
sze rint szer ve zô dô da rab egy szer re je len tet te a
Ráko si-kor szak kul túr po li ti ká já nak vé gét, és vetítette
elô re a há rom hét tel ké sôbb megin du ló for radalmat.

96

s úgy hall gat ja Pé ter felol va sá sát. A köz te és Pé ter
kö zött kiala ku ló konflik tu so król több nyi re tes té -
vel te re li el a szót, a kap cso ló dó beírá sok több sé ge
csók ra, öle lés re, kéz el ka pá sá ra vo nat ko zik. A ren -
de zôi inst ruk ciók And rás sal va ló kap cso la tát is sok -
kal di rek tebb mó don je le ní tik meg: mi kor ket tes -
ben ma rad nak, Cho pin for ra dal mi etûd jét Zsu zsa
ki kap csol ja, he lyet te pe dig Bee tho ven Apas si o na -
ta já nak53 el sô té te lét te szi fel a le mez ját szó ra.
A meg hitt han gu lat ban And rás hoz bú jik, ez zel pe -
dig több je len té sû vé te szi a férfi kér dé sé re adott vá -
la szát, mi sze rint „sze re ti a bajt”. Zsu zsa int ri kus sze -
rep kö rét eme lik ki azok a je le ne tek is, ame lyek ben
a ren de zô ôt te szi meg a dia ló gu sok do mi náns irá -
nyí tó já vá. Az el sô fel vo nás ide je alatt me rül fel elô -
ször And rás ban, hogy Pé ter nek kö ze le het a kon -
cep ciós pe rek hez. Mi kor szem be sí te né vád jai val,
az inst ruk ciók sze rint Pé ter vá la szol na, de Zsu zsa
elôbb lein ti, majd fél be sza kít ja, és át ve szi a szót.54

Egy má sik je le net ben Pé ter any ja lá bá hoz hú zó dik,
a Ma ma pe dig búj ta tot tan ar ra biz tat ja, hogy vall -
ja meg ha zug sá gait. Mi kor Pé ter be szél ni kez de ne,
az ad dig szom szé dos szo bá ban tény ke dô Zsu zsa
hir te len be lép, és „szú rós sze me ket vet” a férfira.
Pé ter ezután az elô zô höz ha son ló gesz tu sok kal is -
mét az anya lá ba elé ve ti ma gát, ám nyelv hasz ná -
la tá ba ek kor új ra vissza ke rül nek a mi nisz ter sem -
mit mon dó ha zug frá zi sai.55 Zsu zsa játsz mái nak le -
lep le zé sé re a Gá li-szö veg ben nem ke rül sor. Ott
mint csa ló dott és bu kott nô hagy ja el a sza bad ság-
he gyi vil lát. Be ne dek ez zel szem ben fo lya ma to san
su gall ja a nô két szí nû sé gét. A má so dik fel vo nás kez -
de tén vé gig ál arc ban ját szat ja Amb rus Edi tet, s köz -
ben úgy fü tyü li a mun kás in du lót, hogy az idô rôl
idô re tánc ze né be csap át. Mi kor a vég sô je le net ben
tá voz na, Be ne dek egy több so ros beírás sal te szi
egyér tel mû vé a nô áru lá sát: Pé ter ki mond ja, hogy
Zsu zsa csak azért hagy ja el, mert biz ton sá go sabb
és jö ve del me zôbb a már tír ha lált halt Já nos öz ve -
gye ként él ni, mint egy bu kott mi nisz ter ol da lán.
Zsu zsa mindezt nem cá fol ja meg, egy sze rûen csak
ki lép a ház ból.

A da rab kap csán a ko ra be li kri ti ka dön tô több -
sé gé ben felis mer te Gob bi Hil da sze rep lé sé nek je -
len tô sé gét. Gob bi ak kor alig negy ven há rom éve sen
egy nálánál jó val idô sebb, ko ra miatt in fan ti lis nak
és be csap ha tó nak gon dolt Ma ma sze re pé re vál lal -

ko zott. A gesz tus mégis egyér tel mû: az egy kor il -
le ga li tás ban mû kö dô, a kom mu nis ta új ra szer ve zés -
ben ak tí van sze re pet vál la ló szí nész nô egy ideo ló -
giá ban csa ló dott, párt ál tal meg ve ze tett asszonyt
ját szik. Gob bi ez zel a sze re pé vel nem egy sze rûen
kom mu nis ta múlt ját dol goz za le, de elô re ve tí ti ’56-
os sze rep vál la lá sát is. Ta lán nem vé let len az anek -
do ta, mi sze rint a szer zô ki fe je zet ten Gob bi szá má -
ra ír ta a sze re pet.

Gá li Jó zsef 1956. ok tó ber 6-án be mu ta tott Sza -
bad ság hegy cí mû drá má ja az el sô olyan szín pa di
meg nyil vá nu lás a kor ban, mely a Rá ko si-kor szak
igaz ság ta lan sá gait nyíl tan kri ti zál ja. Gá li szö ve gé -
nek re cep ció ja rész ben a szö veg har minc éves el -
til tá sá nak, rész ben a rend szer vál tás utá ni új ra fel -
dol go zá sok si ker te len sé ge miatt vissz hang nél kül
ma radt. A da rab leg fôbb ér de kes sé ge, hogy úgy ad -
ja az ál lam szo cia liz mus kri ti ká ját, hogy eköz ben
meg ma rad a kom mu niz mus ad ta esz té ti kai és ideo -
ló giai ke re tek kö zött, te hát el sô sor ban nem el len -
zé ki szö veg ként vá lik ol vas ha tó vá, ha nem a rend -
szer hez hû sé ges, job bí tó szán dék kal meg fo gal ma -
zott kri ti ka ként. A szö veg ben fel me rü lô erôs kri ti -
kai han got Be ne dek Ár pád ren de zé se úgy
tom pí tot ta, hogy az ala kok kö zöt ti vi szony rend -
szert je len tô sen átér tel mez te, a fel me rü lô po li ti kai
fe le lôs sé get pe dig nem köz vet le nül a mi nisz te ri
funk ciót be töl tô alak ra há rí tot ta, ha nem a csa lá don
be lü li konflik tust ki vál tó nô alak ra. Minden nek el -
le né re Gá li da rab ja nap jain kig vi tat ha tat lan tör té -
ne ti je len tô ség gel bír.

Konk lú zió

z 1949-es ál la mo sí tás olyan, gaz da sá gi meg -
fon to lá so kat is tar tal ma zó struk tu rá lis átala kí -
tás ként ér tel mez he tô, amely nek el sôd le ges cél -

ki tû zé se a pol gá ri kul tú ra vég le ges fel szá mo lá sa
volt. Ré vai Jó zsef és a kö ré cso por to su ló kul tu rá lis
ve ze tés azon ban rö vid idôn be lül felis mer te, hogy
1949-ig nem szü let tek meg azok az esz té ti kai lag és
ideo ló giai lag egyaránt adek vát mû vek, ame lyet a
pol gá ri szín ját szás al ter na tí vá ja ként mu tat hat tak
vol na fel. En nek el sôd le ges oka, hogy bár a kul tu -
rá lis irá nyí tás kez de tek tôl a szo cia lis ta rea lis ta esz -
té ti kát tet te meg egyed ural ko dó vá, az irány zat a kö -
te le zô ideo ló giai köz he lye ken túl nem nyúj tott va -

A

53 Az apas si o na ta je len té se: szen ve dé lye sen.
54 Vö. GÁ LI, i.m. 7.
55 Uo. 32.
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Be ve ze tés

ma gyar szín ház tör té net el múlt bô tíz évé ben
el sô sor ban „a ma gyar szín há zi nyelv megújí tó -
ja ként”1 szá mon tar tott Zsó tér Sán dor, az

„(ön)reflexi ón ala pu ló iró nia”2 nagy mes te ré nek te -
kin tett Mo há csi Já nos és „az ál lan dó megúju lás ra
ké pes”3 Schil ling Ár pád for ma ká non já ról esett szó
a kü lön bö zô szín ház el mé le ti- és tör té ne ti írá sok -
ban. Zsó tér Sán dor a ’90-es évek ben kezd te pá lya -
fu tá sát, s a 2000-es évek re a „zsó té ros ság” már véd -
jegy nek4 szá mí tott. „A köz nyelv zsó té ros nak ne ve -
zi elôadá sait, elis mer ve ez zel, hogy ô az egyet len
ren de zônk, aki erôs for ma ká non kiala kí tá sá val ra -
di ká li san rá kér dez új ra meg új ra a szín há zi pa ra -
dig ma ér tel mé re.”5 Ta nul má nyok szü let tek, sôt még
egy szó tár is ké szült a zsó té ros je gyek rôl,6 me lyek
legin kább a klasszi kus szö ve gek hez va ló más faj ta
meg kö ze lí té sé ben, a rea lis ta já ték mód azo no sí tá si
min tái nak meg szû né sé vel a szín ház ér tés- és él ve -
zés ak tu sá nak a meg vál to zá sá ban, a szi kár jel rend -
sze rek hasz ná la tá ban és egy új faj ta sze rep meg for -

má lás ban ér he tôk tet ten. Az ez red for du ló ra kiala -
kult a „mo há csiz mus” is, mely re legin kább a szö -
ve gek átírá sa, a nyel vi fer dí té sek, a mû fa ji sa já tos -
sá gok hoz va ló új faj ta vi szony a jel lem zô.7 Bár a kri -
ti kák sze rint nincs egyér tel mû „schil lin giz mus”,
vagy azon nal felis mer he tô Schil ling- sty le,8 Kiss
Gab riel la Szín há zi pro jek tek cí mû írá sá ban be bi zo -
nyít ja, hogy igenis le het az újí tá sok ra tö rek vô ren -
de zô elôadá sai hoz egy meg ha tá ro zott for ma ká non
fe lôl kö ze lí te ni.

A 2008-ban meg je lent, Im re Zol tán szer kesz tette
Al ter na tív Szín ház tör té ne tek. Al ter na tí vok és Al ter na -
tí vák cí mû ta nul mány kö tet az el múlt fél év szá zad
azon kez de mé nye zé seit vizs gál ja, me lyek a szín házi
pa ra dig ma megújí tá sá ra tö re ked tek, ezért töb bek
kö zött Zsó tér, Mo há csi és Schil ling for ma ká non ját
is tár gyal ja. E kö tet bôl vi szont ki ma radt az em lí tett
ren de zôk höz ha son lóan egye di és azon nal felismerhe -
tô for ma nyelv vel ren del ke zô, az utób bi év ti zed alter -
na tív szín ját szá sá nak meg ha tá ro zó alak ja, Pin tér Béla.

Pin tér Bé la mun kás sá gá ról a szí ni kri ti ku sok
megosz tóan vé le ked nek. Ne vez ték már Dr. Al ter -
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