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Vázlat a magyar
munkásszínjátszás
történetéből

Ismeretes, hogy Magyarországon a XIX.
században, különösen a század utolsó
évtizedeiben az ipari munkásság száma
rohamosan növekedett. 1900-ban a Bu-
dapesten élő 700 000 lakosból a felnőtt
munkások száma meghaladta a 13o 000

főt.
A munkásság számának növekedése

törvényszerűen hozta magával a különféle
jelentősebb munkásszervezetek
megjelenését. Különösen az 1860-70-es
évek-ben, a céhrendszer felszámolása után.
Eb-ben az időben egy-egy szakma
elsősorban érdekvédelmi szervezetét
igyekezett létrehozni; célja rendszerint
betegsegélyezés volt. Ezek az ún.
szakegyletek né-mi tagdíj ellenében
tagjaikat betegségük esetén valamicske
pénzsegélyben részesítették. 1873-77
között eltelt négy év alatt alakult meg
Budapesten az ékszerészek, kalaposok,
kocsigyártók, kőművesek, vas- és
ércmunkások szakegylete. Ugyancsak
1873-ban alakult a Budapesti
Könyvnyomdászok és Betűöntők Egylete.
Bár a nyomdászok - akik Magyarországon
céhkötelékbe sohasem kényszerültek, s így
a merev céhtörvények rájuk nem
vonatkoztak - már 1837-ben létrehozták
betegsegélyző egyletüket. S azt is tudjuk,
hogy 1866-ban már önképzőegyletük is
volt. Az 1900-as évek idejére csak a
fővárosi szakegyletek száma száz körül
mozgott. Ez a fejlődés a szakegyleteket
összefogó szervezet létrehozását is
napirendre tűzte. Tény, hogy 1869. február
9-én egy asztalosműhelyben (ma: Üllői út
19.) megalakult a magyar munkásság első,
átfogó szervezete, az Általános
Munkásegylet. Ezt követően jött létre az
Óbudai Általános Munkásegylet és az
Újpesti Munkásegylet. Ettől az időtől
kezdve a szakegyletek esetleges, sokféle,
spontán tevékenysége fokozatosan
egységesebb politikai színezetet kapott. Az
Általános Munkásegylet a munkásság
anyagi és szellemi védelemét állította
programja középpontjába. Elnökéül
Táncsics Mihályt választotta meg.

Táncsics az általa szerkesztett hetilapot,
az Arany Trombitát az Általános
Munkásegylet rendelkezésére bocsátotta.
Ebben a lapban találjuk az első hírt,

mely [munkásszínjátszásról tudat ben-
nünket. Az Arany Trombita 1869. évi
március 27-én megjelent száma közli, hogy
március 7-én és 8-án az újpesti fa-
munkások szakegyletében (ma: Gyári u.
41. ) eljátszották egy odavaló asztalos-
mester, Csiki Sándor darabját. A da-rab A
bujdosó lengyel gróf és a meg-tért
haramiák hangzatos címet viselte. Sajnos a
kéziratra nem találtunk rá. Ismerjük
viszont Külföldi Viktor 1877-ben írt
darabját, az Egy furfangos munkást.
Külföldi, a németországi Thalheimben
született, és kisgyermekként került
Magyarországra. Eredeti neve, Mayer-
Rubcsecs helyett nyilvánvalóan erre a
tényre utalva változtatta nevét éppen
Külföldire. Tagja volt az I. In-
ternacionálénak, egyik vezetője az Ál-
talános Munkásegyletnek, megindítója a
Szociáldemokrata Párt központi lapjának,
a Népszavának. Említett darabját a Pesti
Polgári Lövészegyesület (Rottenbiller u.
37/b.) épületében adták elő
munkásszínjátszók 1877. október 21-én.
Egyfelvonásosa mai szemmel nem más
dramatizált politikai gazdaságtan leckénél.
A darabban egy munkás - neve is jellemző,
Vörösnek hívják - vitatkozik egy tőkéssel
és annak jogtanácsosával. A vita során, a
munkás fejtegetései alapján érthette meg a
néző az érték-többlet-elméletet és a
kizsákmányolás tényét.

A Huba utcai Munkásképző

A korabeli kormányzat természetesen
tisztában volt a különféle munkásegye-
sületek kulturális tevékenységének politikai
jellegével. A kezdeti években --188o körül
- ugyan még mellőzte a drasztikus
eszközöket, de saját világnézetét,
különösen az osztálybéke, a „jó tőkés"

elméletét minden eszközzel igyekezett a
munkások között terjeszteni. Például a
fővárosi polgármesteri hivatal rendeletileg
alapította meg az úgy-nevezett
Munkáskaszinót. A kaszinó elnevezesben
is másolva a korabeli Úrikaszinókat,
Tisztikaszinókat, évekig működött a
Balaton utcai iskola tornatermében. A
Munkáskaszinó színjátszói természetesen
az uralkodó osztály ízlése szerint
válogatták össze műsoraikat:
századforduló idején divatos bohózatok,
kabaréjelenetek, tréfák kerültek szín-padra
és a munkásság életét idillisztikusan festő
vagy vallásos mondanivalójú darabok.
Például Kazaliczky Antal A harang című
műve. Kazaliczky Antal (18 52-19 I 7)
színész, drámaíró, az Országos
Színészegyesület tanácsosa. A

Nemzeti, majd a Vígszínház tagja. A
harangot 1898-ban mutatta be a Víg-
színház.

A Munkáskaszinóban viszonylag jó
színvonalú műkedvelőgárda jött létre, s
hetenként tartottak előadást. De a szín-
vonal és a hivatalos támogatás ellenére
sem tudtak néhány évnél tovább dolgozni,
mert a munkásság támogatását nem
nyerték meg. A munkásközönség
szívesebben látogatta saját egyesületeinek
műkedvelőit. A korabeli sajtóiból nyert
adatok arról vallanak, hogy a
munkásszínjátszás a századvégi években
egyre erőteljesebbé vált, 188o-1900 között
nem akadt olyan hét, amikor Budapesten
egy-két előadásra sor ne került volna.
Közülük csak néhányat említhetek itt:
1881. július 22-én a Szabók Önsegélyző
Egylete adja elő Tóth Ede valamelyik
művét, 1886. március 28-an a bőröndösök
tartanak előadást, 1887 augusztusában az
asztalos ifjak adják elő Szigligeti: Szökött
katonáját, a cipészek 1891 júliusában A
strike-t, a famunkások a Liliomfit. Tudjuk
- bár a műsort nem ismerjük -, hogy az
újpesti szervezett [munkások 1890.
március 3-án emlékezetes Marx-ünnepélyt
tartottak. A korabeli hangulatot és
körülményeket jól érzékelteti Gyagyovszky
Emil (vasmunkás, költő, újságíró és
műfordító, a munkásszínjátszás egyik
vezető alakja), aki 1958-ban Tiborcz Zsig-
monddal közösen A magyarországi
munkásszín játszás története címmel ta-
nulmányt írt. (Kézirat a Magyar Szín-házi
Intézet Könyvtárában Q 168 R. számon.)
Átadom neki a szót:

„Az 1890-es években - írja - regge-
lenként ezrével lepték el az utat a gyárakba
siető dolgozók, s különösen a Váci út
feketéllett tőlük. Egymás után sorakoztak
a Váci úti kisebb-nagyobb üzemek és
gyárak. Még működtek a Kogler és
Rossner a Wörner, a Nichholson, az Első
Magyar Gazdasági Gépgyár, a Vulkán, a
Sdhlidk-gyár, a Magyar Béla, a Csavargyár
s egészen Újpestig terjedően a Hajógyár.

Ezek dolgozóit igazában akkor érintette
először a párt- és szakszervezeti
szervezkedés gondolata. Akkoriban ebben
a gyárnegyedben csak elvétve akadt egy-
egy munkásszervezeti befizetőhely az is
valamelyik kocsma helyiségében.

A munkások szórakozása is abban
merült ki, hogy beültek valamelyik kis-
kocsmába italozni, miközben az utcáról a
verkli adta a hangulatot.

S ekkor, a 9o-es évek vége felé né-hány
Szabolcs utcai fiatal munkás, hogy



kielégitse a színészkedéshez való vonzó-
dását, »játszani« akartak. Köztük voltam én
is.

Ott, ahol a Rákos patak keresztezi a Váci
utat, állt akkor a patak partjához
támaszkodva egy deszkákból összerótt
csárdaféle, amelynek Tyúkketrec volt a
neve. Némi előzetes próba után itt jelentünk
meg egy vasárnap este, hogy az asztalok
között, a borszagú padlón bemutassuk
tudásunkat. Néhány ligeti kuplé után egy kis
bohózatot is cl-játszottunk, amelynek
Gőzember volt 1 címe. Igénytelen volt a
műsor, de igénytelen volt a közönség is.
Nagy sikert arattunk."

Ez a kis műkedvelőgárda a fővárosi
munkásszínjátszásban jelentős szerepet
játszott. A századforduló első évében már a
Huba utcai Munkásképzőben találjuk őket.
Színpadot építettek, próbáltak, közönséget
szervezték. Néhány hó-napi
szárnypróbálgatás után rendszeresen
tartottak előadásokat. Műsoruk
természetesen nagyon vegyes volt, tréfákkal,
kuplékkal, hivatásos színházaik egy-egy
sikeres darabjával léptek közönségük elé.
Működésük jelentőségét az adta meg, hogy
tudatosan törekedtek műsorukat eszmeileg-
politikailag szocialista mondanivalójú
művekkel gazdagítani. Kezdetben egy-egy
verssel, forradalmi indulóval színezték
műsoraikat. Majd bemutatták Sas Ede:
Rabszolgalázadás című darabját. (Sas Ede
(1869-1928) újságíró, író, filmíró. 1893-tól a
Nagy-várad szerkesztője, majd
főszerkesztője, 1923-tál a Pesti Hírlap
munkatársa. Legismertebb filmje A
szegfagyott gyermek.) A darab sztrájkoló
munkásokról szól, akik végül is kibékülnék
munkaadójukkal. Nos, a Huba utcai színját-
szók megváltoztatták Sas darabjának végét:
a munkások ugyan e változatban is elvesztik
a sztrájkot, de új elhatározásokkal, érettebb
tervekkel és megerősödött öntudattal veszik
fel a munkát.

Új együttesek

Az 1900-as évek első éveiben az angyalföldi
munkásszínház mellett más együttesek is
jelentkeztek. Érdemes megemlíteni a
Szabómunkások Szakszervezetének régi,
Dohány utcai székházában évekig működő
társulatot. Ennek volt tagja a fiatal Salamon
Béla. Tud - juk róla, (hogy Molnár Ferenc:
Doktor úr című darabjában nagy sikerrel
játszotta el Puzsér szerepét. Sőt, maga is írt
Jogtű címmel egy egyfelvonásost.

A tízes évékre egyetlen szakmai szer-
vezet sem akadt a fővárosban, amely-

nek keretében a munkásszínjátszás
valamilyen formában ne lelt volna otthon-ra.
Ez a helyzet egy a munkásszínjátszást
összefogó és irányító szerv hiányát egyre
kifejezettebben érzékeltette. Az egyes
szakmák szakmai elkülönülése,
önállóságának, sajátosságainak hangoz-
tatása az említett évtizedekben a kelleténél
jóval erőteljesebb volt. A politikailag
egyébként is sokféle hatásnak kitett kis
színjátszócsaportok nem mindig és nem
mindenben szolgálták maradéktalanul a
munkáskultúrát. Az SZDP-ben a kulturális
munkával foglalkozók előtt egyre
kézenfekvőbb lett, hogy a
munkásszínjátszás produkálta műsorok
eszmeileg nagyon is labilisak, egyik-másik
csoport közönséghatása, mozgósító ereje
megfelelő politikai irányítás nélkül hamar
megrekedt a kétes értékű művészkedés
szintjén. Az egységes és központi irányítást
a munkásszínjátszásnál is mutatkozó üzleti
szellem jelentkezése is sürgette. Ne feled-
jük, hogy az egyes munkasszervezetek
segélyezési funkciót !is elláttak, így e
rendezvények bevételi összege - a
közönségvonzó színjátszás a
bevételnövekedésre különösen alkalmasnak
bizonyult - n e m volt számukra érdektelen.
Műsoraikat iparkodták egyre „vonzóbbá"
tenni: városszerte ismert, hivatásos
művészekkel rendezték előadásaikat.
Számos esetben a munkásszínjátszók helyét
neves kupléénekesek, artistaprodukciók,
orfeumi számok foglalták el, a munkásság
nevelését célzó darabok helyére hivatásos
színészekkel előadott kabarétréfák kerültek.
Bármennyire különös, e vonatkozásban még
olyan nagy múltú munkásszervezet is az
élenjárók közé került, mint a nyomdászoké.
A Népszava 1907. október 27-i számában a
Gutenberg műkedvelő társaság így
ajánlkozik:

„Az elsőrendű erőkből álló és 14 év óta
sikeres működést kifejtő Gutenberg
műkedvelő társaság elnöksége ezúton
tudatja a munkásegyesületek vezetőségeivel,
hogy a téli repertoárjaival - amelyben
dráma, bohózat sőt operett is szerepel
kellően felkészült, és így az esetleges
meghívásoknak készséggel eleget tehet."

A SZDP budapesti végrehajtó bizottsága
végül is határozatilag foglalt állást, ahogyan
ma mondanánk, a kommercializálódással
szemben: ,;A bizottság felkéri a Népszava
szerkesztőségét, hogy a fővárosi műkedvelő
társaságok hirdetéseit csakis a pártszervezet
útján közölje, hogy így a nagyszámú, rész-

ben nem is szociáldemokrata társaságok
működését a pártszervezet figyelemmel
kísérhesse." (Népszava, 1910. szeptember
15.)

Ilyen előzmények után és körülmények
között ért egyre határozottabbá a gondolat,
létre kell hozni a munkás-színjátszók
szövetségét. Gyagyovszki mellett ennek
legegyértelműbb és tegyük hozzá nagy
hatású .képviselője Somló (Silberstein)
Dezső volt. (Somló Dezső [1882-1932]
kereskedősegédből lett pártfunkcionárius.
1918-ban a KMP-hez csatlakozott. Az
ellenfarradalom
15 évi fegyházra ítélte. 1921-ben
fogolycsere-akció kapcsán került a
Szovjetunióba.) 1912. november 2-án ültek
össze a munkás műkedvelő társaságok
küldöttei a Hajnalhasadás (Bp. VII.,
Csengery utca 1.) munkásképző
helyiségében, hogy a műkedvelői társaságok
szövetsége megalakítását megvitassák. A
bevezető referátumot Somló tartotta A
szocialista műkedvelő hivatása a
munkásmozgalomban címmel. Cikkét -
amelyben feltehetően .referátumában
.kifejtett gondolatait ismételte meg - a
Népszava 1913. július 9-i száma közölte.

Munkásműkedvelő Társaságok
Szövetsége

1913. augusztus 5.-én megalakult a
Munkásműkedvelő Társaságok Szövetsége.
A Társaság megválasztotta vezetőségét.
Alapszabályát a belügyminiszter jóvá-
hagyta.

A Szövetség központi együttest is
létrehozott, mely az akkori
Építőmunkásotthon színháztermében tartotta
előadásait. A háború kitöréséig négy
alkalommal kerülhetett sor nagyobb szabású
rendezvény megtartására. Bemutatkozásúk
1914. február 1-én történt, méghozzá nagy
sikerrel: ezt az ún. művészmatinét meg
kellett ismételniök. A háború előttiutolsó
előadásukat május 24-én tartották.

Az új Szövetség legnagyobb gondját a
politikailag, eszmeileg és művészileg egy-
aránt igényes darabok hiánya jelentette.
Ezért munkásszínjátszók nem tehettek mást,
mint hogy a hivatásos színházak műsorán
levők közül válogattak; népszínművektől a
burleszkig. Szigligeti Ede: Szökött katona,
A strike; Csepreghy Ferenc: Sárga csikó;
Tóth Ede: A falu rossza, A tolonc mellett
Oscar Blumenthal: Mozgófényképek; Guthy
Soma-Rákosi Viktor: Bregováci hős és A
sasok; Porzsolt Kálmán: Az asszony



voltak többek között leggyakrabban játszott
színműveik.

Azonban a munkásmozgalom erősö-
désével, a munkásság öntudatosodásával
szinte párhuzamosan, egyre fokozottabb
gonddal keresték azokat a műveket,
amelyek saját problémáikat is érintik, vagy
azzal is foglalkoznak. A század-fordulótól
egyre gyakrabban jelent meg a
munkásszínpadokon Heyermans: A remény
című műve, sőt tudunk arról is, hogy olyan,
számunkra minden bizonnyal szinte
megoldhatatlan feladatra is vállalkozták,
mint Gorkij : Éjjel menedékhelyének
előadása. Az is nyomon követhető, hogy A
strike, A tolonc sokkal többet volt
műsoron, mint például A sárga csikó. De
kifejezetten szocialista drámairodalammal
nem találkozhattak, korukban a
legprogresszívebb színművek sem
szocialista-marxista oldalról közelítették a
munkásság problémáit, s még kevésbé adtak
arra szocialista módon választ.

A Szövetség korán felismerte, hogy a
munkásszínjátszóknak elsősorban olyan
színművekre van szükségük, amelyek a
marxizmus ideológiájának bázisán állva
kezelik a kar társadalmi kérdéseit, marxista
módon elemzik a hazai munkásság
helyzetét, és közönségüket szocialista
eszmékkel felfegyverezve késztetik politikai
aktivitásra. Ilyen színműirodalmat teremteni
az 1900-as évek elején hatalmas feladatot
jelentett. A század-forduló utáni
Magyarországon a széles munkástömegek
előtt a marxista irodalom alig volt ismert.
Ezért a születendő művek fontos
összetevőjeként igényelték a politikai
ismeretközlést. Számolni kellett azzal is,
hogy az új gondolatokat befogadó
közönség túlnyomó többségének általános
műveltsége alacsony szinten állt, a művészi
kifejező módok, eszközök, stílusok
tekintetében pedig műveltsége-ismerete
szinte szóba sem jöhetett. A szocialista
színműiroda-lom születésének perceiben -
semmi eset-re sem volt az idő alkalmas
rafinált drámaszerkesztési, dramaturgiai
megoldások csillogtatására. E nézőkhöz
köz-érthetőien, egyértelműen és hatásosan
szólóművekre volt szükség - ami korántsem
mond ellent a művészi igényességnek, sőt(!)
-, melyekhez értelmük hozzáfért, melyek
érzelmeiket megragadták és agitatív erővel
osztályharcra mozgósítottak.

A Szövetség e helyzet tudatában hir-
detett megalakulása pillanatában 200

koronás díjjal drámapályázatot.

Szocialista drámakísérletek
Ha képesek vagyunk beleképzelni ma-
gunkat a korba, akkor a Szövetségnek ezt a
felismerését és erőfeszítését nemcsak el kell
ismernünk, de tisztelnünk is kell. S az
éppen csak jelentkező szocialista
drámairodalmat nemcsak értékelhetjük, de
tisztelhetjük is. Tisztelhetjük azokat a
szerzőket, akik ekkor - ha egyikük-másikuk
a történelemsorán emberileg-politikailag
gyengének bizonyult is - művészi
ambícióikat politikai meggyőződésükkel
olyannyira azonosítani tudták.

Mai szemmel és ízléssel (de az 1910-es
évek irodalmi ízlésével vizsgálva is) nézve
az éppen születő szocialista-marxisra
színműirodalmat, könnyű e művek gyenge
pontjait meglátnunk. Elsősorban művészi
formálás vonatkozásában. Legtöbbjükben a
drámai alaphelyzet túlexponált, végletesen
élezett. (De volt drámai szituáció!) A
szereplők, a figurák romantikusak,
egysíkúak. A művek hangvétele túl sötét,
tragikus alaptónuson hangszerelt, a
humorral-oldásokkal alig operáló. A
szerzők szívesen és gyakran alkalmaztak
nagy hatású, sőt hatásvadászó effektusokat,
megoldásokat. A dialógusaik többnyire
túlírtak, a szereplők mindent kibeszélnek,
kimondanak; szavaik és gondolataik
ugyanazok. Egyik-másik a prelegálástól, a
naiv tanítástól sem mentes. Tüzetes
elemzés esetén bőven sorolhatnánk még
kifogásokat. Mégis, ezek a darabok-
darabkísérletek megkapóan tiszta
szándékúak, elragadóan becsületesek és
megrendítően őszinték. Ma olvasva is, a
legnemesebb indulatokat felrázóan erőteljes
az a hatás, amit nagyapáink és dédapáinak
embertelenné nyomorított voltuk rajzával
az emberből kiváltanak. Művészi
hiányosságaik ellenére is átsüt ezeken az
írásokon szerzőik élményként átélt
felháborodása, amit a kizsákmányolással, a
nyomorral, az emberi ön-érzet pusztításával
szemben éreztek.

A darabok és szerzők legtöbbjét is-
merjük. Tudunk Simon László: Nyomor,
Szántó Armand: Elveszett fiú, Rucsáti
Gyula: Szibériai száműzött, Ormos Ede:
Szocialisták, Sas Ede: Rabszolga-lázadás,
Peterdi Andor: Bibliások, Gyagyovszky
Emil: A legnagyobb bűn, Bárdos Ferenc: A
rendszer áldozata, Klárik Ferenc: A munka
diadala és Vitéz Miklós: Szegény Ábris
megdicsőülése című művéről. Sajnos nem
olvasható valamennyi darab, legalábbis
nekem eddig nem sikerült valamennyire
rálelnem. (Lehet, hogy Vitéz 1914-ben írt
Gyáva

című színműve azonos a pályadíjnyertessel.
Ennek kézirata előkerülhet.)

A szerzők közül sem tudjuk
valamennyinek követni életét; az első világ-
háború nagyon közel volt. Akiket is-
merünk, akiket a munkásmozgalom vagy az
irodalomtörténet - vagy mindkettő -
számon tart, azok is más-más életutat
jártak; nyugtalan korban születtek, éltek és
dolgoztak. Gyagyovszky Emil-rőt és Sas
Edéről már történt említés. Peterdi Andor
fiatal éveiben pék, majd mészáros volt. A
század elején elvégezte a Vígszínház
színészképző iskoláját, de újságíróként
dolgozott, a Népszava munkatársa lett.
1942-től részt vett az el-lenállási
mozgalomban. Ormos Ede újságíró, költő,
szociográfus volt. Eredeti foglalkozása
ügyvéd. 1902-től a Makó és Vidéke című
lapot szerkesztette, majd ő is a
Népszavához került. A Tanácsköztársaság
után Bécsbe emigrált. 1920-ban hazajött, és
a Friss Újságnak lett a munkatársa. 1944-

ben a németek deportálták, ott halt meg.
Bárdi Ödön színész-rendezőként dolgozott
többek között a Vígszínházban.
Munkásszínjátszókat képző iskolának és az
Országos Színészegyesület iskolájának is
tanára volt. Vitéz Miklós mint újságíró a
Világ című lapnál kezdte pályáját. Majd ő is
a Népszava munkatársa lett. 1928-tól az Új
Színház dramaturgja, majd igazgatója. 1945
után a Műszaki Könyv-kiadó
munkatársaként dolgozott. Évforduló című
első darabját 1911-ben adta ki a Világosság
Könyvnyomda. Első színpadi sikerét az
Akiknek egy a sorsuk című szomorújátéka
hozta meg. A darabot 1919. április 26-án
mutatta be a Madách Színház.
Filmforgatókönyvekelt is írt, társszerzője
volt a Meseautó című filmnek. Bárdos
Ferenc jobboldali szociáldemokrataként
1928-tól országgyűlési képviselő, a Hermes
Biztosító Rt. vezérigazgatója. Az eredetileg
asztalos Klárik Ferenc is ezt az utat járta:
előbb munkásbiztosítási tisztviselő, majd ő
is „hónatya"-ként tevékenykedett.

A darabok részletes ismertetésére e cikik
keretében nincs mód. Csak a legje-
lentősebbeket mutatom be röviden.

Peterdi Andor: Bibliások című egy-
felvonásosa parasztdarab. Egy jómódú,
Bibliát forgató, szenteskedő, a helybeli
pappal jóbarátságban élő nagygazda egy
sokholdas parasztnak szánja a lányát. A lány
azonban egy nincstelen parasztnapszámost
szeret. A pap tanácsára az apa inkább
zárdába küldené lányát, mintsem
beleegyezzék a szerelmesek há-



zasságába. Ebben az esetben az egyet-len
leány öröksége az egyházra maradna. A
fiatalok kitartanak egymás mellett, a
kitagadott leány elhagyja a jó-módot
szerelmeséért. Peterdi a fiatalok sikeres
lázadását megírva mond egyfelvonásosában
ítéletet a hit mögé rejtőzködő képmutatás és
a szülői gondoskodás mögé bújt kapzsiság
fölött.

Sas Ede: Rabszolgalázadása egy vas-
gyári sztrájk keretében játszódik. Egy idős
munkásasszony két fia egyúttal két világ is:
az idősebb sztrájkvezér, öccse sztrájktörő.
Az események során derül fény arra, hogy a
két fiú nem édestestvér. A fiatalabb
apja éppen a bányatulajdonos, ki egy sok év
előtti hasonló sztrájk okozta nyomor idején
csábította dl az akkor még szép és fiatal
anyát. A sztrájkolók megtámadják a
bányatulajdonost, aki előlük a fiúk lakásán
keres védelmet. Ebben a helyzetben csap
össze a két testvér: az idősebb dulalkodás
közben halálra sebzi az apját védő öccsét. A
darab nem mentes az anarchista magatartást
sugalló hatásoktól s ugyan-akkor a „jó
gyáros" gondolatától sem Eszmeileg
meglehetősen zavaros. A romantikus séma
aligha kíván említést; a „nagyjelenet"
előkészítése és felépítése azonban avatott
kezekre vall. Hatásosan megírt mű, eszmei
zavarossága mellett indulati töltete
egyértelmű és vitathatatlan, minden
bizonnyal nem kis érzelmeket kiváltva
állíthatta a nézőket a sztrájkolók mellé.

Gyagyovszky Emil: A legnagyobb bűn
című egyfelvonásosa talán egyik
legjellemzőbb darabja ennek a termés-nek.
Színhely egy kőbánya. Az öregedő Orbán
néhány éve még maga is kőfejtő volt,
munkavezető. Rendezett anyagi
körülmények között él szép, fiatal féle-
ségével és 3-4 éves kisfiával. Orbán tipikus
munkásáruló. A „becsületes munka elnyeri
jutalmát" hangoztatásával igyekszik
leszerelni volt munkatársai
elégedetlenkedéseit. A kőfejtő munkások
vezetője Puskás, egy alkalommal felkeresi
Orbánt, hogy társai érdekében beszéljen
vele. Kéri, követeléseiket támogassa
Baranyainál, a bánya tulajdonosánál. Szó
szót követ, Orbán Puskás fellépését a vele
szembeni irigységnek véli. A heves vita
közben Puskás célzást tesz arra, hogy Orbán
jelenlegi helyzetét nem munkájának, hanem
fiata l feleségének köszönheti. Orbánban
feltámad a féltékenység. A hozzájuk hi-
vatalosan érkező tulajdonos utasításának,
hogy ti. intézzen dl valamit a bányánál,
látszatra eleget tesz, de nem tá-

vozik a háztól a kapott feladatot vég-
rehajtani, hanem kihallgatja felesége és
Baranyai beszélgetését. Gyanúja igazolást
nyer, az asszony a tulajdonos szeretője.
Szégyenében és felháborodásában
elhatározza, mindhármójukkaI végez :
visszatérve lakásába egy köteg dinamitot
rejt a béreket őrző páncelszekrénybe, s
meggyújtja annak kanócát. A kijárati ajtót
bezárja, feleségének és Baranyainak drámai
jelenetben mondja el, hogy ismeri
viszonyukat. A dráma meg-oldása a
következő: Amikor kiderül, hogy kisfia is a
lakásban van, kiveszi a dinamitot a
páncélszekrényből, kirohan, és a
robbanásnak csak ő esik áldozatul. Orbán
felesége nem fogadja cl a Baranyai által
felkínált menedéket, a munkások
támogatását keresi, akiknek a nevében
Puskás megfogalmazza a mű
alapgondolatát: Orbán fia fogja majd
folytatni a harcukat.

Kitört az első világháború. A mun-
kásszínjátszók, az írók és a közönség
legtöbbje a frontokra került. A magyar
munkásszínjátszás történetének első feje-
zete ezzel véget ért. Ami ezután követ-
kezett, az a világtörténelemben is új fe-
jezetet jelentett. Újat a magyar munkás-
mozgalomban, a munkáspárt történetében és
a munkásművelődés, a munkásszínjátszás
történetében is.

E SZ ÁM U N K SZ ERZŐ I
ALMÁSI MIKLÓS az irodalomtudomá-

nyok doktora, a Színházi Intézet főmun-
katársa

BÁCSKAI JÚLIA pszichológus, a Szak-
szervezetek Elméleti Kutatóintézetének
munkatársa

BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Ifjúság munkatársa

BIZÓ GYULA a Színházi Intézet igazgatója

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

GERSKOVICS, ALEKSZANDR szovjet
kritikus, a moszkvai Balkanisztikai Inté-
zet munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a Nép-
szabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

SZÁNTÓ ERIKA dramaturg-újságíró, a
Magyar Televízió munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT lektor-dramaturg, a
Színházi Intézet munkatársa

TARJÁN TAMÁS újságíró, a Látóhatár
munkatársa

VULF, VITALIJ szovjet kritikus
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Szeredás András:
Egy színház keresztmetszetekben
Böszörményi Katalin:

Raszpljujev nagy napja színpada
Földes Anna:
Kritika helyett az Elveszett
paradicsomról

Nánay István:
Sírás és nevetés határán (Valló Péter
két rendezéséről)

Szántó Erika:

Nyaralók - inkognitóban

Iszlai Zoltán :

Leonov: Hazatérés

Pór Anna:

Telihold Békéscsabán

Saád Katalin:
A képzőművészet titkos jelenléte
(Pauer Gyula díszleteiről)

Geszti Pál:

Márkus László Norrisonja
Róna Katalin:

Somogyvári Rudolf a Barbárokban
Bányai Gábor:

Trokán Péter beérkezése
Szántó Péter:

Két színésztől a Zóra ürügyén
Mihályi Gábor:

Vidéki eredmények, gondok

Kent Bales:
Magyar színházakban, amerikai
szemmel

Földényi László:
A drámai művészi tartalom beteljesí-
tése: a katarzis

Kroó András:
Vásári és művészi bábjátszás Magyar-
országon 1945-ig

Köröspataki Kiss Sándor:

Rosszkedvű színház

Hámori András:

Két találkozás Rajkinnal

György Eszter:
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