
„D a rab hiány, da rab hiány, da rab hiány! Men -
te ge tô zô szín igaz ga tók szál ló igé vé vált ál -
landó ref rén je, ké tes ér té kû felújí tá sok kal 

kí sér le te zô szín há zak so ro za tos bu ká sai nak oka: 
da rab hiány! (…) Pe dig, vall juk csak meg ôszin tén, 
soha nem volt még annyi ra szük ség új szín mû vek -
re, mint ép pen most, ami kor új élet for mát ölt ve, 
bátran és bi za ko dóan in dul tunk meg ru ga nyos lép -
tek kel új éle tünk or szág út jain.”1 

Ezek kel a két ség be esett és mégis bi za ko dó so -
rok kal in dult út já ra 1945 nya rán, a má so dik vi lág -
há bo rú utá ni el sô je len tôs szín há zi he ti lap, a Szín -
ház. A pá lyá za ti fel hí vás – me lyet a Szí né szek Sza -
bad Szak szer ve ze te és a Szín ház szer kesz tô sé ge 
közö sen hir de tett meg – élet hû ké pet fest Ma gyar -
or szág szín há zi éle té nek hosszú ide je tar tó, és a há -
bo rú vi ha rai nak el vo nu lá sa után még mar kán sab -
ban je lent ke zô prob lé má já ról, a da rab hiány ról. 
1945-ben a ma gyar szín há zi élet for du ló pont hoz 
ér ke zett. A vi lág há bo rú elôt ti tö rek vé se ket, újí tó el -
kép ze lé se ket és do mi náns irány za to kat, va la mint a 
Hor thy-rend szer re jel lem zô szín há zi kul tú ra egé -
szét meg sza kí tot ta a vi lág tör té ne lem egyik leg ször -
nyûbb idô sza ka. Ma gyaror szág éle té ben 1945 után 
po li ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis te rü le ten olyan 
válto zá sok in dul tak meg, me lyek na gyon ke vés 
moz gás te ret hagy tak a két vi lág há bo rú kö zöt ti Ma -
gyaror szág rek vi zi tu mai nak. Dol go za tom ban meg -
vizs gá lom Ma gyaror szág 1945 és 1956 kö zöt ti szín -
há zi éle tét és drá ma iro dal má nak vál to zá sait, kü  lö -

nös te kin tet tel a ré gi gya kor la tá nak és az új el vei -
nek össze csa pá sá ra, majd az új el vek gya kor lattá 
vá lás nak fo lya ma tá ra. A szín há zi tör té né se ket kro -
no ló giai sor rend ben dol go zom fel – ez zel há rom 
nagy fe je zet re oszt va a té mát: 1945–47, 1948–52, 
1953–56. Eze ken a kor sza ko kon be lül kü lön al fe -
je ze tek ben fog lal ko zom a min dig je len le vô, és a 
csak bi zo nyos kor sza kok ra jel lem zô kér dé sek kel. 
Dol go za to mat ak kor te kin tem ered mé nyes nek, 
hogy ha vé gigol vas va si ke rül át fo gó ké pet ad nom a 
ma gyar szín ház és drá ma ezen idô sza ká ról.2 

 
A há bo rú rom jai tól a kék cé du láig 

(1945–1947) 
 

A po li ti kai élet vál to zá sai 
 

Amá so dik vi lág há bo rú be fe je zé se utá ni két év -
ben Ma gyaror szá gon vi ha ros gyor sa ság gal ala -
kult át a po li ti kai élet. Le he tet len ség né hány 

sor ban be mu tat ni eze ket a tör té né se ket, dol go za -
tom nak nem is cél ja a rész le tes po li ti ka tör té ne ti átte -
kin tés, azon ban elen ged he tet le nül fon tos nak tar -
tom, hogy a fe je ze tek ele jén fel vá zol jam a válto -
zásokat. E vál to zá sok a szín há zi élet átala ku lá sá val 
szer ve sen össze fo nód va men tek vég be. Ér de mes meg   -
 vizs gál ni a kü lön bö zô bel po li ti kai ’irány váltáso kat’, 
me lyek nagy ha tás sal vol tak a szín há zi élet re is. 

A szov jet csa pa tok megér ke zé se és a SZEB3 
mun ká ba ál lá sa után nem sok kal már kör vo na la -
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a Szín ház és a Szín ház és Mo zi cí mû he ti la pok tük ré ben

1 Szín ház, 1945/1. szám. 2. 
2 A ter je del mi kor lá tok miatt egyes te rü le tek re csak érin tô le ge sen té rek ki. A kap cso ló dó tu do má nyok kal is – pél dául a 

ma gyar iro da lom tör té net e kor sza ká nak vo nat ko zá sai, a tör té ne lem stb. – csak na gyon rö vi den fog lal ko zom, szintén ter -
je del mi okok miatt. 

3 A szö vet sé ges csa pa tok ha zánk ban is meg szer vez ték a meg szál ló ha tal mak igaz ga tá si ap pa rá tu sát, a Szö vet sé ges El lenôrzô 
Bi zott sá got. A SZEB Ma gyaror szá gon a szov jet meg szál lás in téz mé nye volt, bár for má li san részt vet tek ben ne a nyu ga ti 
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zód tak azok a prob lé mák és kér dé sek, me lyeknek 
tisz tá zá sa elen ged he tet le nül fon tos egy szü le tô de -
mok rá ciá ban. Er re vál lal koz tak az 1945. má ju sá -
ban a Páz mány Pé ter Tu do mány egye te men meg -
tar tott po li ti kai vi ta részt ve vôi,4 akik az új ma gyar 
de mok rá cia felépí té sé nek ér de mi kér dé seit tár gyal -
ták. A kü lön bö zô párt ál lá sú po li ti ku sok egé szen el -
té rô mó don gon dol ták el Ma gyaror szág jö vô be li 
felada tait. A két „szél sô sé get” Til dy Zol tán és Ré vai 
Jó zsef kép vi sel te. Til dy sze rint Ma gyaror szá gon a 
tisz ta de mok rá ciá nak5 kell meg szü let nie, amely hez 
tár sa dal mi ak ti vi tás nak kell pá ro sul nia, míg Ré vai 
ki je len tet te, hogy tûz zel-vas sal fel kell épí te ni a népi 
de mok rá ciát, és ha a koa lí ció ezt aka dá lyoz za, ak -
kor az MKP le söp ri ôket. 

1945. no vem ber 4-én meg tör tén tek a vá lasz tá -
sok, me lyen az FKGP ab szo lút több ség gel nyert,6 
de a SZEB nyo má sá ra még sem ala kít ha tott koa líció 
nél kü li kor mányt, no ha er re a vá lasz tá si ered mé -
nyek fel jo go sít hat ták vol na.7 A mi nisz ter el nök Tildy 
Zol tán lett. Az MKP a SZEB -en ke resz tül nyo mást 
gya ko rolt az FKGP-re, hogy a fon tos mi nisz te ri tár -
cá kat a kom mu nis ta párt kap ja meg. (Nagy Im re 
(MKP) lett a belügy mi nisz ter, akit 1946-ban a szin -
tén MKP-s, de sok kal ke mé nyebb ke zû po li ti kus, 
Rajk Lász ló vál tott. A belügy mi nisz té rium kiemelten 
fon tos, mert a BM irá nyí tá sa alá tar to zik a rend ôrség.) 

Az 1946-os esz ten dô leg fon to sabb ese mé nye kö -
zé tar to zik az ún. sza lá mi tak ti ka meg kez dé se, mely -
nek lé nye ge, hogy a de mok ra ti kus pár tok újabb és 
újabb cso port jait (sze le teit) az MKP ki szo rít ja a ha -

ta lom ból. E tak ti ka fon tos ré sze volt az 1946. évi 
VI I. szá mú tör vény cikk meg sza va zá sa a de mok ra -
ti kus ál lam rend és a köz tár sa ság bün te tô jo gi vé del -
mé rôl. E tör vény le he tô vé tet te, hogy az MKP a ve -
ze té se alatt ál ló rend ôr ség se gít sé gé vel po li ti kai el -
len fe leit el tá vo lít sa a közélet bôl. A tak ti ka ré sze volt 
a Balol da li Blokk lét re ho zá sa is.8 

1946 egyéb fon tos ese mé nyei vol tak: a ja nuár 
31-i köz tár sa sá gi tör vény meg sza va zá sa,9 a má ju si 
b-li stá zás kor mány ren de le te,10 az au gusz tus 1-jei 
fo rint be ve ze té se. 

Az MKP kü lön bö zô kon cep ciós pe rek kel fé lem -
lí tet te meg az ér tel mi sé get,11 és ás ta alá az FKGP, s 
a hoz zá juk kö zel ál ló sze mé lyek, tár sa sá gok te kin -
té lyét. (Ilyen per ál do za tá vá vált Ko vács Bé la is,12 
aki az FKGP cent ru má nak egyik leg mar kán sabb po -
li ti ku sa volt.) 1947 má ju sá ban már a mi nisz ter el -
nök el len in té zett tá ma dást az MKP,13 mi vel feltett 
cél juk egy új, idô elôt ti vá lasz tás kiírá sa volt. A so -
ro za tos meg fé lem lí té sek és ko holt vá dak alap ján 
felál lí tott kon cep ciós pe rek elér ték cél ju kat, 1947. 
jú lius 25-én Til dy Zol tán felosz lat ta az or szág gyû -
lést, és vá lasz tá so kat írt ki. Az au gusz tus 31-én le -
bo nyo lí tott vá lasz tá sok elôtt az MKP még mó do sí -
tot ta a vá lasz tó jo gi tör vényt, mellyel újabb de mok -
ra ti kus erô ket tu dott ki szo rí ta ni a közélet bôl.14 A 
„kék cé du lás” né ven el hí re sült or szág gyû lé si vá lasz -
tá sok15 a Ma gyar Kom mu nis ta Párt vezette koa lí ció 
si ke rét hoz ták, de a pol gá ri de mok ra ti kus pár tok is 
je len tôs erôt kép vi sel tek. A vá lasz tás eredmé nye te -
hát le he tô sé get te rem tett vol na, hogy a Balol da li 

ha tal mak meg bí zot tai is. Ve ze tô je Vo ro si lov mar sall. Po li ti kai kér dé sek ben a SZEB sza va egé szen ad dig dön tô nek bi zo -
nyult, amíg a fel tét len szov jet ba rát erôk ha ta lom ra nem ke rül tek. 

14A fel szó la lók kö zött volt Til dy Zol tán (FKGP el nök), Ve res Pé ter és Er dé lyi Fe renc, (Nem ze ti Pa raszt párt), Sza ka sits Árpád 
(a Szo ciál de mok ra ta Párt el nö ke), Rá ko si Má tyás és Ré vai Jó zsef (Ma gyar Kom mu nis ta Párt). 

15A tisz ta de mok rá cia Né meth Lász ló-i ter mi nus. Né meth Lász ló sze rint min den po li ti kai for du lat kö vet kez mé nye a po liti -
kai bosszú, és ez nem ve zet de mok rá ciá hoz. 

164 775 000 sza va zó. FKGP 57%, SZDP 17,4%, MKP 16,9%, NPP 6,8% (az ada tok hoz zá ve tô le ge sek). 
17A kor mány össze té te le: FKGP 7, SZDP 3, MKP 3, NPP 1 fô. 
18A Balol da li Blokk tö mö rí tet te az MKP-t, az SZDP-t és az NPP-t, és csat la koz tak hoz zá a balol da li kis gaz dák is. 
19A ko ráb bi mi nisz ter el nök, Til dy Zol tán lett a köz tár sa sá gi el nök, mi nisz ter el nök ké az FKGP cent ru má hoz tar to zó Nagy 

Fe ren cet ne vez ték ki. 
10Aki b-li stá ra ke rült, azt el bo csá tot ták. 1946 vé géig kb. 100 000 em bert bo csá tot tak el. 
11Az 1945. no vem be ri Ba kay Szi lárd-ügy, az or vos tan hall ga tó-per, a Ma gyar Kö zös ség el len in té zett tá ma dás. 
121947-ben tár gya lás nél kül küld ték nyolc év re szi bé riai kény szer mun ká ra. 
13A Sza bad Nép ben Nagy Fe ren cet (aki Svájc ban töl töt te a sza bad sá gát) ko holt vá dak kal meg gya nú sí tot ták. Nagy Fe renc, 

miu tán meg fe nye get ték, nem jött ha za és le mon dott mi nisz ter el nö ki tiszt sé gé rôl. 
14Szû kí tet ték az ak tív és a passzív vá lasz tó jo got a b-li stá zot tak, a Hor thy-rend szer nem balol da li kép vi se lôi nek ki zá rá sá val, 

to váb bá a koa lí ciós pár tok lis tán in dul tak és meg ne he zí tet ték a par la men ten kí vü li el len zék hely ze tét. 
15A vá lasz tók, amennyi ben nem lak he lyü kön tar tóz kod tak, a kék szí nû név jegy zék ki vo nat tal bár hol sza vaz hat tak az ország -

ban. Az MKP ha mis kék cé du lák kal el lá tott cso por to kat szál lí tott fa lu ról fa lu ra, akik min den ur ná nál az MKP-ra voksoltak. 
A csa lás ki de rült, ám a ha mis sza va za to kat nem ér vény te le ní tet ték.
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Blokk el len zék be ke rül jön, és a de mok ra ti kus pár -
tok ve gyék át a kor mány zást. A kö vet ke zô hóna -
pok ban azon ban az MKP ve ze tôi a par la men tá ris 
de mok rá cia tel jes meg sem mi sí té sét vit ték vé ghez. 

 
A szín ház felada ta 

 

A vi lág há bo rú pusz tí tá sa után töb ben több ol -
dal ról pró bál ták megújí ta ni Ma gyaror szá gon 
a szín há zi éle tet. Mi vel az újí tók kö zött vol tak 

írók, ren de zôk, szín ház igaz ga tók, kri ti ku sok, gaz -
da sá gi szak em be rek és po li ti ku sok is, ez a meg le -
he tô sen he te ro gén tár sa ság nem lát ta, nem lát hatta 
a szín há zat egy sé ges nek, en nek kö vet kez té ben min -
den ki mást vélt a legége tôbb prob lé má nak, min -
den ki más szem pon tok és cé lok alap ján fo gott hoz -
zá a nagy szín há zi átala kí tás nak. A sok-sok terv, öt -
let, el kép ze lés, mely 1945 után szü le tett, egy pont -
ban mégis ha son lí tott. Ah hoz ugyanis – vé le ked tek 
a szín ház re for me rei –, hogy új utak ra lépjen a szín -
ház mû vé szet (mert új utak ke re sé sé re szük ség volt), 
elô ször meg kell ha tá roz ni en nek az új út nak az irá -
nyát, azaz meg kell ha tá roz ni a szín ház felada tát.  

A Szín ház cí mû fo lyó irat, érez vén mek ko ra sú -
lya van a meg fe le lô dön tés nek, mennyi re meg ha -
tá roz hat ja az el kö vet ke zen dô éve ket, év ti ze de ket a 
jó vagy rossz irány meg vá lasz tá sa, nagy te ret en ge -
dett a szín há zi re for mok kal kap cso la tos vi ták nak, 
ér ve lé sek nek. Ez a te kin té lyes lap igen ko rán, a hábo -
rús ro mok el ta ka rí tá sá val egy idô ben, 1945 nyarán, 
az el sô szá má ban hoz zá szó lás ra kész tet te a szak -
em be re ket és a szín há zért ag gó dó mû ked ve lô ket, 
mi kor meg je len tet te prog ram nak is beil lô elkép  ze -
lé seit az új szín ház ról. Staud Gé za, aki orosz lánrészt 
vál lalt a lap szer kesz té sé nek mun ká la tai ból, „Búcsú 
és üd vö zü lés” cí mû írá sá ban a kö vet ke zô kép pen 
fo gal maz: „Az el múlt kor szak el pos vá nyo sí tot ta 
szín há zi éle tün ket. (…) A gyû lö le tet tá masz tó pro -
pa gan da szol gá la tá ba ál lí tot ta a szín há zat, s így le -
fo koz ta mû vé szi rang ját. (…) Kö szönt jük a jö vôt. 
Kö szönt jük azt, ami még nincs, de ami nek meg kell 
len nie: a mély hu má num mal te lí tett szín há zat, a 
ki fe je zô esz kö zeit tö ké le te sen is me rô, kö zös sé gi ér -
zés tôl megih le tett szí nészt és a mû vé szi al ko tás ra 
éhes, tisz ta te kin te tû, mû velt kö zön sé get. Kö szönt -
jük és akar juk. A nagy tö me gek és a szín ház mû vé -
szet mé lyér tel mû ta lál ko zá sa.”16 

Staud emel ke dett so rai az el kö vet ke zen dô évek -
ben több ször, több ol dal ról is vissza kö szön nek 
majd, mi vel Staud a szín ház mû vé sze tért ten ni aka -
rók vá gyait, két sé geit és el vá rá sait fo gal maz ta meg. 
Lé nye ges lesz a kö zön ség – egy re fon to sabb lesz a 
szé les ré te ge ket ma gá ban fog la ló kö zön ség kér dése, 
ál lan dó „na pi ren di pont” lesz a ré gi, Hor thy-rend -
szer el le ni tö rek vé sek tá mo ga tá sa, a reak ciós hagyo -
má nyok (mind szín pa di, szín ját szá si, ren de zé si, 
igaz ga tá si, mind mû sor po li ti kai) el le ni fel lé pés. A 
szín ház nagy felada ta eb ben az idô ben azok nak a 
ha gyo má nyok nak a meg ta lá lá sa, me lyek hez bát -
ran, fé le lem vagy szé gyen ér zet nél kül vissza nyúlhat, 
anél kül, hogy ma ra di nak, kor sze rût len nek vagy 
reak ciós nak bé lye gez nék, to váb bá egy olyan szilárd 
el vi ala po zott ság meg te rem té se, mely re lehet épí -
te ni és mely hez ké sôbb, évek vagy év ti ze dek múlva 
nyu godt biz ton ság gal vissza le het nyúl ni se gít sé -
gért, tá ma szért, út mu ta tá sért. 

Az 1946-os esz ten dô to vább mé lyí tet te a sza ka -
dé kot a kü lön bö zô kép pen gon dol ko dó mû vé szek 
kö zött. 1945-ben még csak kör vo na la zód ni lát szott 
a két tá bor – az, ame lyik po li ti ka men tes sé akar ja 
ten ni a szín há zat, és az, amely sze rint a szín ház új 
felada tai nak egyik leg fon to sabb ja, hogy po li ti kai 
üze ne tet köz ve tít sen –, egy év vel ké sôbb már he ti 
rend sze res ség gel hoz tak fel a Szín ház ol da lain érve -
ket a sa ját iga zuk alá tá masz tá sá ra. A vi tá ban egészen 
ra di ká lis el gon do lá sok is nap vi lág ra ke rül tek. Ilyen 
volt Er dô dy Já nos nyi lat ko za ta a Fa gyöngy nagy si -
ke ré re hi vat koz va: „Az az író, aki ma a po li ti zá lás 
elôl ki tér, nem tel je sí ti az írót kö te le zô hi va tást.”17  

Pa rázs vi ta ala kult ki a két ol dal rep re zen tán sai 
kö zött, akik olyannyi ra meg vol tak gyô zôd ve sa ját 
iga zuk ról, hogy egy le bi lin cse lôen iz gal mas saj tó -
pár be széd he lyett a fe lek leg több ször csak el be szél -
tek egy más mel lett anél kül, hogy a má sik ál lás pont -
ját meg hall gat ták vol na. Csa thó Kál mán – aki meg -
pró bál ta ma gát tá vol tar ta ni a za jos vi tá tól – egyik 
in ter jú já ban a kö vet ke zô kép pen fo gal maz: „Ad dig 
nem lesz iga zi épí tô mun ka, míg az em be rek szí vé -
be vissza nem köl tö zik az iga zi sze re tet (…) Az író 
ko rá nak tük re és lel ki is me re te.”18 

A nagy sza bad ság kö vet kez té ben kiala kult bi -
zony ta lan sá got pró bál ta ol da ni Staud Gé za „Szín -
ház és sza bad ság” cí mû rö vid írá sa, mely ben így fo -
gal maz: „A sza bad ság a mû vé szi igaz ság él te tô leve -

16Staud Gé za: Bú csú és üd vö zü lés. Szín ház, 1945/1. 3. 
17Szín ház, 1946/16. 19. 
18Szín ház, 1946/2. 6. 
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gô je, aki el ve szi, meg fojt ja a mû vé sze tet is. Az író -
tól azt kí ván juk, hogy val lo má so kat mond jon el az 
élet rôl, a szí nész tôl pe dig, hogy hi te les em be re ket 
for mál jon az élet va ló sá gá nak meg fe le lôen. (…) Az 
el múlt kor szak a mû vé szek be foj tot ta a szót. Az 
írók el né mul tak, a szí né szek ha zug ál arc ban je len -
tek meg a szín pa don. […] A vál to zás a szín há zak 
dol go zó já nak is meg hoz ta a sza bad sá got. (…) A 
mon da ni va ló vég te len sé gét, a ki fe je zés kor lát lan -
sá gát, az ér zé sek és gon do la tok ha tár ta lan sá gát ün -
nep li a mû vé szet má jus el se jén.”19 

De Staud nem csak el mé le ti, ha nem gya kor la ti 
ta ná csok kal is szol gált a szín ház igaz ga tók, a szí né -
szek, a szín pa di szer zôk és a töb bi szín ház ból élô 
mû vész és szak em ber szá má ra. A Szín ház má so dik 
év fo lya má nak 17. szá má ban je lent meg „Ta nács -
adó Szín igaz ga tók nak” cí mû írá sa, mely ben a jövô 
felada tait gyûj töt te össze és fog lal ta rend szer be.20 
Staud sze rint a ma gas szín vo na lú és si ke res szín -
ház a cél, mely nek há rom „kom po nen se” van: mû -
sor, tár su lat, stí lus. Ha si ke rül ezt a hár mat jól mû -
kö dô egy ség be ko vá csol ni, ak kor az ál lan dó kö -
zön ség sem ma rad el. Staud úgy vél te, hogy az ál -
lan dó kö zön ség meg je le né sé hez fon tos a szín há zak 
dif fe ren ciá ló dá sa (nem szín vo nal, ha nem mû vé szi 
stí lus te rén), így a kü lön bö zô szín há zi for mák iránt 
fo gé kony, és azo kat ke re sô em be rek igé nyeit es té -
rôl es té re ki le het majd szol gál ni, lét re hoz va ez zel 
az ál lan dó törzs kö zön sé get. 

A tár sa dal mi átala ku lás min den szin ten érez tette 
a ha tá sát, a mun ka he lyek tôl a szín há zi né zô té ren 
át egé szen az írók asz ta láig. Sok volt a kér dés, még 
több a ké tely, csak ke ve sen tud tak vagy mer tek ál -
lást fog lal ni. Staud Gé za meg tet te ezt „A pol gá ri 
drá ma vál sá ga” cí mû cik ké ben.21 Staud ok fej té se 
ab ból a té tel bôl in dul ki, hogy a vi lág rend vál to zik, 
a pol gá ri rend he lyét fo ko za to san és fel tar tóz tat ha -
tat la nul át ve szi a szo cia lis ta vi lág rend. Sze rin te ez 
az oka an nak, hogy a pol gá ri drá ma te ma ti ká ja 
(mely a két vi lág há bo rú kö zött bô vel ke dett) má ra 
már ki me rült, és mi vel nincs új – mert nem is lehet 
új – mon da ni va ló, csak is mé tel. Ez zel az is mét lés -
sel a pol gá ri szín mû mes ter kélt té, tar ta lom nél küli 

üres for má vá vált. Staud sze rint a pol gá ri drá mában 
fel lel he tô ek le ti ciz mus és for mai ma ni riz mus is en -
nek az irány vesz tés nek, irány nél kü li ség nek, té ma -
nél kü li ség nek az oka, így sze rin te sem tú loz nak 
azok, akik épp ezért de ka den sé nek íté lik meg a pol -
gá ri drá mát.22 Staud meg ren dí tô nek ta lál ja a pol -
gá ri drá ma el mú lá sá nak fo lya ma tát, sze rin te csak 
évei van nak hát ra. 

Staud „A jö vô drá má ja” cí mû írá sá ban ott foly -
tat ja, ahol „A pol gá ri drá ma vál sá gá”-ban ab ba hagy -
ta. Staud a pol gá ri írót és ez zel mû vé sze tét is re la -
ti vis tá nak és ek lek ti kus nak lát ja. Sze rin te az új 
dráma írás nem lesz, nem le het sem re la ti vis ta, sem 
ek lek ti kus, sem sze cesszió, sem ma ni ri sta. Az új 
drá ma írás nak nem azért kell szem be for dul nia a ré -
gi vel, mert az ré gi, ha nem azért fog tör vény sze rûen 
sza kí ta ni an nak ha gyo má nyai val, mert azok nem 
jók. Staud felis mer te azt, hogy a ma em be re (legyen 
az mû vész, mun kás, po li ti kus, bár ki) ha tár mezs -
gyén áll, mi vel a ne vel te té se még pol gá ri, de a ki -
bon ta ko zó kor szak már nem az. Staud nem mert, 
vagy nem akart jós lá sok ba bo csát koz ni, mi kor úgy 
fo gal ma zott, hogy a jö vô vég sô for má ja bi zony ta -
lan. Bi zony ta lan sá ga el le né re azon ban né hány jel -
lem vo ná sát fel vá zol ta „A jö vô drá má já”-ban. Ilyen 
a te ma ti kus gaz da go dás, az új drá mai for ma (me -
lyet nem fej tett ki bô veb ben), az új íz lés (mely nek 
meg kell ta gad nia a múl tat). Sze rin te ezek egy irány -
ba mu tat nak, az új rea liz mus fe lé, de hogy „mi kor 
ju tunk el ide, az még kér dé ses.”23 

Staud Gé za egy ak tu ál po li ti kai tör té nést hasz -
nált ap ro pó já ul zá ró cik ké nek megírá sa kor. „A mi -
nô ség ér vé nye sü lé sé”-ben a pen gô-fo rint vál tást 
hasz nál ja fel, hogy mon da ni va ló ját mi nél job ban 
ér zé kel tes se.24 Sze rin te az átál lás sal gaz da sá gi éle -
tünk ben a mennyi ség rôl a mi nô ség re vál tot tunk át. 
A szín há zak nál, a szí né szek nél is ugyanilyen re for -
mot sür get, mert sze rin te ren ge teg a szín ház, renge -
teg a szí nész, de a je len nem kö ve tel meg ennyit. 
Nem tud ja min det el tar ta ni, ar ról nem is szól va, 
hogy ez a mennyi ség a mi nô ség ro vá sá ra megy. A 
ke ve sebb szín ház ér te lem sze rûen ke ve sebb szí nészt 
tud majd fog lal koz tat ni, kiéle sí ti a gaz da sá gi ver -

19Staud Gé za: Szín ház és sza bad ság. Szín ház, 1946/16. 14. 
20Staud Gé za: Ta nács adó szín igaz ga tók nak. Szín ház, 1946/17. 4. 
21Staud Gé za: A pol gá ri drá ma vál sá ga. Szín ház, 1946/24. 14. 
22Pol gá ri drá ma alatt a kor ban so kan sok min dent és min den kit ér tet tek. Staud a Mol nár Fe renc, Pi ran del lo, Hoff mann -

stahl, O’Neill ne vek ál tal kö rül ha tá rolt drá ma ter mést ne ve zi pol gá ri nak. 
23Szín ház, 1946/25. 3. 
24A fo rint be ve ze té sé rôl i. m. 4.
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senyt, ami mi nô sé gi ver senyt fog majd ered mé nyez -
ni. Az ilyen ver se nyek nek a szín ház és közönsé ge 
egyaránt gyôz te sei lesz nek, mert ezál tal ko mo lyabb 
mû vé szi mun ka fog foly ni a pró bá kon, az elô adá -
sok szín vo na la emel ked ni fog, ami vel a kö zön ség 
is jól jár, mert nem csak hí rét vi szi a szín há zi pro -
duk ció nak, ha nem lel kiek ben is gaz da godni, fej -
lôd ni fog. Az új szín há zak nak pe dig mi is le het ne 
fon to sabb, mint az, hogy az új kö zön sé gét ki ne vel -
je, felemel je, hogy a ké sôb biek ben szín ház és kö -
zön ség köl csö nö sen se gít se, tá mo gas sa egy mást. 

Illyés Gyu la lé nye gé ben egyetér tett Staud Gé za 
ok fej té sé vel, hoz zá szó lá sá val azon ban ár nyal ta a 
ké pet (már csak azért is, mert így nem csak egy – 
a szín há zat és an nak prob lé má ját tö vé rôl-he gyé re 
is me rô – szín há zi szak em ber szó lalt meg az ügy -
ben, ha nem egy köl tô-drá ma író vé le mé nye is el -
hang zott a vi tá ban). Illyés a ve le ké szült in ter jú so -
rán ki fej tet te, hogy aki csak a má nak be szél, az csak 
cse veg. Sze rin te a jö vô szá má ra kell a mon da ni va -
lót meg fo gal maz ni. A pol gá ri írók25 rossz úton jár -
nak, és ez a rossz út a tel jes el tû né sük höz fog ve -
zet ni, mert „a pol gá ri írók men nek, né pi- és mun -
kás írók jön nek.”26 

A vi ták so rán nem ke rült le a na pi rend rôl a mun -
ká sok és pa rasz tok kul tu rá lis fel zár kóz ta tá sa sem. 
Er re utal a Mun kás kul túr szö vet ség, me lyet már 
1945 ôszén lét re hoz tak, és a Szín ház el sô ként szá -
molt be az egy éves ju bi leu mi ülé sé rôl, me lyen a kö -
vet ke zô gon do la tok han goz tak el: Szend rô Ferenc 
azon a vé le mé nyen volt, hogy „a mun kás tö me get 
ma ga sabb igé nyû kul túr kö zön ség gé kell ne vel ni és 
a so raik ból kiemel ke dô iga zi te het sé gek nek fej lô -
dést kell biz to sí ta ni.”27 Ker tész Lász ló fel szó la lá sá -
ban meg fo gal maz ta a Mun kás kul túr szö vet ség cél -
jait: „a mai mû vé szet és a mai kul tú ra eljut ta tá sa a 
rá dió hul lá main ke resz tül, hogy a leg szé le sebb nép -
ré te gek hez el jus son.”28 A meg nyi lat ko zá sok ból ki -
tû nik, hogy az egyik leg fon to sabb kér dés sé nôt te 
ki ma gát a ko ráb ban kul tu rá li san is mel lô zött ré -
te gek szó hoz jut ta tá sa. 

Zsolt Bé la ra di ká lis hang vé te lû írá sá val a „Hagy -
já tok az írót meg buk ni!”-val szólt hoz zá a vi tá hoz. 
Zsolt Bé la eb ben az idô ben elis mert, ne ves drá ma -
író volt, egy olyan pol gá ri múlt tal és att ri bú tu mok -
kal ren del ke zô szer zô, aki nek vé le mé nye min dig 
mar káns és nyílt volt, aki nek vé le mé nyé re adott a 
szín há zi tár sa da lom. „A szín ház fel tá ma dá sá nak és 
to vább fej lô dé sé nek fel té te le, hogy le gyen ma gyar 
drá ma iro da lom. (…) Az író azt akar ja, hogy hagy -
ják a ma ga mód ján és a ma ga hang ján meg szó lalni, 
sôt hagy ják eset leg tech ni kai lag cset le ni bot lani is, 
hi szen nem egé szen bi zo nyos, hogy csak az a tech -
ni ka jó, amit 1921-ben ki ta lál tak!”29 Zsolt Béla lé -
nye gé ben az ön ma ga ál tal egy kor kép vi selt drá ma -
írói tech ni ka el len in té zett tá ma dást, mert felis mer -
te, hogy a kor meg vál to zá sá val úgy tí pu sú, új szer -
kesz té sû da ra bok kel le nek.30 

 
A meg vál to zó kö zön ség 

 

Akö zön ség össze té te le átala kult. A vi lág há bo rú 
után út já ra in du ló szín ház nak az egyik leg ne -
he zebb felada ta az volt, hogy az átala kult, 

meg vál to zott kö zön ség íz lé sét, igé nyét kielé gít se. 
A szín ház je gyek ol csób bá té te lé vel olya nok is el -
jut hat tak a szín ház ba, akik ko ráb ban nem is ál mod -
hat tak róla. A mun kás bér le tek, a dol go zók nak tett 
egyéb ked vez mé nyek kö vet kez té ben egy új kö zön -
ség ült es té rôl es té re a né zô té ren, vár va azt, hogy 
ne kik szó ló, ôket érin tô da ra bo kat lát hat nak majd. 
Sôt, nem csak né zôk ként kí ván ták ki ven ni ré szü -
ket az új rain du ló szín há zi élet bôl, me ré szebb el -
kép ze lé seik vol tak,31 mely el kép ze lé se ket mind az 
ál lam, mind a mû vész tár sa da lom üd vö zöl te és tá -
mo gat ta.32 Mun kás szín há zak ala kul tak, az üze mek -
ben szín ját szó kö rök szer ve zé sét kezd ték meg, sa -
ját vagy már is mert da rab bal lép tek fel a mun kás -
szí né szek kü lön bö zô gyá rak ban, mû ve lô dé si há -
zak ban, szer ve zett szín ház lá to ga tá sok ke re té ben 
el jut hat tak a legújabb elôadá sok be mu ta tói ra is. Ezt 
az átala ku lást is me ri fel, és er re rea gál Hel tai Je nô 

25 Illyés ol va sa tá ban nem az a pol gá ri író, aki pol gá ri csa lád ból szár ma zik. Má rai Sán dort sem tar tot ta pol gá ri író nak. 
26Szín ház, 1946/33. 4. 
27Szín ház, 1946/33. 12. 
28Uo. 
29Zsolt Bé la: Hagy já tok az írót meg buk ni. Szín ház, 1946/35. 3. 
30Ér de kes ség, hogy Zsolt Bé la Nem ze ti dro gé riá-ja sze re pelt a Sze ge di Nem ze ti Szín ház 2003/04-es mû so rán. 
31Mun kás-szín ját szás: a mun kás ság a szel le mi új jáépí té sért. Szín ház, 1945/2. 12.  
32Gob bi Hil da-in ter jú: „A mun kás ság szé les tö me gei ben fe léb resz te ni a ne me sebb kul tú ra és szó ra ko zás irán ti vá gyat 

a Nemze ti Szín ház lá to ga tá sa ál tal.” Szín ház, 1945/4. 20.
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„A szín ház út ja” cí mû írá sá ban: „A mi szín há zaink 
sem ját sza nak töb bé meg szo kott, ré gi kö zön sé gük -
nek, amely nek íz lé sét és igé nyeit tö ké le te sen is mer -
ték. Es té rôl es té re vál to zó, sok ré tû is me ret len új 
kö zön ség nek ját sza nak, amely nek ér tel mi fo ka és 
íz lé se egyelô re el lenôriz he tet len. Idô kell ah hoz, 
hogy át la gos mû velt sé gû, egy ön te tû kö zön sé get ne -
vel je nek ma guk nak.”33 

A szín ház felada ta kö rü li vi ta 1947-ben már a 
har ma dik évé be lé pett. A sok hoz zá szó lás, ahe lyett, 
hogy tisz táz ta vol na a már kez de tek kor is igen za -
va ros hely ze tet, csak még in kább mé lyí tet te a kü -
lön bö zô vé le mé nyek kö zöt ti sza ka dé kot. Ezt a 
visszás hely ze tet is mer te fel Felkai Fe renc is „Szín -
há zak irány nél kül” cí mû írá sá ban. A cikk ele jén 
Felkai le szö ge zi, hogy szín há zi vál ság van, mely több 
ok ra ve zet he tô vissza, és csak egyet len mó don old -
ha tó meg a krí zis, ha a szín ház meg vál to zik és kor -
sze rû sö dik. „El sô sor ban ar ra kell tö re ked nie a szín -
há zak nak, hogy két és fél órán át ne azok kal a prob -
lé mák kal igye kez zék szó ra koz tat ni a kö zön sé get, 
ame lyek kel ak kor szó ra koz tat ta, ami kor a fér fiak 
ke mény gal lér ban, kau csuk man dzset tá val, a höl -
gyek pe dig mí der ben és mé re tes arany lánc cal nya -
kuk ban je len tek meg a né zô té ren. A szín  ház nak is 
ész re kel le ne ven nie, hogy va la mi nek elér kez tünk 
a vé gé hez és va la mi más nak a kez de té hez.”34 Felkai 
sze rint a leg fon to sabb an nak a tény nek a beis me ré -
se, hogy meg vál to zott a kö zön ség, és an nak igé nyeit 
kielé gí tô szín há zi tech ni ka. Ke mé nyen fel lép a jól 
meg csi nált drá mák el len. Ége tôen szük sé ges nek és 
mie lôb bi feladat nak tart ja, hogy a szín há zak törzs -
kö zön sé get ala kít sa nak ki. A szín ház és tá gab ban 
vé ve az iro da lom új irá nyát ab ban lát ja, ha a ha la -
dó élet bôl me rí tik a témát, azt áb rá zol ják „egy kis 
sza ti ri kus bí rá lat tal.”35 Felkai Fe renc sze rint ez egy 
jár ha tó út, egy olyan út, mely ki ve zet he ti a szín há -
zat je len le gi vál sá gá ból. 

Hel tai Je nô „Bol dog új szín há zat!” cí mû írá sában 
Felkai Fe renc cel ért egyet a kö zön ség szer ve zés kér -
dé sé ben: „Nem gon dol nak ar ra a pes ti szín há zak, 
hogy az új gon do la tok, az új igé nyek és aka ra tok és 
új em be rek meg vál to zott vi lá gá ban megér tô új kö -
zön sé get to bo roz za nak és ne vel je nek ma guk nak.”36 

Wag ner Ve ra „Szín ház és kö zön sé ge” cí mû kri -
ti ká já ban to vább ár nyal ja a kö zön ség kér dést az zal, 
hogy kol lek ti vi zál ja a fe le lôs sé get. Wag ner sze rint 
a leg fon to sabb an nak a kér dés nek a meg vizs gá lása, 
hogy van-e szín há zi kö zön ség? Van-e olyan kö zön -
ség, aki nagy lel ke se dés sel jár szín ház ba? Ha meg -
bu kik egy da rab, ak kor az nem egye dül a szín ház 
fe le lôs sé ge, nem egye dül ôket kell okol ni. Na gyon 
fon tos a kö zön ség-u tán pót lás. Olyan kö zön sé get 
kell kiala kí ta ni, amely lel ke sed ni fog a szín há zért, 
a szín ház mû vé szet irán ti ra jon gá sa okán megy majd 
el az elôadá sok ra, nem egyéb okok ból. Wag ner az 
írá sa vé gén megál la pít ja, hogy „csak ak kor lesz jó 
szín ház, ha lesz kö zön ség, aki na gyon fog ja sze ret -
ni a szín há zat.”37 

 
A re for me rek kri ti ku sai 

 

N em min den ki tá mo gat ta és üd vö zöl te fel hôt -
len öröm mel az 1945 utá ni vál to zá so kat. Vol -
tak, akik ag gód va fi gyel ték, ahogy a mun kás -

ság részt kö ve tel ma gá nak a szín ház ból. Ôk úgy 
vél ték, hogy a kö zön ség átala ku lá sá val, az zal, hogy 
a tár sa da lom nak meg fe le lô arány ban van nak je len 
az em be rek a né zô té ren, még nem ér vé get a „re -
form”. Úgy gon dol ták, idô vel az új ré teg ki szo rítja 
a ré git, ahe lyett, hogy bé ké sen meg fér ne mel let te. 
Ag gód tak a szín há zért, a szín há zi mû so rok szín vo -
na láért, mi vel azon a vé le mé nyen vol tak, hogy az 
új kö zön ség to bor zá sá hoz a meg le vô mû sor po li ti -
kát is át kell ala kí ta ni, még pe dig a mi nô ség ro vá -
sá ra. En nek az ag go da lom nak adott han got Daj ka 
Mar git is: „Nem vá gyom szín pad ra. Va la mi ret tene -
te sen igény te len nek lá tom a mai kö zön sé get is. Úgy 
tud ra jon ga ni, úgy ve zet te ti fél re ma gát, hogy rossz 
ró la tu do mást sze rez ni. Da ra bok ról, filme krôl hal -
lok, ahol ta pos sák az em be rek egy mást a je gyért. 
Meg né zem ma gam is, s el szo mo ro dom tô le.”38 

Zsolt Bé la har cos nyi lat ko za tá ban a szín ház ál -
ta la prob lé más nak ér zett cél ki tû zé sei el len emel te 
fel a sza vát, a szín ház füg get len sé géért, sza bad sá -
gáért ag gó dik: „Háy Gyu la nem ré gi ben azt mondta, 
hogy a szín há zat most már a po li ti kai esz mék szol -
gá la tá ba kell ál lí ta ni. Hát mond ja, nem túl zás ez? 

33Hel tai Je nô: A szín ház út ja. Szín ház, 1946/20. 3.  
34Felkai Fe renc: Szín há zak irány nél kül. Szín ház, 1947/2. 8. 
35Uo.  
36Hel tai Je nô: Bol dog új szín há zat! Szín ház, 1947/1. 3. 
37Wag ner Ve ra: Szín ház és kö zön sé ge. Szín ház, 1947/49. 24. 
38Szín ház, 1945/14. 7.
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Ha sza bad ság van, ak kor sem mi szük ség er re. (…) 
miért akar ják rá kény sze rí te ni az író ra, hogy po li ti -
kai ál lat le gyen?”39 Zsolt Bé la meg lát ta azt a tö rek -
vést, mely egye sek elôtt még né hány hó na pig, talán 
egy évig is rejt ve ma radt. A kom mu nis ta párt egyik 
leg fon to sabb felada tá nak tar tot ta, hogy meg szerezze 
az irá nyí tást a kul tú ra, és ez zel együtt ter mé szetesen 
a szín há zak fe lett. A kom mu nis ták kal szim pa ti záló, 
elis mert írók vol tak eb ben a harc ban az MKP szö -
vet sé ge sei, akik kü lön bö zô fó ru mo kon ér vel tek 
amel lett, hogy a szín há zat, és ez zel együtt a kultúrát, 
a po li ti kai har cok szol gá la tá ba kell ál lí ta ni, így mi -
nél egy sze rûb ben, mi nél vi lá go sab ban el jut hat nak 
az em be rek hez az ôket érin tô, fon tos gon do la tok. 

Nagy La jos ke mény és nyílt han got üt meg ak -
kor, ami kor az iro da lom csôd jé rôl be szél: „Az újabb 
han gú szín da ra bok nak és köny vek nek ak kor lesz 
si ke rük, ha meg vál to zik a gaz da sá gi hely zet és azok 
is jár hat nak szín ház ba, akik idáig nem jár hat tak és 
ma, ha jár nak, ak kor el men nek egy ope rett hez.”40 
Nagy La jos nyi lat ko za tá ban egy szer re több prob lé -
mát is érint. A szü le tô, új ma gyar drá ma iro da lom 
meg te rem té sét tart ja fon tos nak, de az új da ra bok, 
me lyek már meg szü let tek, csak ak kor szá mít hatnak 
si ker re, ha új né zôk nek mu tat ják be azo kat, azaz 
fon tos, hogy az új né zôi igény, és az azt kielé gí tô új 
ma gyar szín da ra bok mi nél ha ma rabb ta lál koz za -
nak. Ez azon ban csak ak kor le het, ha a szín ház igaz -
ga tók vál lal ják az új da ra bok be mu ta tá sát, a se kélyes 
és biz tos si ker nek szá mí tó ope ret tek he lyett – me -
lyek rossz ha tás sal van nak a még kiala ku lat lan ízlé -
sû új kö zön ség re – az ak tua li tás sal fog lal ko zó és azt 
fel dol go zó ma gyar da ra bok kal töl tik meg az éva dot. 

Daj ka Mar git azok kö zé tar to zott, akik ag go dal -
ma san fi gyel ték a vál to zá so kat, akik meg le he tô sen 
tar tot tak a jö vô tôl. „Nem tu dom ko mo lyan ven ni 
a drá má kat. Nem hi szek ne kik, amió ta övig jár tam 
a holt tes tek kö zött és két kéz zel tur kál tam a ro -
mok ban. (…) Ne kem dek la mál hat szín pa don a leg -
ha tal ma sabb drá ma hô se, el buk hat, nem tu dom 
ko mo lyan ven ni.”41 

Bást hy La jos sze rint ge ne rá ciós vál tás tör tént, és 
az új ge ne rá ció új uta kon in dult el, mely nek egye -

nes kö vet kez mé nye az, hogy „új tí pu sok tör nek a 
szín pad ra.”42 Az új, fiatal ren de zôk és szí né szek 
szá má ra fon to sabb a bel sô tar ta lom, mint a kül sô, 
hang sú lyos sze re pet kap a kí sér le te zés, mint a régi, 
be vett gya kor lat. 

Já vor Pál a szí né szek és a mû vé szet ne vé ben eme -
li fel a hang ját. Ô Bást hy La jos nál in du la to sab ban 
fo gal ma zott a ve le ké szí tett in ter jú so rán: „Dilet tán -
sok és mû ked ve lôk min den fe lé, min den tömb meg -
bí zott szín igaz ga tó nak csap föl, nyi lat ko zik, bí rál és 
kö vet kez te té se ket von le. (…) A szí né szet be be sza -
ba dul hat bár ki, aki kel lô frá zis tö meg gel és jó val ke -
ve sebb pénz zel a zse bé ben ked vet érez hoz zá.”43 

Má rai Sán dor, aki a Szín ház fó ru mán ke resz tül 
mindössze egy szer szólt hoz zá a vi tá hoz, a kö vet -
ke zô megál la pí tást tet te: „Ez a kor nem ked vez a 
drá má nak. A szín pa do kon egy re na gyobb sze rep 
jut a na pi po li ti ká nak. (…) Nincs is jó szín da rab 
ma és el sô sor ban nincs kö zön ség.”44 

 
Da rab hiány 

 

M á rai Sán dor ko mor kri ti ká ja egy má sik, 
sokak ál tal kör be járt kér dés hez ve zet, a da -
rab hiány hoz, mely a szín há zért ag gó dók sze -

rint a vi lág há bo rú utá ni felemel ke dés ke rék kö tô je 
volt, s mely nek okai ról szá mos el kép ze lés lá tott 
nap vi lá got. A da rab hiány, mely hû tü kör ké pét ad -
ta színhá zi szer zôink hall ga tá sá nak, a té to va út kere -
sésnek – mind for mai, mind te ma ti kus szem pont -
ból – a tár gyalt kor szak (1945–1947) egé szét jel -
le mez te. 

A má so dik vi lág há bo rú utá ni el sô szín da rab-pá -
lyá zat kiírá sá ra nem kel lett so kat vár ni. A Szín ház 
fel vál lal ta ezt a ne mes kez de mé nye zést, és már az 
el sô szá má ban, a má so dik (!) ol da lon köz zé tet te a 
pá lyá zat rész le teit, je lent ke zé si fel té te leit, be kül dé -
si ha tár ide jét (1945 de cem be re) és dí ja zá sát.45 A 
pá lyá zat cél ki tû zé se ket tôs volt: bá to rí ta ni a há bo -
rú után in du ló, új rain du ló szín pa di szer zô ket, és 
elô tér be he lyez ni azo kat a már kész da ra bo kat, 
mely kü lön bö zô okok miatt ed dig nem ke rül het -
tek elô az íróasz talfiók ból. A pá lyá za tot, mely nek 

39Szín ház, 1945/7. 19. 
40Szín ház, 1946/5. 3. 
41Szín ház, 1946/32. 28. 
42Szín ház, 1947/37. 7. 
43Szín ház, 1947/39. 15. 
44Szín ház, 1947/41. 8. 
45Szín ház, 1945/1. 2.
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ered mény hir de té sé re 1946 ja nuár já ban ke rült sor, 
Hor váth Fe renc nyer te Epi lóg cí mû mun ká já val. 

A da rab hiány okait bon col ga tó írá sok nagy ré sze 
egyetér tett ab ban, hogy a felújí tá sok el ve szik a le ve -
gôt az új szín da ra bok elôl. Staud Gé za „A felújí tá -
sok  ról” cí mû írá sá ban ár nyalt ké pet igyek szik festeni 
er rôl a sok in du la tot ger jesz tett kér dés rôl, mely nem 
egy szer mér ge sí tet te el a vi szonyt a szín ház igaz ga -
tók és a szín pa di szer zôk, va la mint az új mû vek után 
áhí to zó kri ti ku sok kö zött. Staud azon a vé lemé  nyen 
volt, hogy nem a kö zön ség és nem is az írók hi bá sak 
azért, hogy nincs új da rab, ha nem a színház  igaz ga -
tók, akik „nem mer nek új da rab hoz nyúl ni – a felújí -
tá sok ki zá ró la gos sá ga a baj, nem ma ga a felújí tás.”46 

A felújí tá sok el le ni tá ma dá sok ra ne ves szak em -
be rek igye kez tek meg nyug ta tó vagy kielé gí tô vá -
laszt ad ni. Jób Dá niel sze rint a da rab hiány nem sa -
já to san ma gyar je len ség. A vi lá gon min den hol kevés 
az új da rab, ami nem hagy vá lasz tá si le he tô sé get a 
szín ház igaz ga tók nak a mû sor terv összeál lí tá sa kor – 
felújí tá sok hoz, és ré gi klasszi ku sok hoz kell vissza -
nyúl ni, mert más le he tô ség nincs.47 A klasszi ku sok 
min den ko ri ak tua li tá sa mel lett ér velt Vár ko nyi Zol -
tán is.48 Bár dos Ar túr azon a vé le mé nyen volt, hogy 
„a vi lág egyet len nagy vá ro sá ban sem ke rül olyan 
rit kán rep ríz re sor, mint Bu da pes ten.”49 Bár dos ezen 
ki je len té sé vel a ké sôb biek ben sok szín pa di szer zô 
vi tá ba szállt, mond ván még ez a ke vés rep ríz is ép -
pen elég ah hoz, hogy új da rab jaik kal ne tud ja nak a 
kö zön ség elé lép ni. Fé nyes Sza bolcs elis mer te ugyan 
a felújí tá sok el ter je dé sé vel já ró ve szé lye ket, egyetér -
tett a saj tó vád jai val, de vissza is dob ta ne kik a lab -
dát, mond ván „a saj tó föl-föl szó lal a rep rí zek el len, 
de nem mu tat megol dást, kive ze tô utat.”50 Both Bé -
la rö vi den, tö mö ren és a dráma író kat el ma rasz ta ló 
ko mor ság gal zár ta rö vid re a kér dést: „A sok rep ríz -
nek más oka is van még: a jó új da ra bok hiá nya!”51 

Som lai Ar túr, a ne ves szí nész sze rint a prob léma 
nem ennyi re egyér tel mû. Nyi lat ko za tá ban, me lyet 

1945 ôszén adott a lap nak, még érez he tô az el múlt 
évek nyo masz tó lég kö re: „Az író fél megír ni azt, amit 
meg kel le ne ír nia… A szín ház fél elôad ni azt, amit 
elô kel le ne ad nia… (…) Még azt is el hall gat ják, amit 
tud nak.”52 Som lai sze rint te hát nem ki zá ró lag a drá -
ma ter mést sújt ja az al ko tást meg bé nító fé le lem, 
meg gyô zô dé se, hogy ez a ret te gés ott van min den -
hol: mû sor po li ti ká ban, ren de zés ben. (Som lai bô egy 
év vel ké sôbb sem lát ta meg nyug ta tóbb nak, re mény -
tel je sebb nek a hely ze tet: „Hát nem mon dom, lehetne 
jobb is a pes ti szín ház, de hidd el, csak ak kor le het -
ne jobb, ha má nak iro dal ma vol na. Mi vel azon ban 
nincs, ezt per sze a szín ház síny li meg el sô sor ban.”53) 

A Szín ház már a kez de tek tôl a prob lé mák 
összeg  zés re tö re ke dett a da rab hiány kér dé sé vel 
kap cso lat ban. Azt vizs gál ta, hogy azok, akik nek le -
he tô sé gük len ne ar ra, hogy új ma gyar da ra bo kat 
mu tas sa nak be, és ez zel fel len dít sék a ho ni szín da -
rab írást, miért hú zó doz nak a ne mes, bár két ség kí -
vül koc ká za tos vál lal ko zás tól. A „Miért nem ját sza -
nak szín há zaink új ma gyar da ra bo kat?”54 cí mû ri -
port já ban a ma gyar szín há zi élet ne ves alak jait fag -
gat ta. Ma jor Ta más sze rint: „Szó hoz le het jut ni! 
Ír ja nak jó da ra bo kat!”. Jób Dá niel lé nye gé ben Ma -
jor párt ján volt, mi kor megál la pí tot ta: „Ne kem fáj 
a leg job ban, hogy a mai drá ma iro da lom gyér.” Szü -
let tek eny hébb és tü rel me sebb vé le mé nyek is. Ilyen 
volt Vár ko nyi Zol tán hoz zá szó lá sa: „A teg nap még 
túl kö zel van ah hoz, hogy igaz író jó da ra bot ír has -
son ró la.” A kér dés ben Both Bé la mond ta ki a zár -
szót: „Két ség te len felada ta a ma gyar szín ház nak, 
hogy a ma gyar író kat szó lal tas sa meg, de csak az 
író kat és nem az iro dal mi pró bál ko zá so kat.” 

A ma gyar szín pa di szer zôk meg szó lal tak. A Szín -
ház ter je del mes cikk ben jut tat ta szó hoz a kor írótár -
sa dal mát, akik ki kér ték ma guk nak az el hang zott vá -
da kat. Ti zen négy is mert szín há zi író55 be szélt ter -
vei rôl, kész vagy fél kész al ko tá saik ról, és ar ról, hogy 
miért pró bál koz nak hiá ba az zal, hogy szín pad ra ke -

46Szín ház, 1945/10. 10. 
47Szín ház, 1946/12. 25. 
48„Egy Shakes peare-, vagy egy Mo li é re -e lô a dás min den kor ün ne pi be mu ta tó szám ba megy, és az iz gal mas új don ság va rázsá -

val hat.” Uo. 
49Uo. 
50Uo. 
51Uo. 
52Szín ház, 1945/10. 11. 
53Szín ház, 1946/45. 9. 
54Miért nem ját sza nak szín há zaink új ma gyar da ra bo kat? Szín ház, 1945/11. 14 
55Tö rök Sán dor, Va sza ry Gá bor, To ka ji György, Bó kay Já nos, Bo ross Ele mér, Nó ti Ká roly, Szán tó Ar mand, Fend rik Fe -

renc, Föl des Im re, Hel tai Je nô, Il lés End re, Né meth Jo han na, Stel la Ador ján, Ta má si Áron. 
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rül hes se nek. A rossz és elavult felújí tá so kat és a min -
den áron pén zü gyi si ke re ket haj szo ló, a ma gyar drá -
ma ügyét fi gyel men kí vül ha gyó szín ház igaz ga tó kat 
tet ték fe le lôs sé a kiala kult hely ze tért. A nyi lat ko za -
tok ból ki tû nik, hogy van nak új ma gyar da ra bok, és 
ez a drá ma ter més igen szí nes nek és iz gal mas nak 
ígér ke zik. Mû fa ji megosz lás te kin te té ben ta lá lunk 
köz tük sza ti ri kus, ver ses és ze nés víg já té kot, ko mo -
lyabb té má jú szín mû vet, drá mát, ope rett lib ret tót, 
szim bo li kus me se drá mát és fran ciás ízû ko mé diát.56 
Eh hez a té má hoz ké sôbb to váb bi írók57 csat la koz -
nak, mi kor a Szín ház 15. szá má ban be szá mol nak 
ter veik rôl, el kép ze lé seik rôl. Ezen szer zôk is ha son -
ló vé le mé nyen van nak, mint a ko ráb ban meg szó la -
ló író tár saik. A prob lé mát ôk is az el hi bá zott mûsor -
po li ti ká ban lát ják, és ab ban, hogy a szín há zak ból 
ki ve szett a kí sér le te zô szel lem, nem szí ve sen fogadják 
be az új stí lu so kat, irány za to kat, el kép ze lé se ket.58 

A szí né szek kel és szí nész nôk kel ké szí tett in ter -
júk so rán rend re fel me rül tek a da rab hiánnyal kap -
cso la tos vé le mé nyek. Bul la El ma is meg ra gad ta az 
al kal mat, hogy ki fejt se né ze tét az átala ku ló szín -
házi élet legége tôbb prob lé má já ról. Ô nem csak a 
ke vés szín da ra bot, de azok te ma ti kai egy ol da lú sá -
gát is ki fo gá sol ja: „Ké rem az író kat, ír ja nak egy jó 
víg já té kot. Sze ret nék megint vi dám dol go kat ját -
sza ni. Olyan sze re pet, amely ben egy ki csit bölcs 
va gyok, egy ki csit csí pôs, de min de nek fö lött jó ked -
vû. Be le fá rad tam már a sok drá má ba.”59 

A da rab hiány okai val kap cso la tos elem zés kor 
nem ma rad hat tak ki a szín da ra bok min den ko ri „bá -
bái”, a dra ma tur gok sem. Öt szín ház nyolc dra ma -
turg já nak vé le mé nyét szed te cso kor ba a Szín ház 
má so dik év fo lya má nak hu szon egye dik szá ma. Dr. 
Be ne dek And rás (Nem ze ti Szín ház) ke se rû han gú 
vé le mé nye sze rint: „Íróink, saj nos, nem ér nek rá 
ír ni, mert rend kí vül el van nak fog lal va a po li ti zá -
lás sal.”60 Dr. Kör mö czi Lász ló (Bel vá ro si Szín ház) 
rö vid lát le le tét szol gál tat ta nem csak a da rab hiány, 

ha nem az egész új ma gyar szín há zi út ke re sés hát -
te ré nek: „For ron gó, ki for rat lan, for má ját ke re sô 
kor szak ez a mienk, ezért ér zi az tán a kri ti ka, hogy 
nem kell Mol nár Fe renc, ha nem kel le ne az új, a jö -
vô mo nu men tá lis drá má ja, a jö vôt ki fe je zô és do -
ku men tá ló szín ház.”61 Mát ra i- Be tegh Bé la (Víg szín -
ház) re zig nált han gon jegy zi meg: „Az író kat nem 
le het no szo gat ni. Ha úgy ér zik, van olyan mon da -
ni va ló juk, ame lyet drá má ban kell ki fe jez niük, úgyis 
ír nak majd.”62 Mes kó Bar na (Ma gyar Szín ház) nem 
pró bál ja más ra há rí ta ni a fe le lôs sé get, ô a dra ma -
tur gok fo ko zott fe le lôs sé gé rôl be szél: „A da rab ter -
més bi zony vér sze gény. (…) Ne künk, a drá ma írás 
bá bái nak kö te les sé günk, hogy ha jó anyag ra buk -
ka nunk, ne hagy juk el té ved ni.”63 Rácz György (Ma -
gyar Szín ház) lé nye gé ben egyetér tett kol lé gá ja vé -
le mé nyé vel: „A da rab hiány meg szûn ne, ha a tehet -
sé get mu ta tó, de a da rab szer kesz tés tech ni ká já val 
tisz tá ban nem le vô fiatal írók kal leül ne va la ki, és 
meg  ta ní ta ná ôket da ra bot ír ni.”64 Hogy mennyi re 
nem volt egyetér tés a kér dés ben, azt jól mu tat ja a 
cikk vé gé re ma radt két egy más tól hom lokegye nest 
el té rô vé le mény Szûcs Lász ló tól (Nem ze ti Szín ház) 
és Thur zó Gá bor tól (Mû vész Szín ház). Míg az elôbbi 
szak em ber sze rint „da rab hiány nincs. Sok, na gyon 
sok a da rab! A szín mû írás nincs vál ság ban.”,65 addig 
kol lé gá ja egé szen más ál lás pon ton van: „Hogy da -
rab hiány van, az nyil ván va ló, mert író hiány van.”66 

Ma jor Ta más „Ma gyar da ra bot ak kor is ját -
szunk, ha nincs!” cí mû írá sá ban a szín ház igaz ga -
tók ne vé ben fa kadt ki in du la to san, mi kor a Nem -
ze ti Színház mû sor ter vé nek új ma gyar da rab jai ról 
fag gat ták. Major cél ja a ma gyar da ra bok kal az volt, 
hogy meg is mer tes se a né zôk kel a ki me rít he tet le -
nül gaz dag ma gyar kul tú rát, va la mint meg ta nít sa 
a szí né szeket és a né zô ket „iga zán, ha mí sí tat la nul, 
pá tosz, erôl kö dés nél kül ma gya rul be szél ni.”67 Ma -
jor Ta más sze rint az olyan új ma gyar drá mák, me -
lyek al kal ma sak len né nek ezek re a felada tok ra, 

56Szín ház, 1945/13. 14. 
57Ba lázs Sán dor, Bá lint La jos, Háy Gyu la, Mel ler Ró zsi, Szép Er nô, Bé keffi Ist ván, Re mé nyik Zsig mond. 
58Szín ház, 1945/15. 9. 
59Szín ház, 1946/10. 9. 
60Szín ház, 1946/21. 8. 
61Uo.  
62Uo. 
63Uo.  
64Uo. 
65Uo. 
66Szín ház, 1946/21. 8. 
67Ma jor Ta más: Ma gyar drá mát ak kor is ját szunk, ha nincs! Szín ház, 1946/38. 7. 
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még nem szü let tek meg, de mind ô, mind a töb bi 
szín ház igazga tó tár sa vár ja az al kal mat, hogy mû -
so rá ra tûz hesse. 

Eb ben a kao ti kus idô szak ban, mi kor a szín ház -
igaz ga tók és az írók egy mást okol ták a ke vés ma -
gyar be mu ta tó miatt, mi kor a dra ma tur gok a nem 
lé te zô új drá máért vál lal tak fe le lôs sé get, s szí né szek 
és szí nész nôk ese dez ve for dul tak az iro dal mi élet 
je lentôs alak jai hoz kor társ sze re pe kért, mi kor a kö -
zön ség nem vá laszt ha tott, mert nem volt mi bôl vá -
lasz ta ni, új konflik tus ki bon ta ko zá sa bor zol ta to -
vább az ide ge ket. Az ed dig egy sé ge sen fel lé pô írói 
tá bor sza kadt ket té szín pa di szer zôk re és drá ma -
írók ra. Míg az elôb bit a se ké lyes ség vád já val il le -
ték, az utób bi nak azt rót ták fel hi bá jául, hogy nem 
szín pad ra il lô mû veket al kot. Bé keffi Ist ván írá sá -
ban a szín pa di szer zô ket ért vá dak ra rea gált.68 Bé -
keffi sze rint, aki ma gát szín pa di szer zô nek tart ja, 
mély árok hú zó dik a két tábor kö zött, mely nek okát 
ô az irigy ség ben lát ja. Vé le mé nye sze rint min den 
író szín pad ra sze ret ne ke rül ni, si ker re vá gyik, ha 
drá ma írás ra ad ja a fe jét. Ha a da rab ja meg bu kik, 
más ban, a kö zön ség ben ke re si a hi bát, mond ván, 
az még éret len az ô mû vé sze té hez. A szín pa di szer -
zô szín pad ra gon dol ko zik, mert ô felis mer te azt, 
amit az író nem, hogy a kö zön ség ellen nem le het 
szín há zat csi nál ni. Bé keffi ki tér a da rab hiány okaira 
is. Ô a szín ház igaz ga tó kat te szi fe le lôs sé, akik nem 
akar nak új da ra bot, mert a könnyebb utat, a felújí -
tá sok és kül föl di si ke rek át vé te lé nek út ját vá laszt -
ják. Ezért nem szü let nek új mû vek. 

„Drá mai köl tôk vagy szín pa di szer zôk”69 írá sá -
ban Bó ka Lász ló azon nal rea gált Bé keffi meg lá tá -
sai ra. A szín pa di szer zô mun ká ját Bó ka annyi ban 
lát ja, hogy egy öt let tel, egy skic cel beál lít a szín -
ház ba, és hagy ja, hogy az öt let bôl a szí né szek és a 
ren de zôk ké szít se nek komp lett elôadást. A drá mai 
köl tô el len ben egy ke rek egész mû vet al kot, és ez -
zel ki lin csel a szín há zak nál. Az ilyen da ra bok ra 
azon ban nincs igény, és ez igen nagy baj. Bó ka 
Lász ló sze rint a drá mai köl tôk al ko tá sait nyom ta -
tás ban kel le ne meg je len tet ni – ahogy az Pá rizs ban 

és Moszk vá ba is tör té nik –, így egy szer re több szín -
ház igaz ga tó hoz jut hat ná nak el a da ra bok. 

Bó ka Lász ló fel szó lal a szín há zak el hi bá zott mû -
sor po li ti ká ja el len is.70 A Nem ze tit hoz za fel pél -
da ként, ahol egy sze zon ban egyet len élô drá ma író 
(Dé ry Ti bor) mun ká ját mu tat ták csak be. Bó ka sze -
rint, amíg ez a ten den cia nem vál to zik, fe les le ges a 
kér dés sel ér dem ben fog lal koz ni, mert hiá ba ír nak 
az írók, ha a ren de zôk nem vál lal ják a szín pad ra 
vi telt, „a dra ma tur gia és a ren de zôi tu dás hiá nya 
miatt nincs több új da rab a szín há zak ban.”71 

Staud Gé za, az egy re in kább el mér ge se dô vi ta 
le zá rá sa kép pen, egy har ma dik, ko ráb ban már jár -
ha tó nak bi zo nyult utat ja va sol a „Hol a ma gyar drá -
ma iro da lom?”-ban.72 Írá sá ban em lé kez te tett ar ra, 
hogy nem elô ször ke rül het vál ság ba a szín ház azért, 
mert hiány zik a kel lô mennyi sé gû, vagy jó szín vo -
na lú ha zai drá ma ter més. He ve si Sán dor jól be vált 
gya kor la tát ajánl ja a szín ház igaz ga tók fi gyel mé be. 
He ve si úgy ol dot ta meg a da rab hiány prob lé má ját, 
hogy Jó kait és Mik szá thot dra ma ti zált. Staud sze -
rint, ha nincs drá ma iro da lom, ak kor ezt kell ten -
ni. Vé le mé nye sze rint egy jól dra ma ti zált mû majd -
nem olyan jó, mint egy új, ere de ti drá ma. 

 
Po li ti ka és a szín ház 

 

A szín há zi élet átala ku lá sá nak prob le ma ti ká ja, a 
kü lön bö zô új utak ke re sé sé nek kér dé se és az 
ez zel já ró meg vál to zott mû vé szi felada tok 

nem csak a szû kebb ér te lem ben vett szín há zi tár sa -
dalmat fog lal koz tat ta. Ezek a kér dé sek ál lam ve ze -
té si szinten is meg je len tek, ter mé sze te sen komp -
lex és en nek kö vet kez té ben át fo góbb kon tex tus -
ban.73 A Szín ház ha to dik szá má ban meg je lent in -
ter jú Vas Zol tán né dr. Va day Sá ri val (a Nép jó lé ti 
Mi nisz té rium felügye le ti osz tá lyá nak ve ze tô je) ezt 
a fo ko zott ér dek lôdést tá maszt ja alá: „Íróink szá -
má ra ren ge teg ér de kes té ma kí nál ko zik fel dol go -
zás ra. Micso da nagy sze rû új prob lé mák és új tí pu -
sú em berek, nôk vár nak ar ra, hogy megír ják 
ôket.”74 A há bo rú bor zal mait túlélô, a pusz tí tó 

68Bé keffi Ist ván: Va la ki meg vé di a szín pa di szer zô ket. Szín ház, 1947/2. 14. 
69Bó ka Lász ló: Drá mai köl tôk, vagy szín pa di szer zôk? Szín ház, 1947/3. 6. 
70Bó ka Lász ló: Hi ba a szín há zak kö rül. Szín ház, 1947/37. 6. 
71Uo. 
72Staud Gé za: Hol a ma gyar drá ma iro da lom? Szín ház, 1947/38. 8. 
73Bal la An tal (tá jé koz ta tás ügyi mi nisz ter) in ter jú: „Ma a mû vé szet nek is a nagy em ber ba rá ti és tár sa dal mi cé lo kat kell szolgál -

nia.” Szín ház, 1945/17. 3. 
74Szín ház, 1945/6. 3. 
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idôk ben sem meg té ve dô, be csü le tes új tí pu sú em -
ber ké pe a negy ve nes évek har ma dik har ma dá ban 
meg vál to zik, és fo ko za to san átala kul a szo cia liz -
must épí tô, a bé ke harc ban részt ve vô, a szov jet mo -
dellt kö ve tô szo cia lis ta em ber ké pé vé mind a szín -
da ra bok ban, a szín pa do kon, mind a re gé nyek ben, 
no vel lák ban, és a kü lön bö zô kép zô mû vé sze ti al -
ko tá sok ban. Az átala ku lás fo lya ma tá nak lé pé sei 
nem tör vény sze rûen kö vet ték egy mást, kel lett az 
MKP pro pa gan dá já nak hat ha tós se gít sé ge ah hoz, 
hogy az 1945-ös új tí pu sú em ber bôl az öt ve nes 
évek ele ji har cos kom mu nis tá ja vál jon. 

A Szín ház má so dik szá má ban kö zölt in ter jú, me -
lyet Olt vá nyi Im re pén zügy mi nisz ter rel ké szí tet -
tek, alá tá maszt ja és megerô sí ti a fen tebb meg fo gal -
ma zott el vá rá so kat és kö ve te lé se ket. „A de mok ra -
ti kus kor mány min dent el kö vet, hogy a ma gyar 
szel le mi életet fel vi rá goz tas sa” cí mû cikk ben Olt -
vá nyi – aki pénz ügy mi nisz te ri tiszt sé ge elôtt elis -
mert mû vé szet tör té nész volt – megem lí ti, hogy az 
iro da lom, a mû vé szet iránt ma óriá si a lel ke se dés, 
és lét fon tos sá gú nak tart ja, hogy a mun kás ság mi -
nél ha ma rabb be kap cso lód jon a szel le mi élet be, to -
váb bá, hogy az írók és a mû vé szek ál la mi se gélyt 
kap ja nak. Olt vá nyi szerint „fel kell ráz ni a tár sa dal -
mat a szel le mi tu nya ság ból.”75 

Sza ka sits Ár pád, az SZDP el nö ke, a ve le ké szült 
in ter jú ban, kon szen zu sos dön tést ja va solt: „Ki mon -
dot tan po li ti kai da ra bot sem mi eset re se játssza nak 
a szín há zak. Nem ez a dol guk. Hagy ják a po li ti kát 
a par la ment re, a pár tok ra és az új ság írók ra. A na -
pi po li ti ka kér dé sei nem va lók a szín ház ba. Leg fel -
jebb úgy po li ti zál ja nak, ahogy Shakes peare és Mo -
li è re po li ti zált, akik fel szív ták a po li ti ku mot a hu -
má num és az esz té ti kum vi lá gá ba.”76 

Pá tzay Pál sze rint, aki a kul tusz mi nisz té rium 
mû vé sze ti ügy osz tá lyá nak ve ze tô je volt, a tö me ge -
ket hoz zá kell szok tat ni ah hoz, „hogy a mû vé szet -
tel együtt él jen.”77 A tö me ge ken Pá tzay a mun kás -
sá got és a pa raszt sá got ér tet te, azo kat, akik nek ed -
dig na gyon ke vés esé lyük volt ar ra, hogy ön te vé -
ke nyen mû ve lôd je nek.  

A leg fel sôbb ve ze tés egyetér tett ab ban, hogy ezt 
az ön mû ve lô dést tá mo gat ni és se gí te ni kell. Ol csóbb 

köny vek kel, min den ki szá má ra elér he tô kor sze rû 
ok ta tá si prog ram mal, meg fi ze the tô szín ház- és mo -
zi je gyek kel. Eb ben a küz de lem ben min den ki nek ki 
kell ven nie a ré szét, a mû vé szek nek éppúgy, mint a 
po li ti ku sok nak, és a ta nul ni vá gyó mun kás ság nak, 
va la mint pa raszt ság nak. Ezek vol tak a leg fôbb gon -
do la tai Ba logh Ist ván ál lam tit kár nak, a Szín ház nak 
adott in ter jú já ban, majd hoz zá tet te: „Ma ga sabb mû -
vé szi felada tok megol dá sát is prog ram ba kell ven -
ni.”78 Ba logh Ist ván rá mu ta tott ar ra, hogy na gyobb 
ter mé keny ség re kell sar kall ni az író kat, mert van téma 
elég. Azt azon ban fon tos nak tar tot ta le szö gez ni, hogy 
csak a jól si ke rült da ra bo kat sza bad be mu tat ni. És 
itt kap cso ló dik össze a szín ház he lyes irány vo na lát 
ke re sô teo re ti ku sok ag go dal ma, és az új, jó ma gyar 
da ra bo kat vá ró szín ház igaz ga tók pa na sza. Ah hoz 
ugyanis, hogy a ma gyar szín ház meg ta lál ja a meg fe -
le lô utat, ezen új út szel le mé ben író dott ér té kes ma -
gyar da ra bok kel le nek. De ad dig ne he zen szü let nek 
új ma gyar da ra bok, amíg a szer zôk nem bi zo nyo sak 
ab ban, hogy me lyik irány ba kell to vább men ni. 

A szín ház út ke re sé se kö rü li vi tá ba a po li ti kai 
egy re gyak rab ban szólt be le. En nek egyik legek la -
tán sabb pél dá ja Mün nich Fe renc79 nyi lat ko za ta, 
aki a kö vet ke zôk ben lát ta a szín ház prob lé má ját és 
felada tát: „Úgy lá tom, hogy a szín há zak nak ma még 
nincs elég iro dal mi anya ga. Íróink felada ta, hogy 
ezt meg te remt sék. Meg kell szü let nie a de mok ra -
ti kus kul tú rá nak. An nak a né pi kul tú rá nak, amely 
a legegy sze rûbb em ber hez is szól. Ne csak egy ki -
vált sá gos osz tály éle tét mu tas sák be, ha nem a dol -
go zók szép és hô sies har cát. Nem de mok ra ti kus 
rém drá mák ra gon do lok, ha nem op ti miz must su -
gár zó új pers pek tí vák ra.” 

A Mol nár Erik nép jó lé ti mi nisz ter rel ké szí tett 
in ter jú azt tá maszt ja alá, hogy a po li ti ka is a kö -
zön ség fe lé for du lás tól, az új kö zön ség új igé nyei -
nek ki szol gá lá sá tól vár ta a szín há zi vál ság megol -
dást: „Az írók és mû vé szek bi zo nyá ra el fog ják is -
mer ni, hogy iga zi iro dal mat és mû vé sze tet ép pen 
az az új kö zön ség vár tô lük, ame lyet a va ló ság mû -
vé szi ábrá  zo lá sa ér de kel és amely a mû vé sze tek -
ben nem egysze rûen a hét köz na pi szó ra koz ta tás 
esz kö zét lát ja.”80

75Szín ház, 1945/2. 3. 
76Szín ház, 1946/45. 3. 
77Szín ház, 1946/8. 3. 
78Szín ház, 1946/12. 5. 
79Mün nich Fe renc 1946-ban Bu da pest fô ka pi tá nya volt.  
80Szín ház, 1947/35. 6.
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A bal ra to ló dás 
 

M ár 1945 nya rán pub li ci tást kap a de mok rá -
cia és a dik ta tú ra együtt élé se. Bibó Ist ván „A 
ma gyar de mok rá cia vál sá ga” cí mû írá sá ban 

töb bek kö zött a fel sza ba du lás/meg szál lás kér dé sé -
vel fog lal ko zik. Ki je len ti, hogy nem le het ka te go -
ri ku san sem az egyik, sem a má sik el kép ze lés mel -
lett lán dzsát tör ni, mert a Ma gyaror szá gon élô kü -
lön bö zô val lá sú, szár ma zá sú em be rek más ho gyan 
él ték meg a szov jet csa pa tok be vo nu lá sát. 

Bibó fi gyel mez tet a reak ciós és a fa sisz ta81 fo -
gal mak össze mo sá sá nak ve szé lyei re. A szer zô sze -
rint ugyanilyen hi bás és torz a de mok rá cia és a 
balol da li ság kö zé egyen lô ség je let ten ni, mi vel ha a 
de mok rá ciá ból ki zá runk min dent, ami nem balol -
da li, ak kor az már nem de mok rá cia. 

Bibó Ist ván felis mer te a kom mu nis ta párt tak ti -
ká ját. Sze rin te az MKP sza vak ban kon szen zust hir -
det, míg tet tek ben a konf ron tá ció tól sem riad vissza. 
Ezt a tu da tos konf ron tá ció ke re sést az is le he tô vé te -
szi, hogy a rend ôr ség a Ma gyar Kom mu nis ta Párt 
fegy ve ré vé vált. Bibó sze rint ha zug ság az MKP azon 
vá lasz fel te vé se, mi sze rint Ma gyaror szág nak dön te -
nie kell, hogy a ha la dás út já ra tér, és a pro le tár dik -
ta tú rát vá laszt ja, vagy a reak ciós erôk vissza té ré se 
mel lett dönt. Bibó sze rint ezek az al ter na tí vák hazu -
gok és ál sá go sak, mert az a fon tos, hogy Ma gyaror -
szág a né pi de mok rá cia82 épí té se mel lé áll jon. 

A kom mu nis ta pro pa gan da gé pe zet már 1945-
ben mû kö dés be lé pett. Az MKP ve ze tô po li ti ku sait 
(kö zü lük is leg fô kép pen Rá ko si Má tyást) igye kez -
tek a leg jobb szín ben fel tün tet ni az új sá got ol vasók, 
rá diót hall ga tók elôtt. A Szín ház ban is egy re gya -
ko ribb ven dég lett az MKP ve ze té sé nek szí ne-ja va, 
mu tat va azt, hogy a po li ti ka és a mû vé szet egy re 
el vá laszt ha tat la nab bá vált. Az 1945 ôszén (!) meg -
je lent „Rá ko si Má tyás és a szí né szek” cí mû írás ban 
a kö vet ke zô so ro kat ol vas hat juk: „A nem zet nek 
nagy szük sé ge van Rá ko si mun kás sá gá ra. (…) 
Ráko si Má tyás min dig nagy él ve zet tel hall gat ja a 
ve le egy for mán ér zô és gon dol ko zó szí né szek 

elôadá sát. A vers vagy ének be fe je zé se után min -
dig ô kez di a tap sot. (…) Rá ko si meg nyi lat ko zá sai -
nak sin cse nek lel ke sebb hall ga tói, mint Gob bi, Ma -
jor és a töb biek.”83 (Ma jor Ta mást nem so ká ra a 
Nem ze ti Szín ház élé re ne vez ték ki, Gob bi Hil da 
pe dig a Nem ze ti el sô szá mú szí nész nô je lett.) 

A Bibó ál tal em lí tett reak ciós és fa sisz ta fo gal -
mak tu da tos össze mo sá sá ra is már igen ko rán akad -
nak pél dák. Hárs Lász ló a bé ke be li szín ház ról szóló 
írá sá ban ag gasz tó nak tart ja, hogy 1945-ben so kan 
vágy nak a bé ke be li elôadá sok ra. Ez azért baj, mert 
azok az elôadá sok nem vol tak jók, ha zug sá go kat 
je le ní tet tek meg a szín pa don. „Ha a nagy pol gá ri 
dísz le tek kö zé vá gyunk, a bé ke be li szín há zak ba, 
ak kor a pol gá ri nak ha zu dott fa sisz ta bé ké be vá gyó -
dunk.”84 – fo gal ma zott igen som má san Hárs. 

Ké sôbb nem csak a szín há zi elôadá sok ról bi zo -
nyí tot ták be, hogy ér ték te le nek vol tak, ha nem, Háy 
Gyu la megál la pí tá sa sze rint, a nyu gat- eu ró pai és 
egye sült ál la mok be li dra ma tur gia is rossz úton járt. 
„A drá mai ság az orosz szín mû ben”85 bon col gat ja 
ezt a prob lé mát. Háy sze rint az a nyu ga ti drá ma -
iro da lom ban a leg na gyobb prob lé ma, hogy a tô kés 
rend ben az em ber nem lát ja az el len fe lét, és így 
nem ke rül het sor össze csa pás ra. Ezál tal a drá ma 
drá ma i at lan ná vá lik, pe dig a da ra bok moz ga tó ja a 
konflik tus. Cse hov Cse resz nyés kert je nem drá ma i -
at lan, mint ahogy Gor kij Éj je li me ne dék he lye sem 
az. Ezek az írók más uta kon jár nak. Háy úgy gon -
dol ta, hogy a mar xis ta vi lág né zet meg lát ta az erô -
ket, amely egye ne sen ve ze tett el a küz de lem, 
konflik tus, a drá mai ság új já szü le té sé hez a szov jet 
iro da lom ban. Háy írá sá ban Oszt rovsz kijt te szi meg 
mér cé nek, az ô dra ma tur giá ja a kö ve ten dô pél da. 

A Ma gyar Kom mu nis ta Párt, a Szov jetunió és a 
kom mu nis ta esz mék egyik kul tu rá lis szó szó ló ja Il -
lés Bé la86 lett, aki töb bé-ke vés bé ha vi rend sze res -
ség gel je lent ke zett a Szín ház ha sáb jain a szov jet esz -
mé ket nép sze rû sí tô írá sai val. Ezen írá sok meg sza -
bott ko re o gráfia alap ján épül tek fel, és cél juk a ké -
tel ke dô ér tel mi ség ér vek kel va ló meg gyô zé se volt. 
„Ta lál ko zá som…” cí mû ro va tá ban hí res em be rek -

80Szín ház, 1947/35. 6. 
81A reak ciós az elô zô rend szer hí ve, akit vi tá val kell meg gyôz ni, a fa sisz tá kat el kell sö pör ni 
82A Bibó Ist ván-fé le né pi de mok rá cia és a Ré vai Jó zsef-fé le né pi de mok rá cia el ne ve zés kü lön bö zô fo gal ma kat ta kar. 
83Szín ház, 1945/6. 4. 
84Szín ház, 1945/8. 9. 
85Szín ház, 1945/17. 8. 
86 Il lés Bé la, a Szov jet írók Szö vet sé gé nek ve ze tô tag ja, az Új Szó fô szer kesz tô je. „Meg gyô zô dé ses szov jet ha zafi (…) hû séges 

fia a dol go zó ma gyar nép nek.” Szín ház, 1945/2. 4.
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kel, a kul tú ra ve ze tô vagy an nak mon dott alak jaival 
(G. B. Shaw,87 Ma xim Gor kij,88 Hen ri Bar bus se,89 
Ka rin Mi cha e lis90) tör tént ta lál ko zá sát me sé li el Il -
lés. A ri por tok vég ki csen gé se min dig az, hogy eze -
ket az em be re ket mennyi re le nyû göz te a szov jet 
ipar, kul tú ra vagy Sztá lin. Il lés úgy pro pa gál ja a 
Szov jetuniót, hogy ô ma ga rit kán áll a kom mu nis -
ta esz mék mel lé. Ezek ben a „Ta lál ko zá sok”-ban 
kiemelt sze rep jut a sztá li ni nagy ság ra rá cso dál ko -
zó mû vész nek (pél dául Shaw: „Én évek óta iri gyel -
tem Wells azért, hogy volt al kal ma be szél ni Le nin -
nel. Iri gyel jen en gem ezer esz ten dôn át min den író, 
hogy ne kem al kal mam volt be szél ni Sztá lin nal.”,91 
Bar bus se: „Két óriá si él mé nye van az éle tem nek: 
Liebk necht és Sztá lin.”92).  

Meg je len nek a Szov jetunió dog mái is, a jel sza -
vak, me lyek már a hi deg há bo rús ké szült ség re mu -
tat nak. Gor kij a ve le ké szí tett in ter jú ban így fo gal -
ma zott: „Az el len sé get, ha nem ad ja meg ma gát, 
meg kell sem mi sí te ni.”93  

1946 má ju sá ban az or szág szín há zai ban is be -
ve zet ték a b-li stá zást. A szí nész tár sa da lom ér tet lenül 
és hi tet len ked ve állt az ese mé nyek elôtt. A ren de -
let kö vet kez té ben a szín há zak meg ha tá ro zó, ve ze -
tô szí né szei vesz tet ték el ál lá su kat. Tímár Jó zsef, 
Gom ba szö gi Fri da, Rá da y Im re, Rápol thy An na, 
Uj la ky Lász ló, Erös Ka tó, Pa ta ky Je nô, Ván do ry 
Mar git, Ka ma rás Gyu la, Kor nis Kató – csak azok, 
aki ket a Nem ze ti Szín ház kül dött el. A bu da pes ti 
szín ház lá to ga tók, a kri ti kusok és a szak em be rek 
egy be hang zó vé le mé nye sze rint Tí már Jó zsef elbo -
 csá tá sa volt a leg sú lyo sabb vesz te ség. „A je len tés 
két ok ból is kí nos fel tû nést kel tett, el sô sor ban 
azért, mert a b-li stá ra he lye zett szí né szek és színész -
 nôk kö zött olya nok is akad nak, akik nek fel tét le -
nül a Nem ze ti Szín ház ban van a he lyük, te hát tö -
 ké le te sen ért he tet len, hogy a szín ház le mond róluk. 
Má sod sor ban pe dig azért, mert in do ko lat lan nak 
lát szik a b-li sta név sor nyil vá nos ság ra ho zá sa, ez 
al kal ma sint nem kel le mes azok nak, aki ket érint.”94 

A Nem ze ti Szín há zat nem csak a b-li stá val kap -
cso lat ban tá mad ták. „Azt is mond ják, hogy a szín -
ház po li ti kus di rek to ra egyet len pár tot szol gál ki. 
(…) Sôt, a ta gok ki vá lasz tá sá nál is ál lí tó lag a po li -
ti kai irány vo nal a dön tô.”95 – hang zik az új ság írói 
kér dés egy má ju si Ma jor Ta más in ter jú ban. Az igaz -
ga tó vá la szá ban le szö gez te, hogy ôt nem ér dek li 
sen ki nek a párt ál lá sa vagy a po li ti kai irány vo na la. 
A b-li stá val és a leépí té sek kel kap cso la tos kér dé -
sek re a kö vet ke zô vá laszt ad ta: „Ez a leépí tés nem 
meg bé lyeg zô és nem je lent sem mi fé le meg bíz ha -
tat lan sá got.”96 

Ke resz tu ry De zsô Ma jor párt ján állt a b-li sta kér -
dé sé ben. „Ne ne vez zük b-li stá nak. (…) Az il le tô 
szá má ra sem le be csü lés, sem rang vesz tés.”97 – aján -
lot ta Ke resz tu ry. (Lát ha tó, hogy Ma jor és Ke resztury 
ál lí tá sá val el len tét ben a tár sa da lom úgy ér té kel te, 
hogy in do ko lat lan meg bé lyeg zett ség és megalá zott -
ság is pá ro sult az zal, ha va la kit a b-li stá ra ke rü lé se 
miatt küld tek el az ál lá sá ból.) Ke resz tu ry sze rint az 
el bo csá tá sok oka nem is a b-li sta volt, ha nem az, 
hogy nagy volt a sze mély zet. 

1946-ban az ál la mo sí tá sok ter vé nek nyil vá nos -
ság ra ke rü lé se kor a szín há zi tár sa da lom meg moz -
dult. Vi ták bon ta koz tak ki, elem zé sek lát tak nap -
vi lá got an nak kö vet kez mé nyei rôl, hogy mi tör tén -
ne, ha a szín há zak ál la mi irá nyí tás alá ke rül né nek. 
A vi ták szi go rúan el mé le ti sí kon mo zog tak, mert 
1946 de re kán sen ki nem tud ta el kép zel ni, hogy 
az ál la mo sí tás a kö zel jö vô ben elér né a szín há za kat 
is. Staud Gé za az el sôk kö zött fog lalt ál lást „A szín -
há zak ál la mo sí tá sa” cí mû írá sá ban. Staud sze rint 
a mû vé szi mi nô ség ér vé nye sü lé sé vel jár na az, ha 
meg va ló sul na az ál la mi irá nyí tás, mert ak kor a 
szín ház ke vés bé len ne üz let és na gyobb mér ték -
ben mû vé szet. A szín ház éle te azon ban – is meri 
fel Staud – nagy ban füg ge ne az ál lam pénz tár tól. 
Az ál lam nak nagy ter he ket kell vál lal nia, ha jól 
mû kö dô teát ru mo kat sze ret ne. „Mos ta ni hely zet -
ben nem kép zel he tô el az ál la mo sí tás, de az ál la -

87Szín ház, 1945/9. 4. 
88Szín ház, 1945/10. 8. 
89Szín ház, 1946/2. 4. 
90Szín ház, 1946/12. 5. 
91Szín ház, 1945/9. 4. 
92Szín ház, 1946/2. 4. 
93Szín ház, 1946/10. 8. 
94Szín ház, 1946/13. 4.  
95 I. m. 5. 
96Uo.  
97Ke resz tu ry De zsô: A szín há zak b-li stá já ról. Szín ház, 1946/14. 12.
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mo sí tást, mint esz mei célt nem sza bad el vet ni.” – 
össze gez Staud.98 

A po li ti kai irány vál tást gon do san elô ké szí tet te 
és megala poz ta a Szov jetunió ál tal tá mo ga tott MKP. 
Min den te rü le ten igye kez tek olyan ál la po tot te rem -
te ni, mely bôl nem le he tett más kiút, csak a ba los 
el haj lás. Mind po li ti kai, mind gaz da sá gi, mind kul -
tu rá lis té ren ra gasz kod tak az irá nyí tás hoz, az ál ta -
luk el kép zelt for ga tó könyv ki vi te le zé sé hez. Ahol 
kel lett ér vek kel, pél dák kal gyôz ték meg a két ke dô -
ket, de ha más esz köz már nem állt ren del ke zés re, 
bur kolt vagy nyílt erô szak hoz fo lya mod tak, mely -
ben szö vet sé ge sük a SZEB volt. Így ér ték el po li ti -
kai té ren azt, hogy az or szág köz vé le mé nye szem -
be for dul jon az MKP ál tal reak ciós nak, fa sisz tá nak 
mon dott pár tok kal. Így szá mol ták fel elôbb a jobb -
ol da li, majd a kö zép pár to kat. A gaz da sá gi élet ben 
így tud ták 1947-ben elin dí ta ni a szov jet min tá jú 
el sô há rom éves ter vet.99 A szín há zi vál ság ból is az 
MKP ta lál ta meg a ki ve ze tô utat. 

A „Mi lesz a szín há zak kal?” cí mû elem zô írás 
1947 nya rán je lent meg a Szín ház ban. Ne ves szín -
há zi em be rek szó lal tak meg a kér dés sel kap cso lat -
ban. Bár dos Ar thur sze rint „mint min den mos taná -
ban, úgy ez is az ál ta lá nos, ha úgy tet szik a politikai 
hely zet függ vé nye.”100 Jób Dá niel komp le xeb ben 
lát ja a prob lé mát: „Ke vés a da rab, ki csi a szí nész -
után pót lás, na gyok az igé nyek, ke vés a pénz, rossz 
a gaz da sá gi hely zet, sok a vál ság (…) és ez mind a 
szín há zak el len megy.”101 Fé nyes Sza bolcs egyet -
len le het sé ges al ter na tí vá ban lát ja a megol dást: 
„Legel sô sor ban az ál lam nak kell a szín há zak se gít -
sé gé re siet nie és en nek legegy sze rûbb mód ja a köz -
tar to zá sok csök ken té se vagy elen ge dé se.”102 As -
cher Osz kár is a szín ház és az ál lam szo ros együtt -
mû kö dé sé re szó lí tott fel: „Ahol a szín ház, mint 
kultúr in téz mény az új tár sa da lom megal ko tá sá ban 
se gít sé gé re siet vá ros nak, ál lam nak, ott vár hat is se -
gít sé get.”103 Bó ka Lász ló ál lam tit kár hoz zá szó lá sá -
ban a ma gán szín há zak jö vô be li le he tô sé gei rôl be -
szélt. Ki fej tet te, hogy to vább ra is tá mo gat ják a ma -

gán szín há za kat, de eh hez jó mû sor po li ti ka kell és 
az, hogy a dol go zók ked vez mé nye ket kap ja nak. 
Bó ka ke mé nyen fel lé pett a túl fi ze tett ma gán szín -
ház be li sztá rok el len, majd a ri port vé gén hoz zá -
tet te: „Ma gán vé le mé nyem az, hogy nem lá tok sem -
mi ve szélyt ab ban, ha a po li ti kai pár tok ak tí ve fog -
lal koz nak a szín há zak kal, ha tá mo gat ják azo kat a 
szín há za kat, ame lyek nek mû so rán vi lág szem lé le -
tük mû vé szi ve tü le te ér vé nye sül. (…) Ve szé lyes -
nek tar ta nám, ha a szín pa do kon po li ti kai pro pa -
gan da foly na mû vé szet nél kül.”104 

Ortutay Gyu la kul tusz mi nisz ter is a szín há zak 
ál la mo sí tá sa mel lett ér velt.105 Vé le mé nye sze rint a 
szín há zi vál ság oka egy szer re gaz da sá gi és mû sor -
po li ti kai. A ma gán szín há zak ugyanis nem iga zod -
tak a tár sa dal mi vál to zá sok hoz, nem re for mál ták 
meg mû sor rend jü ket. A vál ság nak csak ak kor lesz 
vé ge, ha a megújult igé nyek hez ala kít ják az elôadá -
so kat, és az ál lam va la mint a vá ros tá mo gat ja ezt az 
átala ku lást. A szín há zak ál la mo sí tá sa elv ben he lye -
sel he tô, de gya kor lat ban fo ko za to san kell vég re haj -
ta ni. Ortutay sze rint a kö zel jö vô egyik leg fon to sabb 
szín há zi felada ta az, hogy a mun ká so kat a szín ház -
ba vi gyék, és ott ne kik szó ló da ra bo kat lás sa nak. 

Staud Gé za „Az egyet len megol dás” cí mû írásával 
hû vös tár gyi la gos ság gal szem lé li a hely ze tet és vonja 
le a kö vet kez te tést: „Egyet len megol dás van: az álla -
mo sí tás. Nem va la mi fé le po li ti kai prog ram kí vánja 
ezt, ha nem egy sze rûen a gaz da sá gi szük ség sze rûség 
és a mû vé szi szín vo nal kö ve tel mé nye. Az ál la mo -
sí tás azt je len ti, hogy az igaz ga tó nak nem kell többé 
anya gi gon dok kal küsz köd nie, mû so rát töb bé nem 
a pénz tár fog ja irá nyí ta ni, ha nem egész ener giá ját 
a mû vé szi szín vo nal biz to sí tá sá ra for dít hat ja.”106 

Hont Fe renc „Elô re a há rom éves szín há zi ter -
vért!” cí mû lel kes írá sa egy kao ti kus, for ron gó, ám 
po li ti kai lag mégis majd nem kie gyen sú lyo zott kor -
szak vé gét je lez te, mert be bi zo nyo so dott, hogy a 
szín ház ból élôk, a szín há zért lel ke se dôk, a szín ház 
párt ján ál ló mû vé szet sze re tô em be rek, a kul tú ra 
iránt fo gé kony ér tel mi ség na gyob bik ré sze is fél re -

98Staud Gé za: A szín há zak ál la mo sí tá sa. in: Szín ház, 1946/26. szám. 6. 
99Az el sô há rom éves terv nek egyéb gaz da sá gi okai is vol tak, felépí té sé ben, meg ter ve zé sé ben a ra cio na li tás nagy sze re pet 

ka pott, ugyanak kor a po li ti kai szán dék is vi tat ha tat lan. 
100Szín ház. 1947/24. szám. 10. 
101Uo.  
102Uo. 
103Uo.  
104Uo.  
105Szín ház, 1947/25. 3. 
106Szín ház, 1947/26. 3.
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ve zet he tô. Hont sze rint a há rom éves szín há zi terv 
vé gé re már egy megújult szín há zi élet fog meg szü -
let ni, más tí pu sú szín há zak kal. Hont Fe renc há rom 
pont ba fog lal ja össze a terv si ke ré nek tit kát: 
1. „Meg kell te rem te ni a le he tô sé get, hogy a ma -

gyar nép ben szunnya dó vagy el re kesz tett erôk 
fel sza ba dí tá sá val a ma gyar szín há zi kul tú rát a 
leg ma ga sabb szin te emel jük. 

2. A szín há zi mû vé sze tet az ed di gi szûk kö zön ség -
tá bo ron túl a leg szé le sebb nép ré te gek szá má ra 
él vez he tô vé kell ten ni. 

3. A szín ház és mû vé szet ne le gyen ki sza kít va a 
tár sa dal mi fej lô dés moz gá sá ból, ha nem szer ve -
sen il lesz ked jék be le a ma gyar nép sa ját sor sát 
ja ví tó te vé keny ség be.”107 
 

A há rom éves szín há zi terv jel mon da ta: „A leg ma -
ga sabb mi nô sé get a leg szé le sebb nép ré te gek nek, a 
leg szé le sebb nép ré te ge kért!”108 lett. 

 
Bûn és bûn hô dés 

 

A szín há zi vi lá got nem le het a tár sa da lom tól el -
zár tan, kü lön vizs gál ni, mert a szín ház ter mé -
sze te egé szen egy sze rûen nem te szi ezt le he -

tô vé. Szín ház és tár sa da lom, a szín mû vész (szí nész, 
ren de zô, szín pa di szer zô, ko reog rá fus, dísz let ter -
ve zô stb.) és kö zön sé ge fel té te le zik egy mást, nem 
lé tez het nek egy más nél kül. A szín ház ere je ép pen 
ezért óriá si. Ép pen ezért tud szól ni ez rek hez és mil -
liók hoz. A szín ház le het egy szer re tü kör és út muta -
tó, kri ti ka, bí rá lat és reflexi ó. Szín pad az egész világ, 
és az egész vi lág el fér egy szín pa don. A tár sa da lom 
felis mer te és meg pró bál ta szol gá la tá ba ál lí ta ni a 
szín pa dot, de a szín pad ma kacs ra gasz ko dá sá val 
ön nön füg get len sé gé hez, leg több ször el lenállt. De 
két ség be esett ko rok ban, zi va ta ros esz ten dôk ben a 
szín ház né ha el té vedt, mert mû vé szei tu da to san, 
vagy ön tu dat la nul a rosszat vá lasz tot ták, ne ki szol -
gál tak, ne ki és ér te ját szot tak. 

A kor mány 1945-ben el ren del te, hogy a köz al -
kal ma zot tak és a közéle ti sze mé lyi sé gek úgy ne ve -
zett iga zo ló bi zott sá gok elôtt bi zo nyít sák, a há bo rú 
elôtt, il let ve alatt nem kö vet tek el nép el le nes cse -
le ke de te ket. A bi zott sá gok fo ko za to san tör vény ha -

tó ság gá ala kul tak. Meg kez dô dött a po li ti kai bû nö -
sök fe le lôs ség re vo ná sa.  

A fe le lôs ség re vo nás nép bí ró sá go kon tör tént. A 
tör vény szé kek tag jait a pár tok de le gál ták, csak az 
el nök volt jo gász. 59 429 per ben 477 ha lá los íté -
le tet hoz tak, 189 em bert ki vé gez tek, kö zöt tük Im -
ré dy Bé lát, Bár dos sy Lász lót, Szó jay Dö mét, Jány 
Gusz tá vot, Szá la si Fe ren cet. A ma gyar köz vé le -
mény, a na pi saj tó óriá si ér dek lô dés sel kí sér te a tár -
gya lá so kat, az igaz ság szol gál ta tás min den sza ka szá -
ról cím la po kon, sza lag cí mek ben, fény ké pes be szá -
mo lók ban adott hírt a na pi la pok ha sáb jain. 

A mû vé szek fo ko zott fe le lôs sé gé nek kér dé sét 
már igen ko rán vizs gál ni kezd ték a pub li cis ták. A 
leg je len tô sebb kér dés az volt, hogy es het-e az em -
ber más el bí rá lás alá ak kor, ha mû vész. Kiss Ferenc, 
Tu ray Ida és Fe dák Sá ri ese tei eb bôl a szem pont -
ból pél da ér té kû nek szá mí tot tak. Szûcs La jos nép -
fô ügyésszel ké szí tett in ter jú ban me rül fel elô ször 
ez a kér dés. A nép fô ügyész ka te go ri ku san el zár kó -
zik at tól, hogy a tár gya lá son va la kit ne a bû nei alap -
ján ítél jen el, vagy ár tat lan sá ga miatt ment sen fel, 
ha nem azért, mert mû vész. Szûcs La jos cél jait il le -
tôen a kö vet ke zô kép pen fo gal maz: „a mû vé szet is 
mél tó hely re ke rül és az igaz ság sem sik kad el.”109 
Csa thó Kál mán nyi lat ko za ta kiegé szí ti és pon to sít -
ja a nép fô ügyész ál lás pont ját: „Nem a mû vész nek, 
ha nem a rossz em ber nek jár a bün te tés.”110 

A Szá la si- kor szak szín há zá nak két emb le ma ti -
kus fi gu rá já nak kéz re ke rí té séért meg moz dult az 
egész or szág. Kiss Fe renc és Sze lecz ky Zi ta ne ve 
egyet je len tett a gyá va, ge rinc te len, a ha tal mat fel -
tét le nül ki szol gá ló, min den mû vé sze ti tar tást és alá -
za tot el do bó ál mû vész alak já val. A Szín ház már az 
el sô szá má ban fog lal ko zik a bû nö sök kel, azok fel -
ku ta tá sá val és mie lôb bi fe le lôs ség re vo ná sá val,111 
ha tá ro zot tan ál lást fog lal az üggyel kap cso lat ban. 

Sze lecz ky Zi ta egyik ko ráb bi in ter jú já ból idéz a 
lap „A né me tek ter mé sze te sen meg nye rik a há bo -
rút, én gyû lö löm a zsi dó kat, és nyi las va gyok” cím -
mel. A cikk író meg jegy zi, hogy Sze lecz ky Zi tá ról 
komp ri mál va ennyit mon da nak a nyi lat ko za tok.  
A Szá la si- kor szak ban kö rül ra jon gott és nagy ra tar -
tott nôt a cikk író ja a kö vet ke zô so rok kal fes ti le: 
„Megiga zít ja lok nis an gyal fri zu rá ját és száz ez rek 

107Hont Fe renc: Elô re a há rom éves szín há zi ter vért! Szín ház, 1947/27. 3. 
108Uo.  
109Szín ház, 1946/1. 3.  
110Szín ház, 1946/2. 6. 
111Kiss Fe renc nek. Va la hol Auszt riá ban. Szín ház, 1945/1. 11.
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ha lál hör gé se köz ben gyô ze lem rôl da lol. (…) Ví gan 
és ka cé ran flör töl a Pusz tí tás el sza ba dult dé mo nai -
val, lak kos kör mei kész ség gel váj nak agyon kín zott 
se bek be, lé lek te le nül és gát lá sok nél kül.”112 

Kö rös sé nyi Vil mos Dar vas Jó zsef fel ké szí tett, 
szin tén a lap ban meg je lent in ter jú já ban nem áll 
meg en nél a két név nél, mé lyebb re ásott és újabb 
ne ve ket ho zott elô. A fe le lôs ség re vo nás elôl sen ki 
nem búj hat el, min den ki nek tisz táz nia kell ma gát, 
és sze rep vál la lá sát, ez ér zô dik ki Kö rös sé nyi kér -
dé sei bôl is: „Vol tak írók, akik… Mond jam a ne ve -
ket? Ko do lá nyi, Né meth, Sza bó Lô rinc… Tud fel -
men tést ad ni azok nak, akik rôl azt mond ják, hogy 
el té ved tek?”113 Dar vas Jó zsef iga zi dip lo ma tá hoz 
mél tó vá laszt adott er re a ké nyes és min den kit fog -
lal koz ta tó kér dés re: „Az el múlt kor szak ban, kü lö -
nö sen az utol só esz ten dôk ben sû rû ok tó be ri ködbe 
néz tünk itt és ne héz volt ben ne a tá jé ko zó dás. Na -
gyok vol tak a csá bí tá sok és na gyok a fe nye ge té sek 
is, min den te kin tet ben. […] Bo nyo lult kér dés kibo -
goz ni, hogy me lyik író miért és mennyi ben fele lôs. 
(…) Most, ami kor már tisz tul a vi lág, s ren det te -
szünk ön ma gunk ban, sze ret ném, ha al ko tó tehetsé -
gük kel hoz zá já rul ná nak ah hoz, hogy együt te sen ren -
det te hes sünk a ma gyar szel lem rom jai között.”114 

Né ha a tisz tá zás sem adott tel jes fel men tést a mû -
vé szek nek. Gyak ran már az zal is meg bé lyeg zet té és 
nem kí vá na tos sá vált az író, szí nész, ren de zô, hogy 
a ne ve meg je lent az iga zo ló bi zott sá gok lis tá ján. 
Hosszas kény szer pi he nô re szá mít ha tott egy-egy mû -
vész csak azért, mert meg kel lett je len nie az iga zoló -
 bi zott sá gok elôtt. A fe le lôs ség re vo nás és a megérde -
 melt bün te tés ki sza bá sa volt a bi zott sá gok cél ja, de 
ezek a lis ták a ké sôb biek ben jó ürü gyet szol gál tattak 
ar ra, ha va la kit ki kel lett von ni a köz sze rep lés bôl.115 

A Szín ház nagy ér dek lô dés sel kö vet te Kiss Ferenc 
ese tét is, akit a nyi las pro pa gan da gé pe zet szín há zi 
ve ze tô jé nek kiál tot ták ki, alak já val a fa sisz ta idôk 

szín  há zat azo no sí tot ták. 1945 nya rán fog ták el a ko -
 ráb bi szí nészt és szín ház igaz ga tót Auszt riá ban,116 és 
nem so ká ra meg kez dô dött nép bí ró sá gi tár gya lása.117  

A Kiss Fe renc sze mé lye kö rü li in du la to kat, vitás 
kér dé se ket, jo gos, vagy an nak tû nô vá da kat a lap a 
16. szám ban zár ta le Utó szó Kiss Fe renc hez cí mû hig -
gadt hang vé te lû, tár gyi la gos írá sá ban. Az egy ol da -
las írás a bu kott és bû nös szín há zi em bert bál vány -
imá dó nak és bál vány nak fes ti le. Kiss Fe renc cel az 
volt a leg na gyobb baj, hogy szol ga lel kû támo ga tók 
vet ték kör be, akik ahe lyett, hogy meg fé kezték vol -
na, még tá mo gat ták is a tö rek vé seit. Nem egye dül 
Kiss Fe renc vál lait nyom ja a fe le lôs ség, ô csak a fe -
let te si bû neit vet te át, kö zön ség is kell egy rossz 
elôadás hoz. A cikk író nem men ti fel a volt sztár szí -
nészt, hi szen fel so rol ja hi bás, sôt bû nös dön té seit, 
me lye ket majd nem kor lát lan ha tal ma ide jén ho zott: 
„el seny vesz tet te a vi dé ki szín ját szást, le pa ran csol ta 
a szín pad ról azo kat az író kat, szí né szeket, akik ben 
ve tély tár sat lá tott (…) el zül lesz tet te a ma gyar szín -
mû vé sze tet (…) ná ci sztár, ki szol gált egy esz mét, 
rossz pél dát mu ta tott (…) bu kott szí nész, bu kott 
em ber, a po li ti ka ri pa csa”.118 A cikk vé ge ze tül azt 
a ta ná csot és kö ve ten dô fel szó lí tást fo gal maz za meg 
az üggyel kap cso lat ban, hogy „gör dül jön Kiss Fe -
renc re és pub li ku má ra a fe le dés füg gö nye”.119 A szí -
nészt vé gül nyolc év kény szer munkára ítél ték, po -
li ti kai jo gait 10 év re füg gesz tet ték fel.120 

A rossz em lé kû „ná ci sztár”, a „po li ti ka ri pa csa” 
még egy szer vissza tért a Szín ház ha sáb jai ra. Az íté -
let hir de tés után több mint egy év vel ké szült ve le 
egy in ter jú, „Az „el nök úr” a rács mö gött. Be szél -
ge tés Kiss Fe renc cel a Gyûj tô ház ban” cím mel. A ri -
port a jo gos megelé ge dett ség hang ján szó lal meg, 
mintegy azt az üze ne tet köz ve tít ve az ol va sók fe lé, 
hogy a bû nös hiá ba me ne kül, hiá ba pró bál meg el -
búj ni az igaz ság elôl, vé gül úgyis meg kap ja a jo gos 
bün te té sét. Kiss Fe ren cet a cikk író ja egy meg tört, 

112Szín ház, 1945/1. 23. 
113Szín ház, 1945/2. 6. 
114Uo.  
115Tu ray Ida, Bó kay Já nos és He ge dûs Ti bor a nép bí ró sá gon: ké pes be szá mo ló az ese mény rôl. Szín ház, 1945/6. 5. Tu ray 

Idát egy év re el til tot ták a fel lé pés tôl. (Som lai Ar túr, Hel tai Je nô, Ba jor Gi zi, Tol nay Klá ri is je len volt a tár gya lá son, mely 
azt mu tat ja, hogy nem csak a köz vé le ményt, de a szín há zi élet ve ze tô sze mé lyi sé geit is na gyon fog lal koz tat ta a nép bíróság 
íté let ho zá sa. 

116Így fog ták el Kiss Fe ren cet. Szín ház, 1945/2. 10.  
117Kiss Fe ren cet ha za hoz ták (fény ké pes be szá mo ló). Szín ház, 1945/10. 3. A ve zér cikk ben már meg je le nik az And rás sy út 60. 

és Pé ter Gá bor is. 
118Szín ház, 1945/16. 5. 
119Uo.  
120Szín ház, 1945/17. 17.
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ké sôn feléb redt em ber ként mu tat ja be. Az „el nök 
úr” bo csá nat ké rô sza vai gyen gék, erôt le nek, vissz -
hang nél kül vesz nek el a Gyûj tô ház ko mor fa lai kö -
zött: „Azóta min dent, de min dent meg bán tam már, 
és azt sze ret ném, ha mó dom ban vol na még az élet -
ben min den ki tôl bo csá na tot kér ni, akit va la ha is 
meg bán tot tam. Tu dom, töb bé nem lép he tek fel ma -
gyar szín pa don, de lesz még mun ka az új jáépí tés -
ben szá mom ra is, akár tég la hor dás, akár föld tú rás, 
mindegy. De hát: ké sô bá nat – eb gon do lat.”121 

A má sik nagy port ka vart nép bí ró sá gi meg hall -
ga tás Fe dák Sá rié volt. Az is mert szí nész nô nek, a 
két vi lág há bo rú kö zött so kak ál tal kö rül ra jon gott 
dí vá nak tisz táz nia kel lett a nyi las-kor szak ban tör -
té nô sze rep vál la lá sát.122 A Szín ház a kez de tek tôl, 
azaz a Fe dák Sá ri el len meg je lent vád irat köz lé sétôl 
nyo mon kö vet te az ese mé nye ket.123 Pá lya tár sak, 
szí né szek, ren de zôk, írók, közéle ti sze mé lyi sé gek 
szó lal tak meg az ügy ben, egy tôl-e gyig ki fejt ve, hogy 
nem ér te nek egyet a szí nész nô nyi las ba rát ma ga -
tar tá sá val, sze rin tük meg kell bün tet ni min den kit, 
aki a múlt ban bûnt kö ve tett el, nem le het ment ség 
az, ha va la ki ko ráb ban ün ne pelt sztár volt. Bó ka 
Lász ló írt kom men tárt Fe dák Sá ri íté le te kap csán, 
mely kom men tár ban elô re mu tat va, nem csak hoz -
zá szól és ér tel me zi az íté le tet, de felada to kat és el -
vá rá so kat fo gal maz meg az új szín há zi élet tel kap -
cso lat ban oly mó don, hogy azt konf ron tál ja azt a 
Hor thy-rend szer szín há zi szó ra koz ta tá sá val: „De 
ma – íté let nél kül is – iga zán el kell tûn ni a szín -
pad ról Zsa zsá nak – nem Hit ler-ra jon gá sa okán! – 
ha nem, mert ma már nem juk ker asszo nyok és 
gent ry lyány kák s szép te vôk ül nek a szín há zak né -
zô te rén, ha nem dol gos és okos ma gya rok. Du se 
Ele o no rát »idôt len nek« ne vez te a ko ra be li kri ti ka. 
Zsa zsa nem volt idôt len, ha nem egy na gyon is mu -
lan dó idô höz kö tött tár sa dal mi osz tály kép vi se lôje 
volt. Osz tá lyá val együtt tûnt el a sem mi be.”124 

A fen tebb em lí tett ese tek ben – Kiss Fe renc, Sze -
lecz ky Zi ta, Fe dák Sá ri, Tu ray Ida – töb bé-ke vésbé 
egy sé ge sen lé pett fel a mû vész tár sa da lom, jo gos -
nak ítél ve meg a mû vé szek re sza bott bün te tést. Ez 
az egy ség idô vel meg bom la ni lát szott, egy re több 

olyan ügy ke rült a nyil vá nos ság ra, mely szem beál -
lí tot ta, megosz tot ta a vé le mé nye ket. Egy re többször 
me rült fel ké tely a bün te tés jo gos sá gát il le tôen.125 
Vol tak, akik kiáll tak a bû nös ár tat lan sá ga mel lett, 
vol tak, akik a bün te tés sú lyos bí tá sa mel lett kar dos -
kod tak, de egy re töb ben akad tak olya nok is, akik 
egyet len fó ru mon sem szó lal tak meg, egyik ol dal 
mel lé sem áll tak ki, egé szen egy sze rûen azért, mert 
el bi zony ta la nod tak. A Her czeg Fe renc-ügy en nek 
a megosz tott ság nak ta lán egyik leg ki vá lóbb pél dája. 

A Szín ház har ma dik év fo lya má nak 43. szá má -
ban Má rai Sán dor kö vet ke zô ki je len té sé re rea gált 
az író tár sa da lom né hány elis mert tag ja: „Her czeg 
Fe renc kö ve tett el hi bát, de ezért élet mû vé nek bi -
zo nyos ré szeit nem le het ki hagy ni a ma gyar iro da -
lom ból.” Má rai meg lá tá sa és vé le mé nye azt a kér -
dést jár ja kö rül, hogy a mû vész mennyi re füg get -
le nít he tô a mû vé tôl, azaz a mû vet mennyi re sújt -
ják a mû vész ál tal el kö ve tett hi bák, té ve dé sek, rossz 
dön té sek, mint aho gyan er re Lu kács György rá is 
mu tat hoz zá szó lá sá ban: „Her czeg Fe renc egy ál ta -
lá nos prob lé má hoz ve zet: el le het-e vá lasz ta ni az 
írót, az em bert a mû vé tôl?” Ba lázs Bé la sze rint „Her -
czeg Fe renc nyo mait nem le het foly tat ni, az iro da -
lom tör té net csak azt tart ja szá mon, amit foly tat ni 
le het.” Füst Mi lán Ba lázs Bé láé tól el té rô vé le mé -
nyen volt. Ô nem ér tett egyet az zal, hogy „Her czeg 
Fe ren cet hall ga tás ra íté li a je len.” Ger gely Sán dor, 
aki a negy ve nes évek vé gé nek, öt ve nes évek ele jé -
nek ke re sett szín pa di szer zô je lesz, ke mény és bí -
rá ló han got üt meg a kér dés sel kap cso lat ban: „Her -
czeg Fe renc több író- és ol va só ge ne rá ciót meg fer -
tô zött. (…) Az ér de meit nem le het bû nei fö lé he -
lyez ni.” Lé nye gé ben egyetért Ger gely Sán dor ral 
Ko lozs vá ri Grand pier re Emil, mi kor így fo gal maz: 
„Her czeg Fe renc fe lü le tes, rossz író (mint pél dául 
Mol nár Fe renc), de az ô bû ne még na gyobb, mert 
po li ti kai ter mé sze tû fe lü le tes sé get kép  vi sel.” Kassák 
La jos egy hig gadt, tar tóz ko dó vé le ményt fo gal ma -
zott meg: „Túl som má san ér té ke lik Her czeg Fe ren -
cet. Át kell ér té kel ni a pá lyá ját. (…) Van nak jó mû -
vei is, csak át gon dol tan kell vizs gá lód ni, és utá na 
ítél ni.” Vo i no vich Gé za még en nél is to vább megy, 

121Szín ház, 1946/47. 12. 
122Szín ház, 1946/13. 17. Kép ri port: Táb lás ház a Fe dák- tár gya lá son. 
123Szín ház, 1946/9. 21. A lap köz li a Fe dák Sá ri el le ni gé pelt vád ira tot. 
124Szín ház, 1946/37. 7. 
125Bün te té sen nem fel tét le nül bör tön bün te tést kell ér te ni. Na gyon gya ko ri eset volt, hogy a mû vész meg él he té sét és mozgás -

te rét oly mó don kor lá toz ták, hogy nem en ged ték pub li kál ni, il let ve fel lép ni, ko ráb bi mû veit til tó lis tá ra tet ték, és nem 
ad ták ki töb bet.
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vé del mé be ve szi Her czeg Fe ren cet: „A ma szem -
szö gé bôl nem le het a múl tat megítél ni. Her czeg Fe -
renc nem tud hat ta, hogy az a po li ti kai irány, amit 
kö vet, ká ros.” Zsolt Bé la áll ki legin kább Her czeg 
Fe renc ár tat lan sá ga mel lett, mert sze rin te „Her czeg 
Fe renc nek jo ga van ír ni – so sem volt fa sisz ta.”126 

Zsolt Bé la ezen ki je len té sé vel nem csak az író -
társ mel lett állt ki, ha nem az el len az egy re in kább 
el ha ra pó zó né zet el len is fel lé pett, mely a múl tat, 
a Hor thy-rend szert, a ré gi vi lá got vá lo ga tás és min -
den fé le ér té ke lés nél kül rossz nak, ká ros nak bé lye -
gez te. A negy ve nes évek vé gé nek egyik legin kább 
be vett gya kor la ta a konf ron tá ció volt. Az ér ték te -
len múl tat szem be he lyez te az épü lô, nagy re mény -
sé gû je len nel, a rom lott, el pos vá nyo so dott nyu ga -
tot a friss, min dig megújul ni ké pes ke let tel. Így a 
bûn, a bû nös ség kér dé se is átér té ke lô dött. A fe le -
lôs ség re vo ná sok kez de tén csak az ke rül he tett a 
vád lot tak pad já ra, aki tá mo gat ta a nyi las-rend szert, 
a ná ci rém ural mat. A negy ve nes évek vé gi kon cep -
ciós pe rek ben már nem a té nye ké, a té nyek hez va -
ló ra gasz ko dá sé volt a fô sze rep, ha nem egy olyan 
múl té, mely le het, hogy nem is lé te zett.127 

 
A kom mu nis ta rend szer kiépü lé se 

(1948–1952) 
 

A po li ti kai élet vál to zá sai 
 

Akom mu nis ta he ge mó nia kiépí té se Ma gyaror -
szá gon több sza kasz ban tör tént meg. Stra té -
giai lag az egyik leg fon to sabb lé pés 1948. jú -

nius 12-én tör tént meg, ek kor egye sült az MKP és 
az SZDP. A párt fú zió a va ló ság ban az SZDP szét -
ve ré sét je len tet te. Az SZDP Kéthly An na ve zet te 
jobb szár nyát lik vi dál ták: Kéthly An nát ki zá rat ták 
a par la ment bôl, pár thí veit meg fé lem lí tet ték. Az 
egye sü lés után az SZDP balol da li ve ze tôi lát szat ha -
tal mat kap tak, ám kö zü lük is so kat el tá vo lí tot tak. 
Az új párt ne ve Ma gyar Dol go zók Párt ja lett.128 (Az 
MDP a szov jet meg szál ló ha ta lom ma gyaror szá gi 
ki szol gá ló ja, il let ve báb párt ja lett. Az MDP sem mi -
lyen vo nat ko zás ban nem le he tett füg get len a Szov -
jetunió Kom mu nis ta Párt já tól.) 

1949. feb ruár 1-jén megala kult a Ma gyar Füg -
get len sé gi Nép front, amely nek tag jai a fel nem osz -
la tott pár tok és szer ve ze tek vol tak. A MFN már el -
sô kong resszu sán hi tet tett a szo cia liz mus épí té se 
mel lett. Megál la pod tak, hogy a vá lasz tá so kon kö -
zös lis tán in dul nak. En nek ér tel mé ben az 1949-es 
vá lasz tá so kon a la kos ság csak az MDP ve zet te nép -
front lis tá ra sza vaz ha tott, kö vet ke zés kép pen vá lasz -
tás ról töb bé már nem le het be szél ni. 

Az ál la mo sí tá sok meg kez dé sé vel a gaz da ság ban 
is a szov jet mo dell ér vé nye sült. 1947-ben még csak 
a nagy ban ko kat és a hoz zá juk kap cso ló dó ipa ri, 
ke res ke del mi vál la la to kat ál la mo sí tot ták, 1948 
már ciu sá ban azon ban már min den 100 fôt fog lal -
koztató üze met, gyá rat ál la mi irá nyí tás alá ren del -
tek. A fo lya mat lé nye gé ben 1949. de cem ber 28-án 
fe je zô dött be, mi kor min den 10 fô nél több al kal -
ma zot tat fog lal koz ta tó ki si pa ri mû helyt, üz le tet ál -
la mo sí tot tak.129 Az ál la mo sí tást ideo ló giai lag az zal 
in dokolták, hogy a gyá ra kat, üze me ket a dol go zó 
nép sa ját tu laj do ná ba ve szi, s ez zel meg szün te ti a 
„tô kés rend ki zsák má nyo lá sát”. A vál la la tok élé re 
ideo ló giai lag meg bíz ha tó elv tár sak ke rül tek, akik 
az ese tek többsé gé ben sem mit sem ér tet tek az ipar -
hoz, gaz da sághoz, ezért va kon vég re haj tot ták a fel -
sôbb uta sí tá so kat. 

Be ve zet ték a terv gaz dál ko dá si, terv uta sí tá si 
rend szert, en nek ér tel mé ben a párt ke zé ben kon -
cent rál ták a tel jes gaz da ság irá nyí tást. 1950-ben 
in dult út já ra az el sô öt éves terv, mely a ne héz ipar 
egy ol da lú és el sôd le ges fej lesz té sét irá nyoz ta elô, 
kö vet ve Sztá lin ipar po li ti ká ját. En nek kö vet kez -
té ben a me zô gaz da ság fi nan szí ro zá sát és a la kos -
sá gi fo gyasz tást a mi ni má lis ra csök ken tet ték. Er -
re a kor szak ra a dol go zók ere jét gya kor ta meg ha -
la dó túl tel je sí tés és mun ka ver se nyek vol tak jel -
lem zôek. 

1948 no vem be ré ben az MDP el ha tá roz ta a me -
zô gaz da ság gyors kol lek ti vi zá lá sát és a ku lá kok el -
le ni fel lé pést. A pa rasz tok egy ré szét csak erô szak -
kal le he tett ter me lô szö vet ke ze tek be kény sze rí te ni. 
En nek egyik mód ja a be szol gál ta tás volt. A pa raszt -
tól majd nem min den ter mé nyét, jó szá gát el vet ték. 
A nem tel je sí tô ket és a rej te ge tô ket sú lyo san meg -

126Szín ház, 1947/43. szám. 8. 
127A kom mu nis ta ál lam gé pe zet sok szor ko holt vá dak kal, múlt be li ira tok, val lo má sok meg ha mi sí tá sá val ál lí tot ta fél re a neki 

nem tet szô sze mé lye ket. 
128Fô tit kár: Rá ko si Má tyás. El nök: Sza ka sits Ár pád (aki nek tény le ges be fo lyá sa nem volt.) Ve ze tôk: Ge rô Er nô, Far kas 

Mihály, Ká dár Já nos, Ma ro sán György. 
129Az ál la mo sí tá sok so rán a ne héz ipar 100%-át, a könnyû ipar 75%-át ál la mo sí tot ták.
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bün tet ték. A tu laj do no sok nak csak egy vá lasz tá suk 
le he tett: be lép ni a tsz-be. A kol lek ti vi zá lás má sik 
ak ció ja az élet ké pes pa rasz ti bir to kok szét zú zá sa 
volt, az úgy ne ve zett ku lák pe rek so rán. Ku lák nak 
szá mí tott a 25 hold fe let ti bir to kos, to váb bá min -
den ki, aki nek gaz da sá gá ra sze met ve tet tek, vagy 
aki va la miért nem tet szett a párt nak.130 

Már 1945-tôl az MKP ve ze tôi, il let ve a SZEB ha -
tal muk meg szer ve zé sé re és ki tel je sí té sé re esz köz -
ként al kal maz ták a fi zi kai és lel ki ter rort. 1946-ban 
ala kult meg a Ma gyar Ál lam rend ôr ség Ál lam vé del -
mi Osz tá lya – az ÁVO. 1950. ja nuár 1-jén a Hon -
vé delmi Mi nisz té rium ka to na po li ti kai osz tá lyát és 
az ÁVO-t is ma gá ba fog la ló ön ál ló ha tó ság ként lét -
re jött az Ál lam  vé del mi Ha tó ság, az ÁVH, Pé ter Gá -
bor ve ze tésé  vel.131 Az ÁVH nagy sze re pet ját szott 
a ki te le pí té sek – mely az ér tel mi ség, il let ve a ré gi 
rend szer elitjé  nek meg tö ré sét szol gál ta – meg szer -
ve zé sé ben és végre  haj tá sá ban is. A kon cep ciós pe -
rek so rán nem je  len tett vé del met a kom mu nis ta 
múlt és az MDP-tag ság sem. A párt – Sztá lin mód -
sze rét át vé ve („az el len ség köz tünk van”) – sa ját so -
rait is meg ti ze del te.132 

A kom mu nis ta párt egy ház ül dö zé se133 so rán a 
cél az ideo ló giai he ge mó nia kiala kí tá sa volt. En nek 
ér de ké ben 1948 áp ri li sá ban szov jet min tá ra az 
MDP terv be vet te az is ko lák ál la mo sí tá sát. 6505 is -
ko lát ál la mo sí tot tak 18 000 ta nár ral, ta ní tó val. A 
tan ter vek be, tan köny vek be beépült a mar xis ta ideo -
ló gia, bár mi fé le val lá sos ne ve lést meg til tot tak. 

A bel po li ti kai ese mé nyek a „for du lat” után már 
nem a for má lis sá vált ál lam ha tal mi szer vek ben, ha -
nem a min dent irá nyí tó párt ban zaj lot tak. Ezért be -
szél he tünk az 1948-tól 1990-ig ter je dô idô szak ban 
párt ál lam ról. A pár ton be lü li fô ha tal mat a Köz pon -
ti Ve ze tô ség gya ko rol ta, a tény le ges irá nyí tás azon -
ban Rá ko si Má tyás, Ge rô Er nô és Far kas Mi hály, 
az úgy ne ve zett Hon vé del mi Bi zott ság ke zé ben volt. 
Rá ko si sze mé lye kö ré óriá si kul tuszt szer ve zett.

Egy szín há zi évad ér té ke lé se 
 

A z 1948-ban in du ló Szín ház és Mo zi el sô szá -
má nak egyik legér de ke sebb írá sa a „Ho gyan 
ala kult szín há zaink mû sor po li ti ká ja a fel sza -

ba du lás után?” cí met kap ta. Eb ben a cikk ben több 
mint egy tu cat grafi kon nal ta lál koz hat az ol va só, 
mely grafi ko nok azt hí va tot tak be mu tat ni, hogy a 
kü lön bö zô be mu ta tók mennyi re szol gál ták az em -
be rek kul túrigé nyét,134 mennyi ben já rul tak hoz zá 
az új szín há zi kö zön ség „szel le mi fej lô dé sé hez és 
de mok ra ti kus ne ve lé sé hez”. 

Az elem zés be ve ze tô jé ben megem lí tik, hogy az 
elô zô re zsim ide jén 10–15000-es törzs kö zön ség lá -
to gat ta a szín há za kat, csak ne kik ké szül tek az 
elôadá sok. Ezen pro duk ciók egyet len cél ja a szó -
ra koz ni- vá gyás kielé gí té se volt. A hi bás nak ítélt mû -
sor po li ti ka azon ban a múl té, mi vel a ma (1948) 
szín há za a szé les tö me ge ké, a szín ház min den kié. 
Ez ma gasz tos feladat tal jár, ami nem más, mint az 
egy re nö vek vô kul túrigény kielé gí té se. Ez a cikk 
jól mu tat ja a szín há zi élet ben is le zaj lott po li ti kai 
irány vál tást, az egyes szín há zak hoz fû zött po zi tív 
vagy ne ga tív han gú to vább ár nyal ja a bu da pes ti kul -
tu rá lis élet szé les tab ló ját. 

A szín há zi must ra ter mé sze te sen a Nem ze ti Szín -
ház „bi zo nyít vá nyá val” kez dô dik. A Nem ze ti „meg -
tet te kö te les sé gét.”135 0-ás vagy an nál gyen gébb 
pro duk ciók nem is ke rül tek szín pad ra, an nál több 
+5-ös. Ilyen nek ítél ték meg Ka to na Jó zsef Bánk bán -
ját, Shakes peare né hány mû vét (Szen ti vá né ji álom, 
Víz ke reszt), Ma dách Im re Tra gé diá ját, Háy Gyu la 
Ti sza zug és Is ten, csá szár, pa raszt cí mû al ko tá sait, 
Szi mo nov Orosz em be rek, Az orosz kér dés cí mû agi -
tá ciós drá máit, va la mint Gor kij Je gor Bu li csov és a 
töb biek cí mû szín mû vét.136 

A Nem ze ti Ka ma ra szín ház már „va la mi vel gyen -
géb ben sze re pel”,137 de azért Mo li è re Ké nyes ke dôk -
jét és Shaw Sze rel mi há zas sá gát itt is +5-tel dí jaz ta 

13071 600 csa lád ke rült fel a ku lák lis tá ra. 
1311952 és 1953 kö zött becs lé sek sze rint több mint egy mil lió em ber el len in dí tot tak vizs gá la tot. A vá dak: iz ga tás, kémkedés, 

im pe ria lis ta ügy nö kös kö dés, élel mi szer-rej te ge tés, a mun ka sza bo tá lá sa, kle ri ká lis reak ció, a terv nem tel je sí té se stb. 
1321949 ok tó be ré ben ki vé gez ték Rajk Lász lót és szá mos tár sát a ju go szlá vok ré szé re tör té nô kém ke dés ürü gyé vel. Bör tönbe 

zár ták a balol da li szo ciál de mok ra tá kat is (Ma ro sánt, Sza ka sit sot). Szá mos kom mu nis ta a ha tal mi harc ban alul ma rad va, 
hosszabb-rö vi debb idôt töl tött bör tön ben: pél dául Ká dár Já nos, Lo son czy Gé za. 

1331948. de cem ber 23-án ko holt vá dak alap ján le tar tóz tat ták Mind szenty Jó zsef her ceg prí mást, és élet fogy tig la ni fegy ház -
bün te tés re ítél ték. 

134A grafi kon beosz tá sa –5-tôl +5-ig ter jed. A pro duk ciók „osz tá lyo zás nál” nem a kö zön ség si ker volt a mérv adó. 
135Szín ház és Mo zi, 1948/1. 4. 
136Egyet len szov jet író mû ve sem ka pott +4-es nél gyen gébb be so ro lást. 
137Szín ház és Mo zi, 1948/1. 4.
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a cikk író. A gyen gébb sze rep lés okát a Ka ma ra szín -
ház kí sér le tibb jel le gé ben lát ják – ami alap já ban vé -
ve nem baj, de így na gyobb a ve szé lye an nak, hogy 
egy-két gyen gébb osz tály za tú, azaz a kö zön ség épü -
lé se szá má ra nem a leg meg fe le lôbb al ko tá sok is 
szín pad ra ke rül nek. 

A Ma dách Szín ház „kul túr missziót tel je sí tett”138 
mi vel de mok ra ti kus szem lé le tû da ra bok be mu ta -
tá sá val szo ciá lis szem pont ból út tö rô mun kát vég -
zett. A leg jobb ér té ke lést (+5-ös) a sors fur csa já té -
ká nak kö vet kez té ben egy szov jet (Afino ge nov: Kis -
uno kám) és egy ame ri kai (Stein beck: Ege rek és embe -
rek) pro duk ció kap ta. 

A Víg szín ház nál „sok kal szo mo rúbb a hely -
zet.”139 Olyannyi ra, hogy +5-ös osz tály zat nem is 
szü le tett, a Há rom nô vér elôadá sát is csak +4-re ér -
té kel ték. (Cse ho von140 kí vül egyet len más író sem 
ka pott ilyen ma gas osz tály za tot.) –2-es ér té ke lés 
már an nál több akadt. Fran cia és an gol nyel vû szín -
da ra bok ke rül tek a Víg szín ház ese té ben a ne ga tív 
kri ti ka ke reszt tü zé be:141 Mil haud: Ne bánts vi rág, 
Rose Fran ken: Clau dia, Ro main: Is ten ve led vi lág, 
Sa ro y an: Így mú lik el az éle tünk, Bing ham: A szél há -
mos, Priest ley: Ma gá nyos út. 

„A „best sel ler” szín ház mû sor po li ti ká ja ar ra ta lán 
meg fe le lô volt, hogy a szín há zat az anya gi ne héz sé -
ge ken át se gít se, de ar ra nem volt al kal mas, hogy egy 
de mok ra ti kus szín ház mû sor po li ti kai igé nyeit kielé -
gít se.”142 A nem túl hí zel gô mi nô sí tést a Mû vész Szín -
ház kap ta. A da ra bok nagy „mû vé szi” szórt sá gát mi 
sem jel lem zi job ban, hogy a tel jes ská la meg je le nik 
az ér té ke lés kor. Míg a Hed da Gab ler elôadá sa +5-öt 
ka pott, ad dig Gi ra do ux: Tró já ban nem lesz há bo rú és 
Kes ser ling: Ar zén és le ven du la da rab jai –5-ös mi nô sí -
tést kap tak. Ér de kes és el gon dol kod ta tó, hogy pont 
an nál a szín ház nál je le nik meg a le he tô leg rosszabb 
osz tály zat, mely a ne vé ben hord ja a „mû vész” szót. 

A Pes ti Szín ház nál „az ered mény na gyon szo -
mo rú”.143 A cikk író meg jegy zi, hogy sze zon köz -
ben Eg ri Ist ván vet te át a teát rum igaz ga tá sát, de az 

ô irá nyí tá sa alatt sem tör tént je len tôs vál to zás. Bár 
egy +5-ös mi nô sí tést ka pott a szín ház Skvar kin Ide -
gen gyer mek elôadá sáért, a mû sor ra ke rült pro duk -
ciók in kább a 0 és az alat ti tar to mány ból ke rül tek 
ki. A leg rosszabb nak Va sza ry Gá bor Ôszin te ség cí -
mû drá má ját ítél ték.144  

A Bel vá ro si Szín ház is a rosszul tel je sí tôk, az 
elma rasz tal tak tá bo rá ba tar to zott: „A ba jok en nél a 
szín ház nál a múlt ban meg le he tô sen sú lyo sak vol -
tak.”145 No ha itt is ta lál ni +5-ös elôadást (Ger gely 
Sán dor: Vi té zek és hô sök) összes sé gé ben gyen ge 
színvo na lú nak ítél ték meg az elô zô évad be mu ta -
tót, me lyek kö zül a leg gyen gébb Scri be Egy po hár 
víz da rab ja volt. 

Háy Gyu la Hoz zá szó lá sá ban a grafi kon mód sze -
re el len lép fel. Háy (aki nek mû veit na gyon jó ra ér -
té kel ték) sze rint ez a mód szer rossz, mert össze za -
var ja az ol va sót, nem jó szem lél te tô mód szer. Nem 
vá lik nyil ván va ló vá, hogy a da ra bok miért kap ják 
az osz tály za to kat. Konk ré tab ban kel lett vol na meg -
fo gal maz ni a jó és a rossz da ra bok kri té riu mait. 

Háy Gyu la (egyéb ként jo gos) kri ti ká ja el le né re a 
grafi ko nok ból vi lá go san kiol vas ha tó az a fo lya mat, 
amely már az 1945/46-os évad ban kez de tét vet te. 
Egy re több szov jet drá ma (agi tá ciós jel le gû da rabok) 
ke rül szín pad ra. A ré geb bi orosz írók kö zül csak 
Cse hov, Oszt rovsz kij és ter mé sze te sen Gor kij maradt 
meg. Az új szov jet szín mû vek nem csak stí lu suk ban 
(szo cia lis ta-rea lis ta drá ma) vál tak kö ve ten dô pél dá -
vá a ma gyar írók szá má ra, de te ma ti ká juk ban is (a 
szo cia liz mus, a kom mu niz mus har cos em be re, az 
im pe ria lis ta összees kü vôk le lep le zé se, a ku lák el le -
ni harc stb.). A két vi lág há bo rú kö zöt ti szín há zak -
ra jel lem zô könnyû fran ciás víg já té kok, és az ame -
ri kai drá mák kor sza ka vé get ért. A reak ció vád já val 
1949 után né hány évig tel je sen ki szo rul nak a szín -
pa dok ról, átad va he lyét a szo cia lis ta em ber ne ve lé -
sét és szó ra koz ta tá sát cél jául ki tû zô pro duk ciók nak. 

A „hi va ta los” fel mé rés mel lett nap vi lá got lá tott 
egy szub jek tív rang sor is, Szán thó Dé nes Leg… 

138Uo.  
139Uo. 
140Ami kor a szov jet író kat em lí tet te, Cse ho vot ér te lem sze rûen nem so rol tam kö zé jük. No ha a kor kri ti ku sai és iro da lom -

tör té né szei nagy fá ra do zá so kat tet tek ar ra, hogy a szo cia lis ta szov jet drá ma iro da lom elôd jé nek te kint hes sék. 
141Ez nem egye di je len ség. Az összes ne ga tív kri ti kát ka pó da rab nyu gat- eu ró pai vagy ame ri kai mû.  
142Szín ház és Mo zi, 1948/1. 5. 
143Uo.  
144Azo kat a ma gyar da ra bo kat, me lyek 1945 után szü let tek, vagy a vi lág há bo rú elôtt, de balol da li írók tol lá ból (pél dául 

Háy Gyu la), jó nak ítél ték meg. Na gyon rossz osz tály za to kat kap tak Mol nár Fe renc drá mái, to váb bá azok a szer zôk, 
akiknek mû vei re a ko ráb bi kri ti ka már rá húz ta a reak ciós jel zôt. 

145Szín ház és Mo zi, 1948/1. 5.
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1948146 cí mû összeál lí tá sá ban. Szán thó, aki ko ráb -
ban is meg je len te tett ha son ló té má jú cik ket (1947-
ben is), a rang sor ele jén meg jegy zi, hogy mint kri -
ti kus, ezt csu pán egy já ték nak szán ja, mely nek cél -
ja az elô zô sze zon át te kin té se egy ki csit más né zô -
pont ból. Szán thó lis tá ja azért ér de kes, mert egy 
szám mal a fen tebb tár gyalt „Ho gyan ala kult szín -
há zaink mû sor po li ti ká ja a fel sza ba du lás után?” 
címû elem zés után je lent meg. Szán thó Dé nes sze -
rint a leg jobb orosz da rab a Cse resz nyés kert volt, 
míg a leg jobb ma gyar a Vi té zek és hô sök. A leg na -
gyobb si ker rel a Tan ner John há zas sá ga fu tott, míg 
a leg na gyobb bu kás az Is ten ve led vi lág volt. 

 
A kri ti ka felada ta a for du lat után 

 

ASzín ház és Mo zi cí mû szín há zi he ti lap el sô szá -
ma 1948. au gusz tus 18-án je lent meg Rel le 
Pál szer kesz té sé ben. Ez a lap mind for má ját, 

mind te ma ti kai felosz tá sát te kint ve147 foly ta tá sa 
volt a né hány hét tel ko ráb ban meg szûnt Szín ház 
fo lyó irat nak, csak a szer kesz tô gár da vál to zott. Idô -
vel azon ban egy re ke ve sebb lett a mû vé szet tel fog -
lal ko zó írás és egy re több a pro pa gan da. 

Rel le Pál „Mer re me gyünk…?”148 cí mû kö szön -
tô jé ben fel vá zol ta az új lap leg fon to sabb felada tait, 
mely lé nye gé ben azo nos az MDP ál tal val lott kul -
tu rá lis el vek kel. Rel le a kri ti ka írás és a szín há zak 
szo ros együtt mû kö dé se mel lett ér vel, mert na gyon 
ve szé lyes nek ta lál ja a kis pol gá ri han gu la tok és né -
ze tek je len lé tét a ma gyar szín pa do kon, mi vel ez az 
el len ség ideo ló giai be fo lyá sát mu tat ja. A kri ti ká -
nak, mint pub li cisz ti kai mû faj nak fo ko zott sze re -
pet kell vál lal nia, küz de nie kell az ide gen, nyu ga -
ti irány za tok el len. A szín ház nak az el mé le ti ve ze -
tés kul túr felada tát, to váb bá az ez zel szo ro san össze -
füg gô szo cia lis ta épí tést kell ma gá ra vál lal nia. 
Ah hoz, hogy ezt meg te hes se – vé le ke dik Rel le – 
rea lis ta szem lé let kell. (A kri ti ká nak se gí te nie kell 
ab ban, hogy a ma gyar szín ját szás és a film rá ta lál -
jon er re.) A rea lis ta szem lé let hez azon ban ideo ló -

giai lag ki forrt és egy sé ges kri ti ka kell. Rel le sze rint 
ak kor jó a kri ti ka, ha a szín ház és a film te rü le tén 
is meg ke re si a tör té nel mi és szo ciá lis össze füg gé -
se ket, és tel jes ideo ló giai fel vér te zett ség gel se gí ti a 
nagy épít ke zést. „Ma, ami kor az egy re éle se dô osz -
tály harc, a szo cia liz mus épí té sé nek nagy mun ka -
felada ta nem csak a vá ros ban, ha nem a fa lun is fo -
ko zot tabb fel ké szült ség re kény sze rí ti a harc részt -
ve vôit, el mé le ti mun ká saink nak, a kri ti ku sok nak 
is ta nul niuk kell ah hoz, hogy ok tat has sa nak és hogy 
vi lág né ze tük ben össze forr va vég re tisz tán és vi lá -
go san meg je löl jék – úgy a sa ját ma guk, mint a szín -
ház és film he lyét a né pi de mok rá ciá ban.”149 

A kri ti ka fo ko zott fe le lôs sé gét és fon tos felada -
tát vizs gál ta Fe jér Ist ván is az „Ob jek tív kri ti ka, vagy 
po li ti kai szub jek ti vi tás” cí mû hoz zá szó lá sá ban. Fe -
jér sza ka dást lát a kri ti ka és az ala ku ló ban le vô új 
kö zön ség íté le te kö zött, mely nek az le het az oka, 
hogy a két fél kö zül va la me lyik té ved. A kö zön ség 
(mely Fe jér sza vai val „új, po li ti kai lag egy sé ges, rom -
lat lan és ösz tö nös esz té ta”150) és a kri ti ka más ma -
gas ság ból és más szem szög bôl né zik a da ra bot, en -
nek kö vet kez té ben tör vény sze rûen el tá vo lod nak 
egy más tól. A kri ti ká ban sem le het har ma dik út,151 
mert „a sem le ges ség, a tár gyi la gos ság ide je le -
járt.”152 Aki sem le ges ma rad, az nem áll a nép ügye 
mel lé – vé le ke dik Fe jér.153 A kri ti kus nak dön te nie 
kell te hát az ob jek tív kri ti kai mód szer és a po li ti -
kai szub jek ti vi tás kö zött. A kri ti ká nak új ból meg 
kell nyer nie a tö me gek bi zal mát, és ezt csak úgy te -
he ti meg, ha tisz táz za a jó és a rossz fo gal mát. (Jó 
= szov jet szín ház, rossz = nyu ga ti szín ház.) 

 
Átala ku ló szín há zi élet 

 

Apo li ti ka és a kul tú ra egy re szo ro sab bá vá ló 
kap cso la tá nak egyik jel lem zô je, hogy a ko ráb -
ban csak a po li ti ká ban el hang zott frá zi sok, 

szó la mok, meg je len tek a kul tu rá lis élet ben is. A 
Ge or ges Rol land tol lá ból szár ma zó Si mo ne és a Bé -
ke cí mû da rab elôadá sá nak kri ti ká ja nagy sze rûen 

146Szán thó Dé nes: Leg… 1948. Szín ház és Mo zi, 1948/2. 4. 
147A szín há zi té ma volt a do mi náns, a mo zi val fog lal ko zó, tá jé koz ta tó jel le gû írá sok kez det ben alig né hány ol dal nyi ter je -

del mûek vol tak. 
148Szín ház és Mo zi, 1948/1. 3. 
149Uo.  
150Szín ház és Mo zi, 1948/9. 3. 
151Az 1943-as ba la ton szár szói kon fe ren cián, Né meth Lász ló fel szó la lá sá ban je le nik meg a „har ma dik út”. Né meth sze rint 

nem kell vá lasz ta ni a szo cia liz mus és a ka pi ta liz mus kö zött, az or szág nak ki kell dol goz nia egy sa ját utat. 
152Szín ház és Mo zi, 1948/9. 3. 
153A kor szak ban gyak ran vissza té rô, hí res mon dás: „Aki nincs ve lünk, az el le nünk van!”
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pél dáz za ezt a fo lya ma tot. „Bu da pes ten már tud -
juk, hogy a har ma dik út is a reak ciót, leg fel jebb an -
nak ál ru há ba öl tö zött vál to za tát je len ti.”154 (Az itt 
meg je le nô fo gal mak: reak ció, har ma dik út, az ál -
ru há ba bújt el len ség min den na pi „részt ve vôi” vol -
tak a pro pa gan da-had já rat nak.) 

A „Tiéd az or szág, tiéd a mû vé szet – jegy igény -
lôk ost ro ma a szín há zi bér le te kért”155 cí mû írás -
ban a pol gá ri szó ra koz ta tás se ké lyes sé gé tôl és ha -
zug sá gai tól meg sza ba dult, a szo cia lis ta mû vé szet 
út já ra lé pô új ma gyar szín há zat ün nep lik. A cikk -
író sze rint a leg fon to sabb a né pi de mok rá ciá ban az, 
hogy az új kö zön ség hez (mun kás ság, dol go zó pa -
raszt ság) el jut tas sák a kul tú rát. Az ol csó, akár rész -
let re is meg vá sá rol ha tó ope ra- és szín ház je gyek eb -
ben a prog ram ban nagy se gít sé get nyúj ta nak. Mi -
vel az új tö meg iga zi kul tú rá ra szom ja zik, har col -
ni kell az ol csó kis pol gá ri íz lés el len. En nek a 
harc nak egyet len gyôz te se le het csak, a de mok ra -
ti kus, ha la dó, rea lis ta mû vé szet párt já ra ál ló szín -
ház. A cél ki tû zés, hogy a gaz da sá gi és po li ti kai szin -
ten már elért ní vót a kul tú ra szint jén is el kell érni. 

Az „Ahol az új szín há zi kö zön ség szü le tik”156 
lénye gé ben ugyanezt a prob lé mát jár ja kö rül. A ki -
in du lá si pont itt is az, hogy új kö zön sé get kell ne -
vel ni: „A fi zi kai dol go zók is el jut has sa nak a szín -
há zak ba, ne csak az üze mi ér tel mi ség, mint ré -
gen.”157 Ah hoz, hogy ez meg va ló sul jon, kö zön ség -
szer ve ze te ket kell lé te sí te ni, mi vel így ha ma rabb és 
könnyeb ben jut nak kul tú rá hoz a szé les tö me gek. 
(A kö zön ség szer ve ze tek nek egy sé ges irá nyí tás kell 
– ter mé sze te sen.) 

Az „Új vi lág, új mû vé szet szü le tett”-ben már 
meg je le nik az a har cos ság, és el lent mon dást nem 
tû rô hang nem, az a ki zá ró la gos ság, mely az öt venes 
évek ele jé re lesz jel lem zô. György Lász ló a kö vet -
ke zôk ben lát ta a ma gyar szín ház felemel ke dé sé nek 
okait: „A ma gyar szín ját szás té to va kí sér le tei köz -
ben érez te, hogy a megúju lást csak a szo cia lis ta for -
ra da lom ál tal te rem tett új szín ját szás tól, Szta nyisz -
lavsz ki jék tól nyer he ti, de a szín ját szó kul tú ra ve -
ze tôi la káj jel le mük kel nem mer tek fel lá zad ni a ha -

zug ság, az el nyo más el len s csu pán fé lig-med dig il -
le gá lis szín ját szó cso por tok me len get ték kí sér le -
teik ben, ma ti néi kon az új szel lem zsa rát no kát.”158 
György Lász ló írá sá ból ki tû nik, hogy a Szov jetunió -
nak so kat kö szön het Ma gyaror szág, hi szen a szov -
jet út mu ta tás nél kül Ma gyaror szág nem tud ta vol -
na ilyen gyor san és könnye dén hát ra hagy ni a ré gi 
ma gyar vi lág összes bû nét, hi bá ját: „A nép el nyo -
mó, reak ciós ne gyed szá zad tûz zel-vas sal ir tot ta en -
nek az új, sza bad szel lem nek, kul tú rá nak min den 
fel buk ka ná sát a ma gyar szel le mi élet te rü le tén. (…
) A ma gyar kul tú ra ta la ján a for ra da lom ha tá sa már 
ér le li leg gyö nyö rûbb, igaz és sza bad al ko tá sait.”159 

Az átala ku ló szín há zi élet egyik jel ké pe, szim -
bó lu ma a mun kásszín ját szás lett. A mun kásszín -
ját szás ban rej lô le he tô sé ge ket ha mar felis mer ték, 
és a szín ház megújí tá sáért zaj ló pro pa gan da-had -
já rat ban fel is hasz nál ták. Ezek a szín ját szó cso por -
tok egyet je len tet tek a ko ráb ban el nyo mott, pe ri -
fé riá ra szo rult, le né zett tár sa dal mi ré teg gel, me lyek 
most, az új le he tô sé gek haj na lán ma guk dön te nek 
sor suk kér dé sei rôl, és a Párt se gít sé gé vel ön mû ve -
lô, ön te vé keny kul tu rá lis fog la ko zá so kat tar ta nak 
a na pi felada tok el vég zé se után. Szán tó Mik lós160 
írá sá ban a leg na gyobb elis me rés sel szól a mun -
kásszín ját szás ról. Szán tó sze rint a „mun kás osz tály 
hal lat lan kul túr szom ja”161 hív ta élet re a kez de mé -
nye zést, mely nek dön tô felada tai a kö vet ke zôk: a 
tö me gek ne ve lé se a ha la dó gon do lat szá má ra, az 
el len sé ges kul túr be ha tá sok el le ni harc, az új realiz -
mus kí sér le ti mû he lye, a cso por tok bel sô mû ve lé -
se, mely ál tal nö vek szik a po li ti kai és mû vé sze ti is -
me re tük, a hi va ta los szín pad után pót lá sa. 

Szán tó „A kul túr mun ka – po li ti kai mun ká”-ban 
a mun kásszín ját szás ról írt ta nul má nyá nak gon do -
lat me ne tét kö vet ve ki je len tet te, hogy a „kul túr mun -
kánk cél ja a mun kás osz tály har cá nak meg se gí té se 
és biz to sí ta nunk kell a mû vé szek meg hó dí tá sá val 
is a mun kás osz tály ve ze tô sze re pét.”162 Eb ben az 
írás ban már nyíl tan meg je le nik a po li ti ka és a kultú -
ra szét vá laszt ha tat lan sá gá nak igé nye, mi vel Szántó 
nagy prob lé má nak tart ja, hogy „a kul túr mun kát 

154Szín ház és Mo zi, 1948/6. 4. 
155I. m. 6. 
156Uo. 
157Uo.  
158Szín ház és Mo zi, 1948/12. 2. 
159I. m. 3. 
160Szán tó Mik lós a Szak ta nács Kul túrosz tá lyá nak ve ze tô je. 
161Szán tó Mik lós: Mi a mun kásszín ját szás sze re pe? Szín ház és Mo zi, 1948/10. 3. 
162Szán tó Mik lós: A kul túr mun ka – po li ti kai mun ka. Szín ház és Mo zi, 1948/11. 12. 
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so kan nem te kin tik po li ti kai mun ká nak.”163 A cikk 
ap ro pó ját az ad ta, hogy az 1947/48-as szín há zi sze -
zon ban 300 000 szín ház jegy kelt el, mely egyér tel -
mûen bi zo nyít ja a mun kás ság kul tú ra irán ti nagy 
ér dek lô dé sét. 

A Ma jor Ta más sal ké szí tett in ter jú ból vi lá go san 
ki tû nik, hogy az or szág ve ze tô teát ru ma, a Nem ze -
ti Szín ház is az MDP kul tu rá lis pro pa gan dá ja mel -
lé állt. A leg fôbb mû vé sze ti cél a rea liz mus, me lyet 
csak úgy le het elér ni, ha a szín ház ak tuá lis da ra bo -
kat ját szik. „Há rom esz ten dô óta tö rek szünk ar ra, 
hogy meg te remt sük a rea lis ta szín há zat, a rea lis ta 
szín ját szást. (…) Ak tuá lis da ra bo kat kell ját sza ni!” 
Ma jor ki tér a kri ti ka fon tos sá gá ra is: „Bár mu tat ko -
zik né mi fej lô dés, a hely zet még ma is igen szo mo -
rú.” Az igaz ga tó fi gyel mez tet ar ra is, hogy a csak 
po li ti kai cé lú, mû vé szi ér té ket nem hor do zó da ra -
bok nem ke rül het nek szín pad ra a Nem ze ti ben: 
„Nem sza bad össze ke ver ni a szín pa dot a saj tó ve -
zér cik kei vel. Ab ban a pil la nat ban, ha a szín pad 
pusz tán po li ti kai fó rum má vá lik, el vesz ti lét jo go -
sult sá gát.” Hoz zá te szi azon ban azt is, hogy az elô -
adá sok nak a ma guk esz kö zei vel a po li ti ka szol gá -
la tá ba kell áll niuk: „Az ak tuá lis szín da ra bok kal akár 
ko mo lyak, akár vi dá mak, az a cé lunk, hogy a sze -
mi ná riu mi fü ze tek anya gát tu da to sít suk, a va ló élet -
be át vi gyük, nem pe dig, hogy azok anya gát a szín -
pad ról ve zér cikk sze rûen ad juk le.”164 

A szín há zi élet ben tör té nô ideo ló giai irány vál -
tás leg mar kán sab ban a da ra bok te ma ti ká já ban raj -
zo ló dik ki. Kez det ben (1948) a di rekt agi tá ciós cél -
za tú elôadá so kat még csak az egyé ni kez de mé nye -
zé sek (pél dául üze mi szín ját szók mun kás szín há -
za) gyü möl cse ként mu tat ták be, de a negy ve nes 
öt ve nes évek for du ló ján és az öt ve nes évek ele jén 
már az összes je len tôs bu da pes ti szín ház mû sor ter -
vé ben he lyet kö ve tel tek ma guk nak. A „Kis szín da -
ra bok kí sér le ti mû he lyei”-ben az üze mi dol go zók 
szín ház csi ná lá sát kö vet he ti nyo mon az ol va só.165 
Az ideo ló giai út mu ta tás egyik nagy sze rû pél dá ja a 
Tün dér kert cí mû da rab ese té ben tett ja vas la tok. Ez 

a mû az új gaz da és a zsí ros pa raszt har cá val fog lal -
ko zik, me lyet az író úgy old meg, hogy a zsí ros pa -
raszt jobb be lá tás ra tér ve fe le sé gül ad ja sze rel mes 
leá nyát az új gaz dá hoz. A vi ta so rán fel tet ték a kér -
dést: a zsí ros pa raszt va jon át vál toz hat-e int ri kus és 
reak ciós sze re pé bôl a leá nya bol dog sá gát min den -
nél fon to sab bá tar tó apá vá? A vá lasz bi zony ta lan 
volt és a kö vet ke zô fel szó la lók már mind pon to -
sab ban rá vi lá gí tot tak a da rab „alap hi bá já ra” – leg -
vé gül az író szó lalt fel, elis mer ve, hogy „va ló ban 
nem sze ren csés ez a megol dás és ígé re tet tett ar ra, 
hogy rö vi de sen át dol goz za a da ra bot.”166 A Szak -
szer ve ze ti Ta nács ja vas la tai ból, hoz zá szó lá sai ból ki -
tû nik, hogy már 1948-ban min den nél fon to sabb 
volt az MDP ál tal han goz ta tott né ze tek, szó la mok 
(pél dául a ku lák a reak ciós el len ség, aki kép te len 
ar ra, hogy a né pi de mok rá ciát épít se stb.) mi nél 
szé le sebb kö rû el ter jesz té se. 

Eb ben az átala ku ló vi lág ban a da ra bok té má ja 
mel lett a szí né szek felada ta is meg vál to zott. A sztár -
kul tusz, a sztár szí nész már vég képp a múl té, 
olyannyi ra, hogy még a két ke dô, a szo cia lis ta út 
nagy sze rû sé gét fel nem is me rô mû vész is gya nús -
sá vált. A szí né szek sa ját felada tuk ként egy re ke ve -
sebb szer fo gal maz tak meg mû vé szi cé lo kat, 
mindin kább azo no sul ni lát szot tak a szo cia lis ta em -
ber egyik leg fon to sabb cél ki tû zé si vel, a bé ké vel. A 
wroc l a wi ér tel mi sé gi vi lág kong resszus kap csán 
nyi lat ko zott né hány szín mû vész el vei rôl, mû vé szet -
tel kap cso la tos né ze tei rôl és leg fon to sabb felada -
tai ról. Gá bor Mik lós a Nem ze ti Szín ház szí né sze 
szo cia lis ta mû vész nek tart ja ma gát, mert az élet cél -
ja a bé ke. Gá bor Mik lós sze rint „az ér tel mi ség tudni 
fog ja, hogy me lyik utat vá lassza.”167 Ben kô Gyu la 
(Víg  szín ház) szá má ra nincs olyan nap, hogy ne az 
len ne a leg hôbb óha ja, hogy az em be ri ség lás sa be 
vég re: a bé ke út ja ré szé re az egyet len jár ha tó út. A 
bé ke Szi lá gyi Bea (Víg szín ház) szá má ra is fon tos: 
„Bé két aka runk, de nem min den áron. A mû vész -
nek küz de nie kell ér te.”168 A bé ke fon tos sá ga mel -
lett ér velt Si mon Zsu zsa (Ma dách Szín ház),169 

163Uo.  
164Szín ház és Mo zi, 1948/18. szám. 3. 
165A szín ház csi ná lás me ne te a kö vet ke zô: az üzem dol go zói kö zül va la ki ír egy da ra bot, me lyet meg mu tat a Szak szer ve zeti 

Ta nács kul túrosz tá lyá nak, ahol az ilyen „drá ma író kat” szín pad tech ni kai, dra ma tur giai ta ná csok kal lát ják el. 
166Szín ház és Mo zi, 1948/13. 8. 
167Szín ház és Mo zi, 1948/5. 3. 
168Uo. 
169„Az em be ri ség annyi ször nyû sé gen ment ke resz tül, hogy min den ki nek a leg fôbb óha ja a bé ke. Gon dol junk a bor zalmakra 

s ak kor mind nyá jan bé két aka runk. En nek a bé ke vágy nak min de nütt ki fe je zést kell ad ni. A szín pa don is.” Szín ház és 
Mo zi, 1948/5. 3.
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Tolnay Klá ri (Víg szín ház),170 Kom lós Vil mos (Pó -
dium)171 és Hor váth Fe renc (Nem ze ti Szín ház)172 
is. A nyi lat ko za tok ból ki tû nik, hogy ezek a szín -
mû vé szek nem a szo cia lis ta né ze tek kel és ezen be -
lül a bé ké vel ér te nek egyet, ha nem a bé ké vel. S mi -
vel ez fon tos ele me a szo cia lis ta em ber el kép ze lé -
sei nek, a kom mu nis ta pro pa gan da fel tud ta hasz -
nál ni a nyi lat ko za to kat ar ra, hogy a szí né sze ket a 
szo cia liz mu sért ví vott harc ban ma guk mel lé ál lít -
sa. (A bé ke vágy irán ti fel tét len ra gasz ko dás eb ben 
az idô ben tel je sen ter mé sze tes volt, hi szen alig há -
rom éve ért vé get a má so dik vi lág há bo rú, mely nek 
nyo masz tó em lé ke még min den ki ben ele ve nen élt.) 

 
A szo cia liz mus út ján 

 

L en kei La jos „Nincs har ma dik út a kul tú ra front -
ján sem” cí mû pro pa gan disz ti kus írá sá ban 
meg je le nik a sö tét ben la pu ló, min dig ár ta ni 

kész reak ció és az ébe ren ôr kö dô szo cia liz mus ké -
pe: „A pol gá ri reak ciós »kul tú ra« ro ham ra in dult 
és a Pes ti Szín ház után vissza fog lal ta a Víg szín há -
zat is.”173 A Víg szín ház mû vé szi és anya gi csôd ben 
van, mely nek oka, hogy a pusz tu ló ban le vô pol gá -
ri kö zön sé gé tôl nem tud el sza kad ni, és mindeköz -
ben az új de mok ra ti kus pub li kum íz lé sét is pró -
bál ja kö vet ni. A Víg szín ház a reak ciós pro pa gan da 
egyik szó csö vé vé vált, tá ma dást in téz a mû vé szet, 
a rea liz mus el len – ál la pít ja meg Len kei, aki sze rint 
csak egyet len al ter na tí va lé te zik: „Nincs har ma dik 
út a kul tú ra front ján sem és jó, ha a szín igaz ga tók 
feléb red nek il lú zióik ból és tu do má sul ve szik, hogy 
egyér tel mûen ál lást kell fog lal ni! Ve lünk vagy el le -
nünk! A két fe lé ka csint ga tás ko ra itt is le járt. […] 
Itt az ide je, hogy az el len tá ma dás megin dul jon és 
a szín há zi kér dés vég le ge sen el dôl jön. Hogy ki nek 
a ja vá ra, az 1948-ban a szo cia liz must épí tô Ma -
gyaror szá gon nem le het két sé ges.” 

1950. szep tem ber 15–16-án ren dez ték meg a 
Ma gyar Szín ház- és Film mû vé sze ti Szö vet ség I. 
szín há zi kon fe ren ciá ját, mely nek cél ja az volt, 
„hogy szín há zi éle tünk idô sze rû kér dé seit és felada -
tait, Pár tunk irány el vei nek meg fe le lôen meg vi tassa, 
tisz táz za és gya kor la ti meg va ló sí tá sát se gít se.”174  

A kon fe ren cián há rom elôadás hang zott el: Ma jor 
Ta más: „Felada tunk az el múlt évad ta nul sá gai alap -
ján”, Hor vai Ist ván: „Új ma gyar drá ma és kri ti ka”, 
Gel lért End re: „Mû vé szeink a szo cia lis ta-rea liz mus 
út ján”. Az elôadá so kat, a hoz zá szó lá so kat, a konfe -
ren cia tel jes jegy zô köny vét az 1950-ben meg je lenô 
Szín ház és Film mû vé szet cí mû ha vi lap je len tet te meg. 

Ma jor Ta más sze rint az ál la mo sí tás volt a kiin -
du ló pont a szo cia lis ta szín ház épí té sé ben, mert így 
meg kez dôd he tett a terv sze rû szo cia lis ta kul túr po -
li ti ka, meg vál to zott a szín há zak mû sor po li ti ká ja, 
to váb bá alap ve tôen átala kult a mû vé szek, szín házi 
dol go zók mun ká hoz va ló vi szo nya. A dol go zó nép 
meg sze ret te a szín há zat. 

Je len tôs lé pés volt „a szo cia liz mus hô si épí tôi -
nek szín pad ra vi te le”.175 A mû sor po li ti ka kiala kí -
tá sá ban a Párt kul túr po li ti kai vo na lá nak kö ve té se 
volt és lesz az el vi alap. A szov jet drá ma szín pad ra 
ke rü lé se elen ged he tet le nül fon tos és szük sé ges volt 
a mai ma gyar drá ma fej lô dé sé nek szem pont já ból, 
mert a ma gyar dol go zó nak be mu tat ta a Szov jetunió 
éle tét és a szov jet em bert; a bé ke harc fon tos sá gát 
hang sú lyoz ták; a szov jet drá ma óriá si ha tá sú a ma -
gyar drá ma író ra; a szov jet mû sor min dig nagy nívó -
emel ke dés sel jár. (Az 1949/50-es évad ban 12 szov -
jet pró zai mû vet és két ope ret tet lát ha tott a bu da -
pes ti pub li kum, míg az 1948/49-es sze zon ban 
mind össze hat be mu ta tó volt.) 

Ma jor ki tért a ma gyar drá ma ügyé re is, mi kor 
az új ma gyar da ra bo kat mél tat ta.176 A Nem ze ti Szín -
 ház igaz ga tó ja fon tos nak tart ja az új drá ma író tehet -
 sé gek fel ku ta tá sát és a ko moly dra ma tur giai munkát. 
(Nem Ma jor az egyet len, aki nincs megelé ged ve a 
dra ma tur gok kal.) Ma jor egy dra ma tur giai ta nács 
felál lí tá sát sür ge ti, ahol esz mei szem pont ból tud -
ják meg vi tat ni a szín pad ra szánt da ra bo kat. A Dra -
ma tur giai Ta nács – Ma jor el kép ze lé se sze rint – 
pénz dí jas pá lyá za tok kiírá sá val se gít het né a szo cia -
lis ta-rea lis ta drá ma mû vé sze tet. Ma jor az új magyar 
drá ma fej lô dé se ér de ké ben együtt mû kö dést ja vasol 
a szín há zi szö vet ség dra ma tur giai osz tá lya és az Író -
szö vet ség dra ma tur giai osz tá lya kö zött. Major kitért 
a szín ház igaz ga tók fo ko zott fe le lôs sé gé re az új ma -
gyar drá mák ese té ben, és fel ve tet te egy dra maturgiai 

170„Szí nész nek az a felada ta, hogy min den gon do la tá val, tet té vel és min den lé pé sé vel a bé két szol gál ja.” Uo.  
171„Min den be csü le tes em ber nek egy az óha ja: a bé ke! A mû vész nek pe dig be csü le tes em ber nek kell len nie.” Uo. 
172„A szí nész felada ta fel fo ko zott harc a bé kéért. Ha min den ki tel je sí ti felada tát és kö te les sé gét, bé ke lesz.” Szín ház és Mozi, Uo.  
173Szín ház és Mo zi, 1948/19. 8. 
174Ma 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. 3. 
175I. m. 5. 
176Pél da ként Mán dy Éva Hét köz na pok hô sei és Fe hér Klá ra Be csü let cí mû da rab ját em lí ti. Szín ház és Film mû vé szet, 1950\1–2. 9.
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tan fo lyam in dí tá sá nak az öt le tét, hogy így is segít -
sék a ma gyar dra ma tur gok to vább kép zé sét, fejlesz -
té sét, fel zár kóz ta tá sát, mi vel az ô mun ká juk is szük -
sé ges ah hoz, hogy Ma gyaror szá gon is magas szin -
tû szo cia lis ta-rea lis ta szín ház mû vé szet jöj jön létre. 

A szín há zak mû sor po li ti ká já ban fon tos az 
egyen súly meg ta lá lá sa, és ezt csak a da ra bok terv -
sze rû be mu ta tá sa ré vén le het meg ta lál ni – vé le ke -
dik Ma jor. Fon tos, hogy a re per toár részt ké pez -
zék a könnyed té má jú mû vek éppúgy, mint a ko -
moly drá mák. A „klasszi ku sok és ha la dó ha gyo má -
nyok mû so rát” kell kiala kí ta ni.177 

Ma jor az elôadá sa vé gén a szín ház ve ze tés kérdé -
sét is érin ti. Fon tos nak tart ja az egy sze mé lyes veze -
tés el vé nek a meg va ló sí tá sát, és en nek össze kap cso -
lá sát a de mok ra ti kus cent ra liz mus sal. Eb ben a 
feladat ban Ma jor a Párt tól és a szín há zi párt szer ve -
zet tôl is se gít sé get vár. Sze rin te nem csak az igaz ga -
tók nak, ha nem min den mû vész nek fel kell lépnie 
az el len ség, a jobb ol da li szo ciál de mok ra ták és a bér -
de ma gó gia el len, de eb ben a harc ban a szín ház ve -
ze tés nek kiemelt sze rep jut. „A szín ház nak – a szo -
cia lis ta szín ház nak – nagy sze re pe van a dol go zók 
po li ti kai ön tu da tá nak, kul túr szín vo na lá nak emelé -
sé ben és a bé ke harc ban”178 – zár ta elôadá sát Major. 

Hor vai Ist ván be szé dé ben az új ma gyar drá ma 
és kri ti ka irá nyát ha tá roz ta meg. „Drá ma íróink 
felada ta meg te rem te ni a tar tal má ban szo cia lis ta, 
for má já ban nem ze ti drá mát – a ma gyar szo cia lista-
rea lis ta drá ma iro dal mat.” – kezd te fel szó la lá sát. 
„Íróink ves sék te kin te tü ket a szov jet szín ház, a 
szov jet drá ma iro da lom fe lé. A szov jet drá ma hô sei 
mun ká sok és mun kás nôk, kol hoz pa rasz tok és kol -
hoz pa raszt nôk, párt ta gok, gaz da sá gi ve ze tôk, mérnö -
kök, út tö rôk. Prob lé má juk a kom mu nis ta tár sa da -
lom felépí té se, az em be ri ség bol do gu lá sáért vívott 
bé ke harc. Mû vé szi megol dá suk: ma gas esz mei tarta -
lom, ál lan dóan tö ké le te sí tett for ma. A szov jet dráma   -
iro da lom a Bol se vik Párt, a szov jet ál lam politi káját 
tá maszt ja alá: pár tos mû vé szet, pél da mu ta tó meg -
tes te sí tô je a szo cia lis ta re á liz mus nak.”179 Az új típu -

sú drá ma egy új tí pu sú em ber szín re ál lí tá sát követeli 
meg, egy olyan em be rét, mely jel le mé ben, gondol -
 ko dás mód já ban, cél jai ban kü lön bö zik a ko ráb bi 
idôk drá mai hô sé tôl. Ezt az új, ne héz sé gekkel küzdô, 
ön ma gát és kör nye ze tét át for má ló, te remtô szo cia -
lis ta em ber tí pust kell meg je le ní te ni a szín pa do kon.  

Hor vai sze rint a ma gyar drá ma na gyü te mû fej lô -
dés nek in dult a fel sza ba du lás után, mely több ok ra 
ve zet he tô vissza. Meg ha tá ro zó volt az ún. ket tôs örök -
 ség: a 19. szá za di ha la dó ma gyar drá mai ha gyo má -
nya (Ka to na Jó zsef: Bánk bán, Cso ko nai, Vö rös marty 
mû vei, Mó ricz dra ma ti zá lá sai), mely nek el sô sor ban 
a Nem ze ti Szín ház adott ott hont, és a kö zel múlt „kom -
 mersz-sze me te és a fa sisz ta szenny iro dal ma.”180 (A fa -
 sisz ta szenny iro da lom hoz tar to zott Mol nár Fe renc181 
és epi gon jai, az összes szín pa di szer zô, aki nek si ke -
re volt a Hor thy-rend szer ide jén Ma gyaror szá gon, 
vagy ké sôbb a nyu ga ti vi lág ban. A Víg szín ház bû -
nös sé ge is fel me rült, mi vel a vi lág há bo rú után még 
egy ideig a mû so rán tar tot ta a kom mersz-sze me tet.) 

A fel sza ba du lás után kiala ku ló új de mok ra ti kus 
drá ma iro da lom több irány ból me rít he tett: az emig -
rá ció ból ha za té rô írók (pél dául Háy Gyu la, Ger gely 
Sán dor – akik mû veik ben a Hor thy-rend szert kriti -
zál ták), a fel sza ba du lás után írt da ra bok (pél dául Dé -
ry Ti bor: Tü kör) és a for du lat éve utá ni szo cia lista-
rea lis ta mû vek (pél dául Mán dy Éva: Ve tés, Fehér Klá -
ra: Idé zés bûn ügy ben) kö zö sen ala kí tot ták, formál ták 
az új ma gyar drá ma ké pét. A szín há zak ál la mosí tá -
sá val az írók meg te remt het ték a szo cia lis ta-rea lista 
drá mát (pél dául Mán dy Éva: Hét köz na pok hô sei, Föl -
des Mi hály: Mély szán tás, Sza bó Pál: Nyá ri zá por, Fe -
hér Klá ra: Be csü let, Só lyom Lász ló: Ér tünk har coltak). 
Hor vai meg je gyez te, hogy a fej lô dést hát rál tat ta „az 
ame ri kai im pe ria liz mus be ha to lá sa a ma gyar szín -
pa dok ra”182 (pél dául Bi ró Lajos: Fel szál lott a páva). 

A „da ra bok szá mos po zi tí vu ma mel lett”183 Hor -
vai em lít né hány kö zös hi bát is: „Íróink nem is me -
rik elég gé az éle tet s pár tunk po li ti ká ját. (…) idil -
li zá lás (…) In ga do zás a konflik tus és a fô hôs kér -
dé sé ben.”184 Hor vai sze rint az új da ra bok nagy eré -

177Ma 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. 12. 
178I. m. 15. 
179Hor vai Ist ván: Új ma gyar drá ma és kri ti ka. Szín ház és Film mû vé szet, 1950/1–2. 33. 
180I. m. 34. 
181Mol nár Fe renc megíté lé se so kat vál to zott 1945 után. Az el sô két év ben még a nagy és si ke res szín mû író ként em le gették, 

cik kek so ra je lent meg ró la a Szín ház ban, büsz kén szá mol tak be ten ge ren tú li si ke rei rôl, azon ban 1947-tôl fo ko za to san 
„el hi de gül tek” tô le az új ság írók, és Mol nár ha ma ro san (már 1948-ban) az el len ség hez „ke rült át”. 

182Hor vai Ist ván: Új ma gyar drá ma és kri ti ka. in: Szín ház és Film mû vé szet. 1950/1–2. szám. 36. 
183I. m. 38. 
184Uo.  
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nye az, hogy „dol go zóink éle tét, har cait, prob lé -
máit vit ték szín pad ra”.185 A ma gyar drá ma jó úton 
jár, mert szi lárd ala po kon áll a szín mû iro da lom, a 
szov jet pél da kö ve té se min dig nagy se gít sé get nyújt 
a ma gyar írók nak, a fel me rü lô kö zös hi bá kat pe -
dig né hány évi gya kor lat után le le het vet kôz ni. Az 
új ma gyar drá ma si ke ré nek tit ka el sô sor ban a Párt 
kul túr po li ti ká já ban ke re sen dô, to váb bá ab ban, 
hogy író és kö zön sé ge egy más ra ta lált, mi vel „a dol -
go zó nép kí ván ja az ilyen da ra bo kat.”186 Ter mé -
sze te sen nem le het elég gé hang sú lyoz ni „a szov jet 
szo cia lis ta-rea lis ta drá ma út mu ta tá sát” sem.187 

Hor vai ezek után sor ra ve szi, hogy „mi bôl ta -
nul hat nak leg töb bet íróink”,188 mely szov jet da ra -
bok és hô sök a legal kal ma sab bak ar ra, hogy irányt 
mu tas sa nak a ma gyar szer zôk nek. A nép, az if jú -
ság ne ve lé sé nek leg jobb pél dá ja Hor vai sze rint az 
If jú gár da, az Orosz em be rek és a Bol dog ság cí mû al -
ko tá sok, me lyek mind tar ta lom ban, mind ki dol go -
zott ság ban pél da ér té kûek. A mû fa jok to vább fej -
lesz té se és új já te rem té se, „szo cia lis ta-rea lis ta kön -
tös be va ló átöl töz te té se” is a meg va ló sí tan dó cé lok 
kö zött sze re pelt. Mi vel a könnyed szó ra koz ta tás ra 
min dig, min den re zsim ide jén nagy szük ség van, 
de a ré gi ha gyo má nyok hoz (azok reak ciós nak bé -
lyeg zett vol ta miatt) nem nyúl ha tott a szov jet iro -
da lom, ezért a ré gi min tá já ra újat kel lett lét re hozni 
(pél dául Sza bad szél, Trom bi ta, Moszk vai jel lem). Ezt 
a mód szert vet te át lé nye gi vál toz ta tás nél kül Ma -
gyaror szág is. A pár tos ság nak, mely szin tén mar -
kán san je len van a szov jet iro da lom ban, lé nye ges 
al ko tó elem mé kell vál nia a ma gyar szín mû iro da -
lom ban, mert anél kül a szo cia lis ta-rea lis ta drá ma 
el kép zel he tet len. Az Orosz kér dés bôl, a Vil la a mel -
lé kut cá ban ból so kat ta nul hat nak a ma gyar írók. Pél -
dák fel so ro lá sa nél kül em lí ti Hor vai a té ma kör gaz -
dag sá gát és a szov jet drá ma for ra dal mian új konflik -
tu sa it. (Ez a ket tô szo ro san össze fo nó dik, mi vel a 
szov jet drá má ban ra di ká li san meg vál to zott a te ma -
ti ka a cse ho vi idôk höz ké pest. A nagy bir to ko sok, 
a sza lo nok vi lá ga el tûnt, új mi liô vál tot ta fel a régit. 
Eb ben az új kör nye zet ben új tí pu sú ala kok konflik -

tu sai je len tek meg. Ma gyaror szá gon is ha son ló 
átala ku lás ment vég be. Elég csak össze vet ni Molnár 
Fe renc Já ték a kas tély ban cí mû mû vét és Háy Gyula 
Az élet híd ja cí mû da rab ját.) Hor vai a ma gyar írók -
tól meg kö ve te li az új, po zi tív hô sök szín pad ra ál -
lí tá sát, az olyan hô sö két, mint ami lyen a szov jet 
iro da lom ban Oleg Ko se jov vagy Vo ro pa jev. (A szín -
ház ne ve lô, irányt mu ta tó felada tai miatt vált elen -
ged he tet le nül fon tos sá a szo cia lis ta em ber idea li -
zált vál to za tá nak meg je le ní té se. A Párt ügyelt ar ra, 
hogy a szín há zi kö zön ség a min den prob lé mát 
megol dó, az élet ne héz sé gein úr rá le vô, a reak ciós 
ve szély el len fel lé pô, ébe ren ôr kö dô, a bé ke harc -
ban ak tí van részt ve vô új tí pu sú hôst is mer jen meg 
a szín ház ban.) 

Hor vai az új ma gyar drá ma el ma ra dott sá gá nak 
fô oka ként a dra ma tur gia el ma ra dott sá gát em lí ti. 
A leg fôbb gond az, hogy a pol gá ri dra ma tur gia sza -
bá lyai alap ján né zik a dra ma tur gok az új ma gyar 
szo cia lis ta-rea lis ta drá mát, a mód szer és a mû kö -
zött ezért tör vény sze rûen lét re jön egy felold ha tatlan 
fe szült ség. Meg kell vál toz nia a ma gyar dra ma tur -
giá nak ah hoz, hogy új ra tel je sí te ni tud ja a feladatát, 
hogy új ra ké pes le gyen szol gál ni a drá ma iro dal mat. 
Az el ma ra dott ság má sik okáért a ré gi írók hall ga -
tá sát, va la mint az Író szö vet sé get, a dra ma tur go kat 
és a szín há zi ve ze tést te szi fe le lôs sé. Hor vai sze rint 
a fej lô dô, új ma gyar drá ma iro da lom nak sok kal több 
fiatal mun kás- és pa raszt író ra len ne szük sé ge. 

A kri ti ká ról Hor vai megál la pít ja, hogy „na gyon 
el ma ra dott, hi bá sak a né ze tei, így nem se gí ti az új 
ma gyar drá ma iro da lom fej lô dé sét.”189 A leg jel lem -
zôbb kri ti ku si hi bák nak az elv te len sé get, a „min -
den egy for mán jó”190 mód sze rét, a „jobb ol da li szo -
ciál de mok ra ta be fo lyást”,191 és a „balol da li el haj -
lást”192 tart ja. (Balol da li el haj lá son Hor vai azt a kor -
ban meg je lent né ze tet ér ti, mi sze rint a szov jet 
iro da lom a le he tô leg tö ké le te sebb, ezért a ma gyar 
fö lös le ges. Hor vai sze rint a szov jet iro da lom tö ké -
le tes sé ge nem ér vény te le ní ti a ma gyar iro dal mat, a 
szov je tet pél dá nak kell ál lí ta ni, és a ma gyar nak arra 
kell tö re ked nie, hogy azt elér je.) 

185Uo.  
186I. m. 39. 
187Uo.  
188Uo.  
189I. m. 45. 
190I. m. 46. 
191Uo. 
192I. m. 48.
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A kri ti ka felada ta „a szo cia lis ta-rea lis ta drá ma 
kiala kí tá sa”193 (új té mák, új hô sök, kö zért he tô, új -
faj ta né pies ség meg je le né sé vel), az „író kér dés tisz -
tá zá sa”194 (új pro le tár- és pa raszt írók tá mo ga tá sá -
val, a da rab ren de lés mód sze ré nek be ve ze té sé vel, 
az írók anya gi kér dé sé nek ren de zé sé vel, az írók és 
a dol go zó nép kö zött kiala kí tott szo ros kap cso lat -
tal), „fel szá mol ni az el len sé ges és hi bás né ze te -
ket”195 és az „ana li zá ló kri ti kai mód szert”196 be ve -
ze té se. A dra ma tur gia felada ta „min den se gít sé get 
megad ni az írók nak, hogy szo cia lis ta-rea lis ta drá -
mát te remt hes se nek. (…) A dra ma tur gok sú lyo san 
el ma ra dott po li ti kai szak mai tu dá sát fej lesz te ni kell. 
(…) Új dra ma turg-ká de re ket kell ké pez ni.”197 

A kon fe ren cia utol só elôadó ja, Gel lért End re, a 
szo cia lis ta-rea lis ta mû vé szet fon tos sá ga és szük ség -
sze rû sé ge mel lett ér velt. A fel sza ba du lás utá ni szín -
ját szás ról elis me rôen be szélt, Gel lért a nagy fej lô -
dés egyik okát ab ban lát ta, hogy a ma szí né sze „ma -
ga sabb ren dû cé lo kért, ma ga sabb ren dû da ra bok -
ban és ma ga sabb ren dû kö zön ség nek ját szik.”198 
Ez a ní vó emel ke dés csak azután me he tett vég be, 
miu tán meg vál to zott a szín há zak tár sa dal mi funk -
ció ja (a szí nész a dol go zó né pet szó ra koz tat va ne -
ve li), meg vál to zott a szín da ra bok mon da ni va ló ja 
(az ér ték te len da ra bo kat ki szo rí tot ta a ha la dó szov -
jet drá ma iro da lom, és az új szel le mû ma gyar szín -
mû vek) és ki cse ré lô dött a kö zön ség (a pol gár ság 
he lyett a dol go zó né pé lett a szín ház). 

Gel lért elis me rôen szól a fej lô dô, a szov jet modellt 
kö ve tô szí nész kép zés rôl,199 de fi gyel mez tet ar ra, hogy 
még sok olyan elem ta lál ha tó az egyes szí né szek kel -
lék tá rá ban, mely a két vi lág há bo rú köz ti szín ját szás 
ká ros és mû vé szet el le nes ha gyo má nyából ered nek. 
Gel lért sze rint a szí nész nek még szo ro sabb kap cso -
lat ba kell ke rül nie a nép pel, ez az el sôd le ges, leg fon -
to sabb felada ta. Meg kell ta nul nia he lye sen lé le gez -
ni, be szél ni és mo zog ni a szín pa don. A szí nész nek 
min dig és min den hely zet ben küz de nie kell a sab -

lon, az ön cé lú ság, a ma ga mu to ga tás és az ösz tönös -
 ség el len. (Gel lért sze rint ezek jel le mez ték a Hor thy-
rend szer szín ját szá sát.) Fel kell lép ni a na tu ra lis ta és 
a for ma lis ta csö ke vé nyek el len, mert ezek gá tol ják a 
szo cia lis ta-rea lis ta szín já ték meg te rem tô dé sét. 

A szí né szek felada tai után Gel lért a ren de zôk köte -
le zett sé geit vet te sor ra. Vé le mé nye sze rint a ren dezô 
fe lel a da rab esz mei tar tal máért. Ah hoz, hogy egy elô -
adást szo cia lis ta-rea lis ta szel lem ben ren dez hes sen 
meg, a ren de zô nek tisz tá ban kell len nie a mû ben meg -
 je le nô idô vel, hellyel, a kor gazda sá gi éle té vel és eze -
ken be lül az osz tály el len té tekkel, to váb bá meg kell 
is mer nie az írót egyéb mû vei bôl is. A ko ráb bi évekre 
jel lem zô szó ra koz ta tó szín ház he lyett a ma ren dezô -
jé nek ne vel nie is kell a kö zön sé get, „a szo cia lis ta-rea -
lis ta ren de zô nek mé lyen át kell érez nie a da rab és 
a sze rep lôk min den prob lé má ját.”200 A fel sza ba dulás 
a ren de zô-kö zön ség vi szonyt is meg vál toz tat ta, mert 
„a ren de zô nek har cos nak és pár tos nak kell lennie.”201 

A kon fe ren cia jegy zô köny vé bôl ki tû nik, hogy a 
szín há zi szer ve zés, a szín há zi re for mok te rén is 
azok az ideo ló giai né ze tek és cent ra lis ta irá nyí tás 
vált ural ko dó vá, amely eb ben az idô ben Ma gyaror -
szág egé szét jel le mez te. 

 
Pro pa gan da a szín pa don 

 

„R á ko si elv társ volt az, aki 1948-ban megál -
la pí tot ta, hogy kul tu rá lis és ideo ló giai te rü -
le ten el ma rad tunk az ál ta lá nos fej lô dés mö -

gött, mert ezen a te rü le ten ér vé nye sült leg job ban 
az el len ség be fo lyá sa. A mû vé szet, a szín ház, a film 
ön tu da tos dol go zói szá má ra nagy öröm az a megál -
la pí tás, hogy ezen a te rü le ten most már el ju tot tunk 
a kez de ti si ke re kig. A mû vé szet dol go zói nak ere -
jét meg sok szo roz za Rá ko si elv társ ki je len té se, a Párt 
fo ko zott se gít sé gé rôl: raj ta le szünk, hogy ezen a té -
ren is meg fe le lôen biz to sít suk a kez de ti si ke rek 
egész sé ges to vább fej lô dé sét.”202 

193I. m. 49. 
194I. m. 50. 
195I. m. 51. 
196Uo.  
197I. m. 50. 
198Gel lért End re: Mû vé szei nek a szo cia lis ta-rea liz mus út ján. Szín ház és Film mû vé szet, 1950/1–2. 81. 
199Ma gyaror szá gon is megala kul tak a Szta nyisz lavsz kij Kö rök és Stú diók, ahol szak mai és ideo ló giai fel ké szí tés zaj lott. A 

stú diók felada tuk nak az ak tuá lis po li ti kai kér dé sek mû vé sze ti szem pon tú ta nul má nyo zá sát tar tot ták, va la mint azt, hogy 
részt ve gye nek a szín re ke rü lô da rab ideo ló giai és szak mai fel dol go zá sá ban. I. m. 87. 

200I. m. 86. 
201Uo. 86. 
202A kong resszus meg sok szo roz za a ma gyar mû vé szek ere jét. Szín ház és Mo zi, 1951/9. 3–4.  
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Az 1950-es évek szo cia lis ta rend sze ré nek ta lán 
leg vissza ta szí tóbb vo ná sa volt, hogy sza bad sá got, 
egyetér tést, de mok rá ciát szín lelt és dek la rált, mi -
köz ben a leg ke mé nyebb dik ta tú ra mû kö dött. Amíg 
az em be rek az úgy ne ve zett „csen gô frász”-tól szen -
ved tek éj sza kán ként, amíg Recs ken rab szol ga ként 
dol go zott több ezer em ber, ad dig a Gel lért-he gyen 
„Sza bad ság-szo bor” ün ne pel te a fel sza ba dí tó nak 
ne ve zett szov jet meg szál ló kat. Amíg Mind szenty, 
Ra vasz és több száz pap és lel kész bör tön ben síny -
lô dött, a ’49-es al kot mány val lás sza bad sá got hirde -
tett. A va ló ság és a frá zi sok kö zött ak ko ra sza kadék 
tá ton gott, ami lyen tör té nel münk so rán ta lán még 
so ha sem. Ha tal ma gé pe zet suly kol ta az em be rekbe 
a ha zug sá got, a csa lást, a kép mu ta tást. A negy ve -
nes öt ve nes évek for du ló já ra po li ti kai, gaz da sá gi és 
kul tu rá lis szin ten is a szov jet dik ta tó ri kus mo dell 
vált egyed ural ko dó vá Ma gyaror szá gon. 

Az új ma gyar élet hez új ma gyar kul tú rát kö vetelt 
meg a párt ve ze tés, és ez az új ma gyar kul tú ra Révai 
Jó zsef sze rint az öt ve nes évek ele jén meg is szü le -
tett: „Drá ma iro dal munk ban is je len tôs fej lô dés van. 
Olyan új, te het sé ges szín da ra bok, mint Mán di Éváé, 
Fe hér Klá ráé, Föl des Mi há lyé, Háy Gyu láé – bár ta -
gad ha tat lan, hogy van nak bi zo nyos szem be tû nô 
fo gya té kos sá gaik – jel zik, hogy az új va ló ság és an -
nak új ele mei egy re in kább ösz tön zik íróin kat szín -
pa di al ko tá sok ra. Új drá ma iro dal mun kat se gí ti 
szín ját szá sunk fej lô dé se.”203 A Ré vai ál tal em lí tett 
írók drá ma mû vé sze tük ben (te ma ti ka, for ma, drá -
mai hô sök stb.) tö ké le te sen azo no sul tak a kö ve ten -
dô szov jet mo del lel és az MDP el vá rá sai val. 

Ré vai Jó zsef kri ti kus han gon szólt az új mû vészet 
né hány fo gya té kos sá gá ról is: „Az élet nem elég izgal -
mas, küz del mes, nem áb rá zol ja a min den napi mun -
ka vi lá got át for má ló ere jét.”204 Eb ben a fe jezet ben 
né hány – a kor ra jel lem zô – drá mát vizs gá lok. Azt 
az igye ke ze tet, ahogy a szín pa di szer zôk igye kez tek 
meg fe lel ni Ré vai elv társ és a Párt kö ve tel mé nyei nek. 

Az 1951-ben meg tar tott Író kong resszu son a 
részt ve vôk gya kor la ti lag hi tet tet tek az MDP pro pa -
gan disz ti kus kul túr po li ti ká ja mel lett. A Szín ház és 
Mo zi ban meg je lent be szá mo ló tö mö ren így fo gal -
maz: „A kong resszus ta nul sá gai alap ján szín ház- és 
filmmû vé sze tünk nek job ban össze kell kap cso lód -

nia or szá gunk és né pünk nagy kér dé sei vel és ha tá -
so sab ban kell szol gál nia a mû vé szet ne ve lô felada -
tát. Töb bet kell ta nul nunk pél da ké pünk, a Szov jet -
unió mû vé sze té tôl és a ba rá ti né pek ered mé nyei tôl. 
Ha la dó ha gyo má nyaink ápo lá sá val is ha tá so sab ban 
kell har col nunk a koz mo po li tiz mus el len. A szín -
ház- és filmmû vé szet nek job ban fel kell is mer nie 
óriá si le he tô sé geit a bé ke harc te rü le tén.”205 

A ko ráb ban so kat szi dott kri ti ka új mód sze rek -
kel igye ke zett hû szol gá ló ja len ni a nép nek, a Párt -
nak, a dik ta tó ri kus re zsim min den ho vá be fér kô zô 
pro pa gan dá já nak. A negy ve nes évek vé gén, öt venes 
évek ele jén meg je lent szí ni kri ti kák azo nos sé ma sze -
rint épül tek fel.206 A kri ti ka elô ször fel ve ze ti a da -
rab tar tal mát, majd azt vizs gál ja, hogy ezt a tar tal -
mat mi lyen jól tud ta a ren de zés visszaad ni. A ren -
de zés ak kor te kint he tô si ke res nek, ha jól kiemel te 
a kom mu nis ta mon da ni va lót, és ak kor hi bá zott, ha 
va la mi lyen kom mu nis ta erényt nem hang sú lyo zott 
elég gé. A ren de zés után a kri ti kus sor ra ve szi a sze -
re pe ket, a szí né sze ket. Elô ször a po zi tív sze rep lôk 
ke rül nek a kri ti ka ke reszt tü zé be. A szí nész ak kor 
ját szott jól, ha jó, hi te les, sze ret he tô, pél da mu ta tó 
kom mu nis tát ala kí tott, és ak kor volt rossz a da rab -
ban, ha jó kom mu nis tát kel lett vol na ját sza nia, de 
nem raj zo ló dott ki ez a tí pu sú fi gu ra. A ne ga tív sze -
re pet ala kí tó szí nész ak kor kap di csé re tet, ha az ál -
ta la élet re kel tett alak szív bôl gyû löl he tô. Ha nem 
dé mo ni a fi gu ra, ha bi zo nyos jó cse le ke de tei miatt 
a kö zön ség nem tud ja tel jes szív bôl meg vet ni a ne -
ga tív sze rep lôt, ak kor a szí nész hi bá zott. A mel lék -
sze rep lôk ak kor ját sza nak jól, ha a sze re pük al kal -
mat ad er re (pél dául a kom mu niz mus nagy sze rûsé -
gé re ráéb re dô alak, a kom mu nis ta tí pusfi gu ra, aki 
se gí ti a fô sze rep lôt stb.) A dísz let ak kor jó, ha realista. 

A kö vet ke zôk ben négy kü lön bö zô té má jú ma -
gyar da rab (Ur bán Er nô: Gál An na dia da la, Gá li 
József: Erôs Já nos, Hu nya di Jó zsef: Bá nyász be csü let 
és Háy Gyu la: Erô) tör té ne tét be mu tat va, a Szín ház 
és Mo zi ban meg je lent rö vid re zü mék felidé zé sé vel 
szem lél te tem a kom mu nis ta pro pa gan da ál lan dó 
je len lé tét a szín ház ban. „Tüt tô né Gál An na éle té -
bôl vett, igaz tör té ne tét ala kí tot ta át a szer zô víg já -
ték ká. Mai ma gyar parasz tok él nek s mo zog nak a 
szín pa don. Hol könnye zünk, hol meg ne ve tünk 

203Szín ház és Mo zi, 1951/9. 4. 
204Uo.  
205A ma gyar írók kong resszu sa után. Szín ház és Mo zi, 1951/19. 3. 
206Ilyen kri ti kák pél dául Ju rij Bur ja kovsz kij: Üze net az élôk nek. Szín ház és Mo zi, 1951/4. 9–11.; Há mos György, Szé kely 

End re: Arany csil lag. Szín ház és Mo zi, 1951/4. 24.;, Háy Gyu la: Az élet híd ja. Szín ház és Mo zi, 1951/9. 5–7.; Ur bán Ernô: 
Gál An na dia da la. Szín ház és Mo zi, 1951/13. 11.
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éle tük for du la tain s igazat adunk An ná nak, aki a 
da rab egyik leg szebb je le ne té ben ar ról be szél, hogy 
a pa rasz tok új éle tért vívott har cuk ban nin cse nek 
egye dül, mert ôr kö dik fe let tük a Párt és min den 
dol go zó pa raszt édes ap ja, maga Rá ko si Má tyás.”207 

„A fiatal ma gyar szer zô me se já té ka köl tôi szép -
ség gel mu tat ja be a bé kés Er dô or szág dol gos la kói -
nak har cát a Jég bi ro da lom go nosz erôi vel szem ben. 
Erôs Já nos, a tisz ta szí vû pa raszt le gény a bé kés 
Erdô  or szág ol da lán áll va le gyô zi a min dent meg -
der mesz te ni aka ró Jég bi ro da lom gyû löl kö dô né pét 
és mát ká já val együtt se gít Er dô or szág la kói nak a 
Bol dog ság Vá rát megépí te ni.”208 

„A bá nyá szok hô si éle té rôl, a ter me lés fo ko zá -
sáért foly ta tott nagy sze rû har cá ról be szél a Bá nyász -
be csü let. Ta lyi gás Mi hály a bá nya leg jobb vá jár ja le -
ma rad a mun ka ver seny ben, mert nem is me ri fel, 
hogy az új szo cia lis ta mun ka, a mun ka új, ha la dó 
mód sze rei vel élô új szo cia lis ta em be re ket kí ván. 
Hi bá zik, de kü lö nö sen ak kor döb ben rá hi bá já ra, 
ami kor lát ja a meg bú vó el len ség tu da tos ak na mun -
ká ját. A dön tô pil la nat ban Ta lyi gás Mi hály ha bozás 
nél kül harc ba len dül az el len ség el len. Har col és 
gyôz a harc ban, mert tud ja, hogy az el len ség nem -
csak a bá nyát, ha nem az egész új tár sa dal mat, a bol -
dog, új szo cia lis ta jö vôt akar ja meg  sem mi sí te ni.”209 

„Pe resz lé nyi és Eper je si pro fesszor egy kí sér leten 
dol go zik, amely a hid ro gén nek hé lium má va ló átala -
kí tá sá val ha tal mas, új ener gia for rás hoz jut tatná az 
em be ri sé get. Úgy hi szik, hogy a há bo rú utá ni idôk 
rom má dôlt Ma gyaror szá gán nincs le he tô ség e kí sér -
let fel té te lei nek biz to sí tá sá ra. Eper je si tu dását az em -
be ri ség ja vá ra akar ja fel hasz nál ni, a koz mo po li ta Pe -
resz lé nyit azon ban el sô sor ban sa ját kar rier je ér dekli. 
Így ô az, aki kap va kap Ti mót nak, az ame ri kai atom -
tröszt Bu da pest re kül dött ügy nö ké nek aján la tán és 
kiuta zik Ame ri ká ba. Eper je si ve le megy, mert elôtte 
csak a nagy kí sér let meg va ló sítása a fon tos. Kinn az 
Egye sült Ál la mok ban Eper je si az, aki rá döb ben arra, 
hogy csú nyán be csap ták, az ame ri kaiak ôt is a há -
bo rús pusz tí tás szol gá la tá ba akar ják ál lí ta ni, s ha erre 
nem haj lan dó, még az éle te is ve szély be ke rül het. 
Pe resz lé nyi em be ri zül lött sé gé ben elad ja ma gát, de 
Eper je si meg ta lál ja a he lyes utat s mély sé ges utá lattal 
az im pe ria liz mus iránt, éle tét is koc káz tat va, ha zajön 

Ma gyaror szágra, hogy itt dol goz zon az atom ener giá -
nak az új, boldog éle tet épí tô fel hasz ná lá sá ban.”210 

Az új ma gyar drá ma ter més bôl ki ra ga dott né -
hány pél da is azt bi zo nyít ja, hogy az öt ve nes évek 
ele jén azo nos sé má jú da ra bok ke rül tek min den hol 
szín pad ra. E da ra bok tör té net szö vé se (az ár ta ni ké -
szü lô reak ció le lep le zé se, hô si küz de lem a kom -
mu nis ta jö vôért stb.), dra ma tur giá ja (a szo cia lis ta-
rea lis ta dra ma tur gia szi go rú kö ve té se), for du ló -
pont jai (a so káig té to vá zó fô hôs be lé pé se az il le gá -
lis kom mu nis ta párt ba vagy ter me lô szö vet ke zet be, 
az im pe ria lis ta sza bo tá ló le lep le zé se stb.), hely színei 
(gyá rak, ter me lô szö vet ke ze tek, csa ta tér stb.), fi gu -
rái (a ku lák, az im pe ria lis ta sza bo tôr, a tisz ta szí vû 
kom mu nis ta stb.) alig vál toz tak. Nem sok ban kü -
lön böz tek a ma gyar da ra bok a má sol ni vá gyott 
szov jet ere de tik tôl. A ma gyar szín pa do kat a negy -
ve nes évek vé gén, az öt ve nes évek ele jén es té rôl es -
té re a szo cia lis ta-rea liz mus ural ta. 

 
Nagy Im ré tôl Nagy Im réig 

(1953–1956) 
 

A po li ti kai élet vál to zá sai 
 

M iu tán 1953 már ciu sá ban meg halt Sztá lin,211 
jú nius 12-én az MDP ve ze tôit Moszk vá ba 
hív ták. Az ott ka pott uta sí tá sok ha tá sá ra 

Nagy Im re kor mány prog ram já ban a sztá li niz mus 
egyes hi bái ról is be szélt. Em lí tet te a gaz da ság po li -
ti ka tor zu lá sait, a me zô gaz da ság és a könnyû ipar 
fej lesz té sé nek szük sé ges sé gét, a tör vény te len sé gek 
meg szün te té sét, a ha di gaz da ság fel szá mo lá sát, az 
élet szín vo nal eme lé sét. 

Rá ko si és cso port ja, aki ket Moszk vá ban meg fé -
lem lí tet tek, „ön kri ti kát” gya ko rol tak. En nek nyo -
mán az MDP Köz pon ti Ve ze tô sé ge jú lius ban ha tá -
ro za tot ho zott az új irány el vek rôl. En nek ha tá sá ra 
csök kent a ter me lés túl haj szo lá sa, új be szol gál ta -
tá si rend szer lé pett élet be, több mun ka tá bor meg -
szûnt, szá mos em ber ka pott „köz ke gyel met”, a bör -
tön ben ülô kom mu nis ták kár té rí tést kap tak, meg -
kez dô dött Rajk Lász ló re ha bi li tá lá sa. 

1954 má ju sá ban, az MDP II I. kong resszu sán a 
Nagy Im re ve zet te cso port jó vá hagy ta a mér sé kel -

207Ur bán Er nô: Gál An na dia da la. Víg já ték há rom fel vo nás ban. (Vi dám Szín ház. Be mu ta tó: 1951.) Szín ház és Mo zi, 1951/13. 11. 
208Gá lis Jó zsef: Erôs Já nos. Me se já ték há rom fel vo nás ban. (Út tö rô szín ház. Be mu ta tó 1951.) Szín ház és Mo zi,1951/15. 11. 
209Hu nya di Jó zsef: Bá nyász be csü let. Szín mû há rom fel vo nás ban. (Bel vá ro si Szín ház. Be mu ta tó 1951.) Szín ház és Mo zi, 1951/16. 9. 
210Háy Gyu la (Kos suth-dí jas író): Erô. Szín mû há rom fel vo nás ban. (Ka to na Jó zsef Szín ház – az 1951\52-es szín há zi szezon 

köz ben vál toz tat ták meg a Bel vá ro si Szín ház ne vét Ka to na Jó zsef Szín ház ra. Be mu ta tó: 1952.) Szín ház és Mo zi, 1952/8. 8. 
211Az SZKP el sô tit ká ra Nyi ki ta Hrus csov lett, ám a bel sô harc so káig el dön tet len ma radt.
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tebb má so dik öt éves ter vet, és megerô sí tet te a kol -
lek tív ve ze tés szük sé ges sé gét. Ok tó ber ben megala -
kult a Ha zafias Nép front, amely a Rá ko si-el le nes 
erô ket kí ván ta tö mö rí te ni, és fó ru mot biz to sí tott a 
re form moz gal mak nak. 

A hi deg há bo rú fo ko zó dá sa, il let ve a szov jet bel -
po li ti kai vál to zá sok ha tá sá ra 1955 áp ri li sá ra is mét 
Rá ko si cso port ja ke re ke dett felül. Nagy Im rét kizár -
ták a párt ve ze tés bôl és a párt ból, a mi nisz ter el nök 
He ge düs And rás lett. Az SZKP XX. kong resszu sán 
el mon dott Hrus csov-be széd212 vi szont ar ra bá to -
rí tot ta a sztá li ni vo nal el len fe leit, il let ve a párt ban 
Nagy Im re hí veit, hogy fel lép je nek Rá ko si el len. 
Lét re jött a DISZ Pe tôfi Kö re, ahol meg szó lal hat tak 
a sztá li niz must bí rá ló han gok. Íróink me mo ran -
dum ban kö ve tel ték a „hi bák” ki ja ví tá sát. 

1956. jú nius 28-án Poz nan ban mun kás fel ke lés 
tört ki, ame lyet vér be foj tot tak. A jú liu si MDP KV 
ülé sen Rá ko si he lyett Ge rôt vá lasz tot ták fô tit kár rá. 
A párt ve ze tés be vissza vet tek szá mos, bör tön ben ült 
kom mu nis tát is, így a po li ti kai bi zott ság ba Ká dár 
Já nost, Ma ro sán Györ gyöt. 

Hrus csov kí ván sá gá ra ren dez ni kel lett a kap cso -
la to kat Ju go szlá viá val. En nek ha tá sá ra re ha bi litálták, 
majd ok tó ber 6-án új ra te met ték Rajk Lász lót. Rajk 
szim bo lis ta alak ká vált, aki nek új ra te me té se egy -
ben rend szer el le nes tö me ges, né ma tün te tés volt. 

1956 ok tó be ré ben a dik ta tú ra kü lö nös pont hoz 
ér ke zett. A ha tá ro kon be lül a Rá ko si-Nagy Im re riva -
 li zá lás,213 a sztá li nis ták meg tor pa ná sa,214 a ha tá ro -
kon kí vül pe dig a Szov jetunió bel po li ti kai har cai,215 
il let ve az oszt rák ál lam szer zô dés és a len gyel fel ke -

lés a la kos ság elôtt fel vil lan tot ta an nak a le he tô ségét, 
hogy most eset leg meg le het dön te ni a dik ta tú rát. 

 
 

A kri ti ka, ön kri ti ka az öt ve nes évek kö ze pén 
 

A z 1953-as po li ti kai eny hü lés, Nagy Im re el sô 
mi nisz ter el nök sé ge nem azon nal és nem min -
den té ren érez tet te ha tá sát. A szín ház min dig, 

min den kor szak ban reflexió a tár sa da lom ra, tü kör -
ké pe, le nyo ma ta az ak tuá lis prob lé mák nak, kér dé -
sek nek. A szín pa don is idô kel lett ah hoz, hogy a 
meg vál to zott, nyu god tabb lég kör a mû vé szi mun -
ká ban is érez tet ni tud ja a ha tá sát. 

Az 1953\54-es évad új ma gyar be mu ta tói még 
nem sok ban kü lön böz tek a ko ráb bi évek agi tá ciós 
da rab jai tól. Ta lá lunk köz tük Pe tôfi Sán dor if jú ko -
rá ról szó ló szín já té kot216 (Pe tôfi alak ja – Kos su thé -
val és Dó zsáé val együtt – sok szor meg je lent az MDP 
kom mu nis ta pro pa gan dá já ban.), a fel sza ba du lás ko -
rá ban ját szó dó szín mû vet,217 a ma gyar fa lun ját szó -
dó ope ret tet218 (ma tyó la ko da lom mal és fe ke te vá -
gás sal), a ré gi vá sá ri ko mé diák han gu la tá ban író -
dott egy fel vo ná sos pa raszt ko mé diát,219 a mo dern 
nagy vá ro si ku lisszák kö zött ját szó dó ze nés víg já té -
kot220 (a gyá rak kö zött zaj ló ter me lé si ver sennyel), 
az if jú ság szá má ra ké szült tör té nel mi já té kot Mátyás 
ki rály éle té rôl,221 a min den kor ban je len le vô szélhá -
mos kar rie ris tá kat pel len gér re ál lí tó sza tí rát222 és a 
vi lág há bo rús ször nyû sé ge ket be mu ta tó tra gé diát.223 

A vál to zá sok el sô je lei 1954-ben mu tat koz tak. 
A ko ráb bi éve ket bí rá ló, azok ered mé nyeit meg -

212Hrus csov mintegy hét órás be szé det mon dott, mely nek lé nye ge, hogy a szo cia liz mus nak nem csak egy út ja lé te zik, a 
világ  há bo rú nem el ke rül he tet len, a két vi lág rend nek hosszú tá von együtt kell él nie. Rész le te sen ele mez te a Szov jetunió 
fej lô dé sé nek kö vet ke zô húsz évét, éle sen bí rál ta Sztá lint és a sze mé lyi kul tuszt. 

2131956. ok tó ber 13-án bör tön be zár ták Far kas Mi hályt (a Párt har ma dik em be rét). 
2141956. ok tó ber 16-án Sze ge den új jáala kul a ME FESZ (a KISZ mel lett új szer ve zet jön lét re). Ok tó ber 22-ére az összes fô -

is ko la és egye tem csat la ko zik a ME FESZ- hez. Ok tó ber 20-án az Író szö vet ség kez de mé nye zi, hogy hív ja nak össze párt -
kong resszust, ahol új ra Nagy Im rét vá laszt ják meg az or szág élé re. Ugyanezen a na pon a DISZ Pe tôfi Kö re kö ve te li Rákosi 
Má tyás és tár sai vég le ges el tá vo lí tá sát a ha ta lom ból. 

215Az SZKP XX. kong resszu sa.  
216Fü si Jó zsef: Az aszó di diák. Szín já ték Pe tôfi Sán dor diák éle té rôl há rom fel vo nás ban. (If jú sá gi Szín ház) Szín ház és Mo zi, 

1953/23. 13. 
217Gyár fás Mik lós: Forr a vi lág. Szín mû há rom fel vo nás ban. (Ma gyar Nép had se reg Szín há za) Szín ház és Mo zi, 1953/25. 14. 
218Csiz ma rek Má tyás és Vin cze Ot tó: Bo ci-bo ci tar ka. Ope rett há rom fel vo nás ban, hat kép ben. (Ope rett szín ház) Szín ház és 

Mo zi, 1953/38. 8. 
219Illyés Gyu la: Tû vé- te vôk. Pa raszt ko mé dia egy fel vo nás ban. (Ka to na Jó zsef Szín ház) Szín ház és Mo zi, 1953/22. 11. 
220Vaj da Al bert és Ko vács Dé nes: Új pes ti lány. Ze nés víg já ték há rom fel vo nás ban. (Víg szín ház) Szín ház és Mo zi, 1953/45. 20. 
221He ge dûs Gé za: Má tyás ki rály Deb re cen ben. Tör té nel mi já ték há rom fel vo nás ban, hat kép ben. (If jú sá gi Szín ház – a korábbi 

Út tö rô szín ház) Szín ház és Mo zi, 1953/46. 15. 
222Ur bán Er nô: Ubor ka fa. Sza tí ra há rom fel vo nás ban, négy kép ben. (Nem ze ti Szín ház) Szín ház és Mo zi, 1953/49. 9. 
223Gyár fás Mik lós: Hû ség. Tra gé dia há rom fel vo nás ban. (Ma dách Szín ház) Szín ház és Mo zi, 1953/50. 13.
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kér dô je le zô han gok leg ko ráb ban a szín há zi saj tó -
ban és nem a szín pa do kon je len tek meg. Ma jor 
Tamás „Ve szé lyes né ze tek a dra ma tur giánk ban” 
címû írá sá val Be ne dek And rás (aki a Nem ze ti Szín -
ház el sô dra ma turg ja volt) kri ti zá ló meg jegy zé seire 
rea gált. Be ne dek sze rint di csé re tes, hogy sok új ma -
gyar da ra bot mu tat nak be. Ez azt bi zo nyít ja, hogy 
a szín há zak ban nagy hang súlyt kap az új ma gyar 
drá ma ügye. Be ne dek azon ban ki fo gá sol ja, hogy a 
mû vek ben meg je le nô po zi tív hô sök könnyen le -
gyôz he tô el len fél lel ta lál ják szem be ma gu kat, így a 
drá mai konflik tus nem je le nik meg elég gé mar kán -
san az új da ra bok ban. Be ne dek a po zi tív hôs el len -
fe léül egy kö zép ká dert ten ne meg. Ez zel ér zé keltet -
het né a szín mû író, hogy még a párt ve ze tés ben is 
van nak hi bák, mely nek rend be té te le a po zi tív hôsre 
vár na. Ma jor ka te go ri ku san eluta sít ja ezt a tí pu sú 
tör té net szö vést. „Egy szer re ha mis, ve szé lyes, és 
amint az len ni szo kott, esz mei leg és mû vé szi leg 
egyaránt el vet ni va ló és ká ros.”224 – fo gal ma zott in -
du la to san a Nem ze ti Szín ház di rek to ra, aki sze rint 
Be ne dek az osz tály har cot ta gad ja meg ak kor, ha a 
po zi tív hôst nem a va ló di el len fe lei, ha nem a pártve -
ze tés el len akar ja kül de ni. Ma jor azon a vé le ményen 
van, hogy le gyô zen dô el len fe lek min dig lesznek az 
osz tály harc ban egy kom mu nis ta hôs számára. 

Hor váth Fe renc a „Szín ház és drá ma iro da lom”-
ban az elé ge det len ke dô szí nész tár sa dal mat szó lít -
ja meg. A szí né szek zú go ló dá sá nak oka a rossz vagy 
sem mi lyen sze re pek, me lyek kel 1945 után meg ke -
res ték ôket. Ha mar felis mer ték a szov jet és az azt 
má so ló ma gyar drá ma iro da lom se ma ti kus sá gát, a 
szo cia lis ta-rea lis ta da ra bok nyúj tot ta szûk mû vé -
szi moz gás te ret. Hor váth, anél kül, hogy a vi lág há -
bo rú után szín re ke rü lô mû vek hi báit elis mer te vol -
na, a szí né sze ket a ma ga sabb cél ne vé ben igyek szik 
meg gyôz ni: „Áll ja nak [a szí né szek] lel ke sen az új 
ma gyar drá ma iro da lom mel lé ak kor is, ha csu pán 
kis, vagy eset leg sem mi lyen sze rep sem jut ré szükre 
a be mu ta tás ra ke rü lô új ma gyar da rab ban. És lelke -
sed je nek ak kor is, ha sze mély sze rint nem lát nak 
egy-egy sze rep ben nagy si kert. Ha szív ügyük lesz 
az új ma gyar drá má ban a leg ki sebb sze rep is, ha 
fel fe de zik felada tuk ban az író nak azt a szán dé kát, 

hogy ne vel je né pün ket a va ló ság hû áb rá zo lá sá val, 
hogy fej lessze mû vé szi és iro dal mi igé nyét – a szí -
né szek nagy össze fo gá sa ter mé ke nyen fog hat ni az 
írók ra is.”225 Hor váth so rai min de ne set re jel zik, 
hogy a szí né szek éle te sem annyi ra tö ké le tes, mint 
ahogy azt a szín há zi kong resszu so kon ál lít ják a 
szín ház igaz ga tók. 

Az el sô ke mé nyebb han gú kri ti kát a párt irá nyí -
tás sal és a szí ni kri ti ká val kap cso lat ban Gá bor Mik -
lós fo gal maz ta meg „A ma gyar szín mû vé szet ügye 
– A mû vé szet párt irá nyí tá sa és kri ti kai éle tünk né -
hány kér dé se” cí mû be szá mo ló já ban. Gá bor Miklós 
sze rint a Szö vet ség nem tu dott meg fe le lôen irá nyí -
ta ni, mert min den ideo ló giai mun ka a mi niszté rium -
ban össz pon to sult, az esz mei és gya kor la ti kér dé -
sek a mi nisz té riu mi és igaz ga tói szo bák ban dôl tek 
el. Gá bor Mik lós úgy lát ja, hogy hi bás néze tek ural -
kod nak a te het ség, a mû vé szi egyé ni ség meg  be csü -
lé sé nek kér dé sé ben, mi vel kiala kult egy me rev rang -
sor a szí né szek kö zött, és ez gá tol ja a fiatal szí né -
szek fej lô dé sét. „Több re kell be csül ni az egyéni kez -
de mé nye zést a mû vé szet ben (…) Nem kell túl zott 
el lenôr zés, ha va la ki nek rea lis ta tö rekvé sei van -
nak.”226 Ah hoz, hogy a mû vé sze tün ket de mok ra ti -
zál juk, és megóv juk nem ze ti jel legét, „meg kell aka -
dá lyoz ni, hogy a reak ció a könnyû mû faj ba me ne -
kül jön”227 – vé le ke dik a cikk író. Gábor Mik lós 
szerint az új ma gyar drá ma iro da lom nak a mû sor -
po li ti ka ge rin cét kel le ne ké pez ni, mert „a ma gyar 
mû vé szet fej lô dé sét még Shakes peare, Shaw, Oszt -
rovsz kij sem tud ja megol da ni”.228 Gá bor Mik lós be -
szá mo ló já ból kiol vas ha tó az a he lyen ként ra di ká li -
sabb hang vé tel, mely a ké sôb biek ben egy re gya ko -
ribb lesz a szín ház, szín mû vé szet kér dé sei vel, prob -
lé mái val fog lal ko zó írá sok ban. (Gá bor Mik lós nál 
még nem a lá za dó hang vé tel a do mi náns, írá sa nagy 
ré szé ben egyetért az öt ve nes évek ele jén meg ho zott 
„já ték sza bá lyok kal”, de bi zo nyos kér dé sek ben már 
kér dô re von ja azok fel tét len he lyes sé gét.) 

Si mon Zsu zsa „Szín ház és író együtt mû kö dé se” 
cí mû írá sa el sô ol va sás ra nem sok ban kü lön bö zik 
az öt ve nes évek ele jén meg je lent cik kek tôl. Tü zete -
sebb vizs gá ló dás után azon ban vi lá gos sá vá lik, hogy 
né hány fo gal mat Si mon Zsu zsa más ként ért, mint 

224Ma jor Ta más: Ve szé lyes né ze tek a dra ma tur giánk ban. Szín ház és Film mû vé szet, 1954/2. 49. 
225Hor váth Fe renc: Szín ház és drá ma iro da lom. Szín ház és Film mû vé szet, 1954/2. 52. 
226Gá bor Mik lós: A ma gyar szín mû vé szet ügye – A mû vé szet párt irá nyí tá sa és kri ti kai éle tünk né hány kér dé se. Szín ház és 

Film mû vé szet, 1954/5. 110. 
227I. m. 111. 
228I. m. 113. 
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a ve ze tés. (Ezek a je len tés be li el té ré sek nem na -
gyok, de két ség kí vül je len van nak a „Szín ház és író 
együtt mû kö dé sé”-ben.) A cikk író a ma gyar színház 
fej lô dé sé nek elen ged he tet len fel té te lét a ma gyar 
drá ma ki bon ta ko zá sá ban lát ja. Ma gyar da ra bok, 
még hoz zá jó ma gyar da ra bok kel le nek ah hoz, hogy 
a ma gyar drá ma mû vé szet el fog lal has sa he lyét a 
szín pa don. Si mon Zsu zsa sze rint a ma gyar szín pa -
dok ra csak pár tos iro dal mi al ko tá sok ke rül het nek. 
(Ezek a mû vek szól hat nak a szo cia lis ta épí tés rôl, 
és le het nek tör té nel mi té mák is pár tos kön tös ben.) 
A pár tos ság Si mon Zsu zsa ér tel me zé sé ben azt jelen -
ti, hogy „az író a mun kás osz tály ál lás pont ján van, 
az ô szem szö gé bôl fi gye li az éle tet, az em bere -
ket”.229 (A pár tos ság öt ve nes évek ele ji meg ha tá -
ro zá sá hoz ké pest a Si mon Zsu zsa-i meg fo gal ma zás 
egy sok kal li be rá li sabb, sza ba dabb gon dol ko dás -
mó dot tük röz.) Az író legíróibb felada tá nak Si mon 
Zsu zsa a jel lem áb rá zo lást tart ja. A cikk író sze rint a 
jel le mek, sze re pek megal ko tá sá ban van a leg na -
gyobb fo gya té kos ság. Mi nél iga zab bak a jel le mek, 
an nál ér de ke sebb a da rab cse lek mé nye. A kö zönsé -
get csak az az alak ér dek li, aki rôl el hi szi, hogy hús-
vér em ber. (Si mon Zsu zsa itt ki mon dat la nul is a 
ko ráb bi agi tá ciós da ra bok sé ma-sze rep lôi re utal: a 
hi ba nél kü li fiatal kom mu nis tá ra, az ör dö gien go -
nosz ku lák ra, a min den hol ár ta ni aka ró ge rinc telen 
im pe ria lis tá ra stb.) Si mon Zsu zsa cik ké bôl ki de rül, 
hogy a kri ti ku si han gok már meg je len tek, a szín -
há zért ag gó dó em be rek érez ték, lát ták a prob lé má -
kat és tud ták, hogy a meg kez dett irány nem he lyes, 
de ész re vé te lei ket a so rok kö zött rej tet ték el. 

 
Az MDP II I. kong resszu sa után 

 

N yíl tabb fel lé pés re, ôszin tébb, ke mé nyebb 
hangú kri ti ká ra 1954 má so dik fe lé tôl, az MDP 
III. kong resszu sa után ke rül he tett sor. A Szín -

ház és Film mû vé szet jú niu si szá má ban meg je lent „Na -
gyobb fe le lôs ség gel” cí mû írás ap ro pó ját a kong -
resszu son el hang zot tak szol gál tat ták. A Párt na gyobb 
ön ál lósá got biz to sí tott a mû vé szi szö vet sé gek számá -
 ra, és ez a na gyobb ön ál ló ság fo ko zot tabb fe le lôs ség -
gel járt. A szí nész tár sa da lom, a ren de zôk, igaz ga tók 
felismer ték en nek a le he tô ség nek a sú lyát, igye kez -

tek ki hasz nál ni, meg ra gad ni az eny hü lés ad ta le he -
tô sé ge ket. (Az egyik leg szem be tû nôbb vál to zás a mû -
sor po li ti ka átala ku lá sa. A kény sze rû ség bôl mû so ron 
tar tott agi tá ciós da ra bok – le gyen az szov jet vagy ma -
gyar – fo ko za to san le ke rül nek a mû sor ról, átadva a 
he lyü ket a so káig mel lô zött mû vek nek, írók nak.) 

Az új kor mány prog ram le he tô sé get adott ar ra, 
hogy „a szö vet sé gek a párt tá mo ga tá sá val és esz mei 
irá nyí tá sá val ma guk old ják meg a te rü le tü kön je -
lent ke zô prob lé má kat”,230 ami a ko ráb bi évek cent -
ra lis ta irá nyí tá sá hoz ké pest óriá si vál to zás volt. 

Apá ti Im re írá sá ban a „Szín mû vé sze tünk problé -
mái ban” is meg je le nik a fe le lôs ség és a sza bad ság kér -
dé se. Apá ti azon a vé le mé nyen van, hogy az „írók, 
szín há zak a kor mány prog ram kö vet kez té ben a he -
lye sebb út ra, a ne ve lés út já ra lép tek. [En nek kö vet -
kez té ben] a drá mai ter més mennyi sé gi leg gaz da go -
dott. (…) A nép a szín ház fe lé for dult.”231 Apá ti ke -
mé nyen, ôszin tén be szél, mi kor a ma gyar drá ma és 
a szín ház fej lô dé sé nek gát ját a túl sok „bá bá ban”, a túl 
sok szem pont ban vél te fel fe dez ni. A mi nisz té rium, 
a Dra ma tur giai Ta nács in kább gá tol ta, mint se gítette 
a ma gyar szín ház ügyét, ál lan dó je len lé tük gá tol ta a 
sza bad al ko tá si fo lya ma tot; hiány zott a bi za lom az 
írók kal, a szín ház zal szem ben. Az új kormány prog -
ram megol dot ta eze ket az el hi bá zott lé pé se ket.  

Apá ti ör ven de tes nek tart ja az új ma gyar da ra -
bok szá má nak gya ra po dá sát (iro ni ku san jegy zi 
meg, hogy „most már le he tünk igé nye seb bek is”232) 
és mû fa ji gaz da go dást is. Több lett a víg já ték és el -
tûnt a szín mû. Ez jó – vé le ke dik Apá ti – mert a 
szín mû a megal ku vá sok mû fa ja. (Na gyon sok szov -
jet és magyar agi tá ciós da rab mû fa ji meg je lö lé se a 
szín mû volt.) Apá ti a mû fa ji és da rab be li gya ra po -
dá sa kap csán a szín há zak mû sor po li ti ká ját is bí rál -
ja. Sze rin te egy szín ház stí lu sa megegye zik az „em -
ber áb rá zo lás mód já val, an nak szí né vel, tó nu sá val, 
hang vé te lé vel, hang sze re lé sé vel, hô fo ká val.”233 A 
teát ru mok stí lusa nem le het me rev stí lus, egy szín -
ház igaz ga tó nak tud nia kell mo zog ni a kü lön bö zô 
mû fa jok, stí lu sok között.  

Apá ti a szín mû vek te ma ti ká já nak bô ví té se ér -
de ké ben, az agi tá ciós, pro pa gan da da ra bok el len 
emeli fel a sza vát, mi kor az esz mei mon da ni va ló 
és a mû vé szet komp lex kap cso la tá ról be szél. Apáti 

229Si mon Zsu zsa: Szín ház és író együtt mû kö dé se. Szín ház és Film mû vé szet, 1954/4. 153. 
230Szín ház és Film mû vé szet, 1954/6. 257. 
231Apá ti Im re: Szín mû vé sze tünk prob lé mái. Szín ház és Film mû vé szet, 1954/7–8. 306. 
232I. m. 309. 
233I. m. 313. 
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sze rint nem kell, hogy egyet len mon dat le gyen az 
esz mei tar ta lom, ami nek kény sze re sen el kell han -
goz nia a mû so rán (az agi tá ciós da ra bok ked velt 
dra ma tur giai fo gá sa volt ez), mi vel „az esz mei 
mon da ni valót az egész mû nek kell el mon da -
nia.”234 Apá ti egy má sik (ter mé sze te sen szin tén 
bur kolt) mó don is szem beál lít ja a ko ráb bi évek 
drá ma írói gya kor la tát (szin te ti kus drá ma épí tés) 
az zal a mód szer rel, mely sze rin te a he lyes (szer ves 
drá ma épí tés). A szin te ti kus drá ma épí tés a kö vet -
ke zô, hi bás mó dón „mû kö dik”: az író elô ször meg -
vá laszt ja a hely színt – egy üzemet, utá na ke res egy 
hi bát, és em be re ket tesz kö ré, akik eh hez a hi bá -
hoz más ként vi szo nyul nak. Így ala kul ki a konflik -
tus. A he lyes drá ma épí tés so rán az író elô ször az 
igaz és em be ri konflik tu so kat épí ti ki – a tár sa dal -
mi erô ket kép vi se lô em be rek har cát, majd eh hez 
az össze csa pás hoz ke res kör nye ze tet. 

Apá ti gon do lat me ne te nyo mán messzi és ve szé -
lyes te rü le tek re jut ha tunk el: nincs kü lönb ség szo -
cia lis ta-rea lis ta, pol gá ri, re ne szánsz vagy an tik drá -
ma kö zött. Csak jó és rossz mû vek van nak, olya -
nok, me lyek ben jól ki dol go zott, megala po zott 
konflik tus van, és olya nok, me lyek bôl ez hiány zik. 
Ez zel Apá ti vég ered mény ben a szo cia lis ta-rea lis ta 
mû vek ki zá ró la gos sá ga el len ér vel. Nem azért kell 
egy szov jet drá ma a szín pad ra, mert olyan szel le -
mi sé get kép vi sel, ami lyet; csak a szer ves drá ma épí -
té se okán le het lét jo go sult sá ga a szín há zak ban. 

„A sza bad ság fe le lôs sé gé”-ben a vál to zá sok adta 
le he tôs sé gek szám ba vé te le je le nik meg. Az opti -
mis ta, bi za ko dó han gú rö vid írás lé nye ge az, hogy 
a jö vô ben „sok kal bát rab ban, ke ve sebb dog ma tiz -
mus sal, a va ló ság iga zabb fel mé ré sé vel, szen ve dé -
lye sebb for ma ke re sés sel mun kál kod hat nak mû vé -
szeink, íróink (…) a ma gyar kul tú ra fel vi rá goz ta -
tá sáért.”235 A cikk író tisz tá ban volt az zal, hogy 
hosszú évek után elô ször ada tik meg a mû vé szek -
nek a sza ba dabb al ko tói lég kör, és fi gyel mez tet arra, 
hogy ez a sza bad ság fo ko zott fe le lôs ség gel jár: „A 
na gyobb mû vé szi sza bad ság mel lé állt a párt, és en -
nek a sza bad ság nak tar ta lom mal va ló meg töl tése 

már el sô sor ban az al ko tó-mû vé szek felada ta.”236 
Az 1954-ben út já ra in dult re for mok az ’55-ös 

év ben meg tor pan tak, a szín ház nem so kat tu dott 
profi tál ni a meg vál to zott al ko tói lég kör bôl, hang -
za tos ígé re tek nem ju tot tak el a gya kor la ti meg va -
ló sí tá sig.237 Az 1955/56-os évad so rán szá mos régi 
da rab ke rült új ra mû sor ra, köz tük olyan mû vek is, 
me lye ket az öt ve nes évek el sô har ma dá ban igye -
kez tek el fe lej tet ni a kö zön ség gel. (Ta má si Áron: 
Éne kes ma dár, Ko do lá nyi Já nos: Vég ren de let, Re mé -
nyik Zsig mond: Kard és koc ka)  

Az 1956. jú nius 22-én meg je lent Zá ró vi ta cí mû 
írás sok kér dést tisz tá zott. A szín há zak cent ra li zá -
lá sá nak tö rek vé se, mely az ál la mo sí tás sal vet te kez -
de tét, és a Dra ma tur giai Ta nács felál lí tá sá val ért vé -
get, eny hül ni lát szott. „A mi nisz ter be je len tet te, 
hogy a mi nisz té rium le mond az egyes szín há zak 
köz pon ti igaz ga tá sá ról, a szín igaz ga tók tel jes sza -
bad sá got kap nak mû so ruk összeál lí tá sá ban (meg -
szû nik a Dra ma tur giai Ta nács), ugyanígy a tár su -
la tuk összeál lí tá sá ban és az ál lam ál tal a szín há zak -
nak jut ta tott összeg fel hasz ná lá sá ban – ro va tok ra 
va ló te kin tet nél kül. A mi nisz té rium még a szín há -
zak köz vet len felügye le tét is a ta ná csok nak ad ja át, 
ma gá nak csak ere de ti ren del te té sét tart ja fenn: a 
terü let egé szé nek irá nyí tá sát és el lenôr zé sét.”238 A 
szín há zi köz vé le mény rend kí vü li öröm mel és 
megelé ge dés sel fo gad ta a be je len tést, amely rôl a 
mi nisz té rium nem tit kol ta, hogy azt mintegy „az 
ed di gi mód sze rek ön kri ti ká já nak szán ta”.239 

A szín ház igaz ga tók vissza ka pott sza bad sá ga 
1956 nya rá nak ele jé re esett, így az 1956\57-es szín -
há zi sze zon elé nagy vá ra ko zás sal te kin tett a szak -
ma és a kö zön ség egyaránt. A Both Bé lá val ké szí -
tett op ti mista hang vé te lû in ter jú ban is fel me rül tek 
„Az új szín házi évad elô ké szü le tei nek”240 kér dé sei. 
Both Bé la az egyik leg na gyobb ered mény nek azt 
tar tot ta, hogy a túl zott cent ra li zá lás meg szûnt, mi -
vel a szín há zak a ta ná csok irá nyí tá sa alá ke rül tek. 
A sze mé lyi vál to zá sok kal kap cso lat ban ki je len tet -
te, hogy va la mennyi pes  ti szín ház élén ma rad a ré -
gi igaz ga tó. Both Bé la be je len tet te egy szö vet ke ze -

234I. m. 310. 
235Szín ház és Film mû vé szet, 1954/12. 561. 
236Uo.  
237Az 1955. áp ri li si vál to zá sok (He ge düs And rás mi nisz ter el nök sé ge, Nagy Im re ki zá rá sa a párt ból), a ke mény vo na las poli -

ti ka új bó li meg je le né se az ígé re tes kez dést ket té tör te. 
238Szín ház és Mo zi, 1956/25. 3. 
239Uo. 
240Uo.
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ti szín ház megala pí tá sát, mely a szí nész-mun ka nél -
kü li ség prob lé má ját igyek szik or vo sol ni. A sza bad 
mû sor po li ti ka, Both szerint, a te ma ti ka gaz da go -
dá sát ered mé nye zi majd. Er re a te ma ti kai bô vü lés -
re nagy szük sé ge volt a ma gyar szín  ház nak az 1948-
tól 1955-ig tar tó hét szûk esz ten dô után. 

Hu ba y Mik lós a „Nyílt szín val lást, ôszin te kri ti -
kát!” cí mû ér te ke zé sé ben a ma gyar drá ma új lehe -
tô sé geit ve szi sor ra. Hu ba y sze rint nem a meg szün -
te tett Dra ma tur giai Ta nács hát rál tat ta az el múlt egy-
két év ben a jó ma gyar drá ma iro da lom meg szü le -
tését, mi vel a Ta nács kez de ti, nyo masz tóan nagy 
ha tal ma, az utol só évek re gyen gült, az aka dé kos -
ko dás, gán csos ko dás he lyett az írók szö vet sé ge sé -
vé lett. „Ha egy da ra bot nem mu tat tak be, az nem 
Dra ma tur giai Ta nács dön té se miatt volt,”241 ezért 
meg szün te té sé vel, Hu ba y sze rint, nem tör tént je -
len tôs vál to zás. A drá ma megúju lá sá ra Hu ba y ak -
kor lát esélyt, „ha az en ge dé lye zés vagy til tá sa nyílt 
szín val lás sal tör té nik. (…) Ha a be mu ta tott drá mák 
ôszin te kri ti kát kap ná nak.”242 

A mi nisz te ri be je len tés kö vet kez té ben meg vál -
toz ha tott a teát ru mok mû sor po li ti ká ja: vissza tér -
het a szín há zi mû sor ra Né meth Lász ló, meg je len -
het nek az öt ve nes évek sze mé lyi kul tu szát is kri ti -
zá ló da ra bok, a tár su la tok nyu god tabb lég kör ben 
dol goz hat tak, a mû vé szi mun ka elô tér be ke rült, a 
szín há zak pén zü gyi hely ze te is ren de zôd ni lát szott.  

Nyi ri Ti bor Hú sos fa zék cí mû szín mû vét, mely az 
egyik legis mer tebb volt a Rá ko si-kor sza kot bí rá ló 
da ra bok kö zül, a deb re ce ni Cso ko nai szín ház ban 
mu tat ták be. A kri ti ka mél tat ta az új, me rész té mát 
fel dol go zó mû vet: „A drá ma fô ér de me: a fô hô se. 
Vir gu la Jó zsef eszes, nagy aka ra tú, s emel lett sze -
rény és in kább hall ga tag em ber, kom mu nis ta pa -
raszt, aki jól ér zi, mi cso da hi bák ba és bû nök be ke -
ve re dett a szö vet ke zet el nö ke, de hosszú ideig nem 
tud el le ne mit ten ni. 1953 nya rán, az em lé ke ze tes 
jú nius for ró per cei ben ér ke zik el Vir gu la Jó zsef 
nagy órá ja: élé re áll a szek tás el nök el len lá za dó 
szö vet ke ze ti ta gok nak és szin te ugyanak kor el ker -
ge ti a csend ôrök kel vissza té rô ré gi bir to kost.”243)

Zár szó 
 

A z 1956. ok tó ber 20-án meg je le nô, utol só Szín -
ház és Mo zi cím lap ján Bes se nyei Fe renc Ga li -
lei sze re pé ben lát ha tó. Ugyanezen a na pon 

mu tat ta be a Ka to na Jó zsef Szín ház Né meth Lász -
ló da rab ját. Az 1953-ban szü le tett Né meth-drá má -
ban az igaz ság, és az er kölcs üt kö zik össze a ha ta -
lom mal. Ga li lei nem csak az ink vi zí ció val ke rül 
szem be, ha nem ön ma gá val is. A Sors ke lep cé jé be 
esett em bert, az éle te vé gén já ró ha lál ra ítél tet a kül -
sô igaz ság ta lan ság gal foly ta tott küz de lem ke vés bé 
vi se li meg, mint az ál lan dó ví vó dás, amely a lel ké -
ben fo lyik. A Ga li lei két meg lé vô vál to za ta kö zül a 
má so dik hor doz za ma gá ban ezt a lel ki tu sát. Az el -
sô vál to zat ban ugyanis Ga li lei nem szem be sül az -
zal, hogy a tu do mány fel tar tóz tat ha tat la nul ha lad 
to vább nél kül is, ezért a Tor ri cel li vel foly ta tott pár -
be széd nem a lelki is me ret-fur da lás pok lát, ha nem 
a felol do zást hoz za szá má ra; Ga li lei te het sé gé nek 
újabb bi zo nyí tá sá ra, me cha ni kai köny vé nek 
megírá sá ra ké szül, en ged az erô szak nak, hogy to -
vább szol gál has sa az em be ri sé get. A má so dik be fe -
je zés sze rint (mely ben tet ten érhe tô Né meth Lász -
ló er köl csi ma xi ma liz mu sa) Gali lei meg bo csát ha -
tat lan nak tart ja vá lasz tá sát, és mo rá li san bu kott em -
ber nek ér zi ma gát. Rá döb ben, hogy az igaz ság 
vál la lá sa te szi le he tô vé a fej lô dést, tart ja fenn az em -
be ri sé get, még tra gé diák árán is. 

Né meth Lász ló mû ve 1956. ok tó ber 20-án több -
rôl, más ról szólt, mint az olasz csil la gász-gé niusz 
küz del mé rôl a dog ma ti kus ha ta lom mal szem ben. 
Ga li lei szim bo li kus alak ká lett, mert sze mé lyé ben, 
tet tei ben, sza vai ban, kép vi selt esz mei sé gé ben a sza -
bad sá got aka ró, a dik ta tó ri kus ha ta lom mal szem -
ben cse le ked ni vá gyó ma gyar nép is je len volt a Ka -
to na Jó zsef szín pa dán. 

1953 jú niu sáig csak a túlélés le he tett az egyet -
len cél. 1953 jú niu sá tól azon ban kiala kult egy faj -
ta fe szült ség, „a ta lán le het va la mit kez de ni” re mé -
nye. Már csak egy szik ra kel lett, hogy a for ra da lom 
láng ja fel lob ban jon.

241Szín ház és Mo zi, 1956/28. 4. 
242Uo. 
243Szín ház és Mo zi, 1956/41. 9.


