
színháztörténet
Azt mondják - s részben magam is

tanúja voltam -, Berlinben rengeteg a
színházi kezdeményezés, a nézőtéri ankét
és az előcsarnokban rendezett elő-adás.
Sokoldalúak az egyes művészek is:
Manfred Wekwerth Coriolanusától egye-
nes út vezet a III. Richárdig, de már Solter
Tassója és Amphitryonja másféle rendezői
kézjegyeket mutat. Strassburger a maga
filozófiai vitáit két síkon - Diderot
szavával színészként, Gozzi mesejáté-
kában rendezőként folytatja. Dieter Mann,
akinek lázas-lázadozó, de végül is
védtelen Edgar Wibeau-járól egy ország
vitatkozott, s akinek akrobata moz-
gékonysága egy kirobbanó színészegyé-
niség alapvető kifejezési eszközének tűnt,
a Tasso minisztereként valósággal
megzabolázza saját mozgékony arcvoná-
sait, hidegen kimértté, ridegen fegyel-
mezetté és félelmetessé válik. A realista
játékstílust itt Dieter Mann színpadi
anyanyelvének hisszük, holott Besson
Sárkányában a polgármester fiakén, éppen
stilizált karikatúrájával, groteszk
gesztusainak fogalmiságával aratott ma-
radandó sikert. S mindez még csak nem is
egy nagy pálya egymást követő állomá-
saiként értékelhető: hétfőn a színész egyik
arcát és stílusát, kedden a másikat látjuk.

Dieter Mann és a hozzá hasonló te-
hetségek feltétel nélküli színészi
átlényegülésükkel bizonyítják, hogy
tökéletesen bele tudnak helyezkedni egy-
egy jelentékeny rendezőnek a darabról
alkotott víziójába. Ami pedig azt a
bizonyos rendezői víziót illeti, amelynek
komplexitásából a vizualitást ragadtam ki
az imént - berlini tapasztalataim megint
csak arról győznek meg, hogy a szuverén
színházi világ megteremtése, az esztéti-
kum felragyogtatása rengeteg munkába
kerül, és a kor szellemi szintjén vállalt
drámaolvasással kezdődik.

MÁNDI TERÉZ

A Tanácsköztársaság
színháza

A magyar színház történetében jelentős
dátum az 1919. március 22. A Népbizto-
sok Kormányzótanácsa ekkor vette köz-
tulajdonba a színházakat. A rendelet
végrehajtásával megbízták a Közoktatás-
ügyi Népbiztosságot és egy kilenctagú
bizottságot, amelynek feladata lett úgy
irányítani a színházak műsorát, hogy le-
hetőleg forradalmi és szocialista tenden-
ciájú darabok kerüljenek műsorra ... A
Vörös Újság a rendelet kommentálására
írja: „Mit jelent ez? Azt, hogy mindama
javak közül, amelyeket a kommunizmus
felszabadít az első a színház, a kultúra
mindennél értékesebb kincse . . . a nép
legnagyszerűbb iskolája . . ." A közle-
mény beszámol arról, hogy a rendeletet
felolvasták a színházakban, és a közönség
nagy tapssal fogadta, valamint azokat,
akik forradalmi költeményekkel vagy
magyarázó előadással vezették be a hír-
adást. A Nemzeti Színházban Beregi
Oszkár, az Operában Bakó László, a
Vígszínházban Góthné Kertész Ella és
Góth Sándor, a Király Színházban Gábor
Andor beszélt.

A következő, március 27-i rendelettel
leszállították a dolgozók számára a szín-
házjegyek árát. A jegyek kétharmad része a
Szakszervezeti Központ jegyelosztó
irodájába került. A színházak pénztáránál
is árusítottak leszállított áru jegyeket
szakszervezeti igazolvány ellenében.

A színházjegyek korlátozásának negatív
eredménye is volt. Hosszú sorok kí-
gyóztak a pénztárak előtt, és lassanként
kialakult az üzérkedés a jegyekkel, amit
büntetni kellett. A jegyárak csökkentése
másrészt a tantiemek csökkentését is je-
lentette, ezért - hogy az írókat és zene-
szerzőket ne érje károsodás - felemelték a
tantiemeket.

A budapesti és vidéki színházak igaz-
gatói egy március 3o-i határozat szerint
mint fizetett alkalmazottak maradhattak
helyükön.

Megfelelő emberek a megfelelő helyen

A Magyar Színpad című színházi és
zenei napilap nemcsak a műsorokat kö-
zölte, hanem cikkeket írt az új színházról,
új közönségről és a műsortervekről.

Megemlékezett a Thália megszűnésé-nek
tízéves évfordulójáról: „Soha nem volt
olyan aktuális az emlékezés erre az úttörő
munkára, mint most, amikor arra van
szükség, hogy minden drámai szín-ház
folytassa azt, amit a Thália elkezdett."

Portrékban vagy nyilatkozatokban mu-
tatták be az új vezetőket: Lukács Györ-
gyöt, Reinitz Bélát, Balázs Bélát. Lukács
Györgyről elmondták azt, hogy A modern
dráma című könyvével már fiatalon
akadémiai díjat nyert, német egyeteme-
ken tanított, járt a Szovjetunióban, és most
„elindult a magyar Lunacsarszkij
kultúrvonata, és viszi majd az új kultúrát
vidékre is". „Az előtérbe lépett Reinitz
Béla, a Népszava zenekritikusa, most
megvalósíthatja, hogy a klasszikus zene
elkerüljön a tömegek közé, és érvénye-
sülhet Beethoven IX. szimfóniájának
schilleri szózata: milliók kultúrája lesz az,
ami eddig csak tízezreké volt!" A zenei
direktórium élére Reinitz, Baj-tök és
Kodály kerültek. Százhúsz munkás-
hangversenyt vettek tervbe, vígoperát a
Fővárosi Orfeum helyén, vidéki kör-
utakat, iskolai hangversenyeket és zenei
középiskolát. - A prózai színházak szak-
osztályának vezetője Balázs Béla lett.
Bizonyos mértékig már ismerte a közön-
ség, hiszen 1918-ban már bemutatta az
Opera Bartók-Balázs : A kékszakállú herceg
várát. Balázs Béla 1919. április 24-én írja:
„Ha a népnek adjuk a színházat, csak
visszadjuk neki, mert a színpad nem
magányos művészegyéniségek ki-találása
volt. A színjáték a tömeglélek
megnyilatkozásaként keletkezett, s ezért
úgy különbözik minden más művészettől,
mint az egyéni akciók a forradalmaktól .. .
nyilvánvaló, hogy a kommunista szín-ház
a nép színháza kell, hogy legyen, nemcsak
abban az értelemben, hogy olcsó jegyeket
juttat a munkásoknak, hanem újra a
néplélek ünnepévé avatja a színjátékot."

Balázs Béla vezetésével művész-
csoportok, staggionék alakultak, melyek
járták a vidéket. Számuk lassanként
körülbelül harmincra emelkedett. Balázs
Béla rendeletére 25-25 ezer példányban
sokszorosították Somlyó Zoltán: Bölcsődal
és Vörös zászlókkal című verseit, valamint
Tóth Árpád: Az új isten című költeményét,
hogy a vidéki körutakon szétoszthassák.

A megfelelő vezetők ellenére is küzdel-
mes volt a munka. Lukács György április
14-én a Neues Wiener Journal tudó-
sítójának így nyilatkozott: „Egyelőre még
nehézségek vannak, de mi egyenesen
megyünk előre a kijelölt úton, hogy



a művészetet az eddigi kapitalista ura-lom
alól felszabadítsuk, és azoknak a nagy
tömegeknek szolgálatába állítsuk,
amelyeket ezen a téren is kifosztottak
eddig. Hatalmas organizációra van szük-
ség, hogy megsemmisítsük azt az üzleti
rendszert, amely tarthatatlanná vált. A

bohózatnak és a sekélyes operettnek meg
kell szűnnie, mert most azok a rétegek
kerülnek először kapcsolatba a művészet-
tel, amelyeknek csak alapfogalmaik van-
nak, és ezért mindenekelőtt ízlésük fej-
lesztése céljából komoly művészetet kell
számukra nyújtani. Különben is már az

első napok tapasztalataiból kiderült, hogy
a proletáriátus több fogékonyságot mutat a
komoly drámák és nemesebb vígjátékok,
mint az orfeumi mutatványok iránt.
Természetesen az átszervezés nehéz
munka ... Budapest négy drámai
színházában a műsort csaknem egészen
ami terveink szerint változtattuk meg ..."

A könnyű műfajokat játszó színházban a
felvonásközökben előadásokat tartottak.
Néhány név az előadók közül: Gábor
Andor, Karinthy, Barta Lajos, Révész
Béla, Komját Aladár, Mácza János - és az
akkor forradalmi Babits Mihály és
Kosztolányi Dezső, aki több cikket is írt a
Színházi Életbe az új színházról és annak
közönségéről. Kosztolányi legérdekesebb
cikke, amelyben elmondja, hogy gyakran
jár színházba, de nem a nézőtérre, hanem a
színpadra és onnan nézi a közönséget.
„Eltűnt valami: a látcső! Akik mostanában
járnak színházba, azoknak oly üde, új
öröm lát-ni és hallani, hogy nem kell
fűszerezniök, a szemük még nem romlott
el a szí-nek élvezésében, még nem lettek
színház-rövidlátók . . . meztelen szemmel,
meztelen szívvel fogadják az élet álmát, a
játékot."

Sztárok és kollektív színtársulatok

Lukács György kezdettől fogva hangoz-
tatta, hogy meg kell szüntetni a színészek-
nek egyes színpadokhoz való lekötését, az
összes színpadi erők egy együttesbe
fognak tartozni : „Meg kell szüntetni azt,
hogy egyes színházak monopóliumot
szerezzenek a legjobb színészekre. Sztár-
szisztéma nem lesz többé, az előadást az
egész együttesre kell alakítani!" Az
elmélettel szemben a gyakorlatban még
voltak sztárok. Soha olyan divat nem volt
az autogramgyűjtés, mint abban az időben.
Beregi Oszkárt, Fedák Sárit a lelkes
fiatalok tömegével várták a kis-kapunál.
Valójában a sztárok is a nép művészei
voltak, részt vettek a népünnepélyeken, a
toborzónapokon és a május 1-i ünnepi
menetben.

Május i-én jelent meg az a rendelet,
amely megszünteti a színészeknek egy
színházhoz vagy városhoz való lekötését.
A kommentár szerint megszűnik a fővárosi
és vidéki színészek megkülönböztetése. A
vidéki színészek Pesten szerepelhetnek,
Budapestre kerülni nem lesz elérhetetlen
cél. A vidéki városok közönsége pedig
ezután gyakran és rendszeresen láthatja a
fővárosi színészek e t . . .

A színészek szervezése már az ősziró-

Színházi p lakát a Tanácsköz társaság ide jébő l



zsás forradalom idején megkezdődött.
Március 15-re virradó éjjel hajnalig tár-
gyaltak a Király Színházban a színészek
megbízottjai és a színigazgatók. Létre-jött
az új kollektív szerződés, amely
közmegelégedésre szabályozta a fizeté-
seket, még a nős és nőtlen színészek bére
között is különbséget tett. Az új szerződés
a kardalosok helyzetén is jelentős
mértékben lendített. Március 20-án meg-
alakult a Színházi Alkalmazottak Szerve-
zeteinek országos szindikátusa, amely
május z-án alakult szakszervezetté. Szak-
szervezeti tag lett az új kollektív színtár-
sulat 800-ra felszaporodott tagja is. Szer-
vezésükről Bálint Lajos nyilatkozott:

„A Fészekben működő színművésze-ti
bizottság hetek óta vizsgáztat Bánóczy
László elnökletével. A megszervezett
művészgárdát képességei szerint foglal-
koztatják a létrejött sok új színházban!" -
Rengeteg lehetőség volt: a Budai Színkör,
a margitszigeti és városligeti színházak, a
Népház színháza, és Óbudán, Újpesten,
Kispesten, Erzsébetfalván is alakult
színház. A Csepeli gyári színházban
Halász Alfréd leszerelt katona társulata
szerepelt maga szervezte társulattal. A
színházról szóló egyik be-számolóban
olvassuk: „A munkások minden szereplőt
egyformán kedvelnek, nem csinálnak
primadonnakultuszt, nem a színészek és
színésznők kedvéért járnak színházba,
hanem a darabokért, a játékért . . ." Három
katonaszínház is volt: a kelenföldi
laktanyában működő Bebel Színház, a
Hungária körúti lovassági laktanyában
létesült Engels Szín-ház és az Üllői úti
kaszárnyában alakult Martinovics Színház.
Ha nem volt ön-álló színtársulatuk, ezek is
a kollektív együttest szerepeltették. A
színtársulat-nak három-öttagú
propagandacsoportjai is voltak. Dobogó,
díszlet és kellék nélkül politikai
esztrádműsorokat, kis-jeleneteket, tréfákat
adtak elő népünnepélyeken és a hosszú
ülések élénkítésére is.

Írók és színdarabok

A 133 nap derekán, május 14-én készült el
az írói szakszervezet katasztere, ahol olyan
színpadi szerzők szerepeltek, akik nem
slágerdarabokat írtak, mert az volt az
elgondolás, hogy az új egészséges kö-
zönségnek nem franciás sikamlósság,
poentírozás, nem elkoptatott szerelmi há-
romszög hanem általános emberi prob-
lémákkal foglalkozó darabok és az emberi
gyarlóság szatírái kellenek.

Nagy Lajos a Színházi Életben írt

cikkében úgy vélekedett: „A kommunista
világszemlélet azt az irodalmat, amely
máig élt és terjeszkedett, megveti .. . meg
kell rostálni ezt az irodalmat, és kevesen
hullanak át a rostán!" Bizony sokan
áthullottak . . . de Hercegh Ferenc, akinek
A Fekete lovasát március 22-én mutatták
be lassanként lekerült a műsorról.
Calderon A zalamei bírója, Heyermans
Reménye, Schiller Don Carlosa,
Hauptmanntól A bunda, Bródy Sándor A
dada című darabja és általában a
világirodalom és orosz irodalom klasz-

szikusai kerültek előtérbe. Tervbe vettek
egy szociológiai-drámai ciklust, amely az
antik drámától a modern darabokig
bemutatja a kort, és annak színpadát. A
darabok előtt írók beszéltek volna.

Nagy színpadi szerzőink, akik a fehér-
terror, később a hitlerizmus elől Ameri-
kába mentek, még aktívan résztvettek a
Tanácsköztársaság színházi életében. A
Vígszínházban felújították Molnár Ferenc
Liliomát, a Belvárosiban Bíró Lajos
Francia négyese ment. Lengyel Menyhért

már bemutatott Sancho Pancha király-

Bajor Gizi A dada címszerepében



sága sikere után új darabot írt A névaparti
kastély címmel.

Bíró Lajos a Színházi Életben nyilat-
kozott darabjáról: „Meg kell mondanom,
hogy amikor ezt a darabot írtam egy-két
évvel a háború előtt, más kedvem volt,
mint most . . . Ezért nem lehet nagy
történelmi eseményeknél a színpadról arra
következtetni, mi foglalkoztatja az írókat,
legfeljebb arra, mi foglalkoztatta őket pár
évvel ezelőtt. (A kommün alatt Párizsban
telt házak előtt játszották A háromcsőrű
kacsát.) Mai lelkiállapotunk csak azokban a
darabokban fog jelentkezni, amelyek egy-
két év múlva kerülnek színpadra." Lengyel
Menyhért ezzel szemben azt írta: „A
névaparti kastély akár szóról szóra is
megtörténhetett, mégsem szeretném, ha
aktuális darab-nak neveznék, mert
nemcsak az akart lenni . . . magamnak is
probléma volt lehet-e ennyire aktuálisnak
lenni ... végül azt gondoltam: igen! Mert
nem-csak a távlat teszi - a mai
eseményekről húsz év múlva éppen olyan
jó vagy éppen olyan rossz darabot lehet
írni, mint ma. S úgy megváltozott az
időszámítás. Egy év alatt ötszáz esztendőt
mentünk előre - a fél év előtti orosz
eseményt is mint történelmet lehet
elkönyvelni. Az írónak végre is az a dolga,
hogy álljon az események mellett mint
megbízható tanú, és jegyezzen,
jegyezzen!" Bródy Sándor is nyilatkozott:
„Ez a nekem való idő és ez a
színdaraboknak való idő, mert nincs jobb
téma a világon, mint az éles és vérre menő
igazság . . . Majd-nem minden darabom
harmadik felvonása rossz, mert meg kellett
javítanom az akkori igények számára, bár
nem akartam. ... A magam részéről boldog
vagyok, hogy a régi erkölcsi divat béklyó-
ja lehullt, és végre azt csinálhatom, amit
mindig akartam." Orgonavirág címmel írt
alkalmi darabot, amelyet május 1-én
három színház (Nemzeti, Víg, Magyar)
bemutatott. Mai szemmel kicsit sematikus
a darab. Egy szegény öreg arany-míves
feleségével és szép fiatal lányával kora
reggel kirándul a szabadba ünnepel-ni.
Velük megy a lány vőlegénye, egy gyáros
fia, aki nyíltan hangoztatja, hogy
házassága „méssalliance" lesz. A kirán-
dulók találkoznak egy munkással, a lány
gyerekkori játszópajtásával, aki egykor
orgonavirágból font neki meny-asszonyi
koszorút. Egy szimbolikus alak: az Ember
helyes megvilágításban mutatja a lánynak
a vőlegényt és a ját-szótársat. Az
egymásnak teremtett két

lény egymásra talál, a „méssalliance"-ból
nem lesz semmi.

Május 1-én a Városi Színházban ünnepi
előadást rendeztek. Bokányi Dezső tartotta
az ünnepi beszédet. Környei Béla és
Medek Anna énekeltek, Beregi Oszkár és
Ivánfi Jenő szavalt. Medgyaszai Vilma az
igazi forradalmi Petőfit, Paulay Erzsi
francia költőket mutatott be. Egy kis
jelenetet, Somlyó Zoltán-Lányi Ernő
Májusi kalapácsát adták elő és az Opera
balettkara Erkel Névtelen hősök című
toborzóját mutatta be.

A május i-i ünnep után ismét követ-
keztek a színházi hétköznapok. Keresték
az új magyar drámát. Az író-kataszter-ben
volt egy rovat: elő nem adott darabok.
Balázs Béla felfigyelt Mikes Lajos, a
kiváló szerkesztő és műfordító darabjára,
A nem lesz bankettre, és kérte adja át a
Nemzetinek. Mikes Lajos társadalmi
szatírája tizenkét évvel azelőtt készült,
végigjárta az összes pesti és vidéki
színházakat, végre is azt tanácsolták neki
fordítassa le Reinhardt számára a magyar
társadalom szatíráját. Ezt nem tette,
asztalfiókjában hevert a darab, míg most
végre sor került rá. A Nemzeti előadta
Pogány József Napóleon című darabját is,
amelyet korábban ugyancsak visszaadtak,
azzal, hogy majd a háború után próbálja
meg. A darab a Napóleon-kérdés marxista
elemzése volt, kimutatta, hogy nem a
vezérek, hanem a tömegek döntik el a
népek sorsát.

Új magyar darab volt Gábor Andor sok
előadást elért vígjátéka a Majd a Vica. A
mókás történet arról szólt, hogy az
ünnepelt, szeszélyes primadonna mindig
Vicával, a szobalányával intézteti dolgait.
Hódolói közül is rásóz most egy amerikai
milliomost, aki beleszeret, nem tudva,
hogy nem a színésznőt, hanem Vicát
szereti. A közelgő házasság hírére
megérkezik az amerikai papa is, aki akkor
is beleegyezik a frigybe, ami-kor kiderül,
hogy fia nem a színésznőt, hanem a
szobalányát szereti, mert milliói ellenére is
demokratikusan gondolkodott.

Barta Lajos darabjai: Az örvény, a
Forradalom, a Múlt több színházban is
bemutatásra kerültek. Előadták Garami
Ernő Megváltás felé című darabját.

Vitéz Miklós Akiknek egy sorsuk című
művét a kollektív színtársulatok is elő-
adták. Témája aktuális volt: Kis János
hazajön a frontról, és otthonában egy
orosz hadifoglyot és egy gyereket talál.
Első indulatában gyilkolni akar, de aztán
belátja, hogy a népek érdekével ellenté-

tes háború az oka mindennek, és meg-
békélten nyújtja kezét orosz testvéré-nek
és feleségének. Vitéz Miklós egyike volt
azoknak, akik résztvettek a világ-háború
előtt alakult Munkásműkedvelő
Egyesületek Szövetsége (a későbbi MI-
MOSZ) darabpályázatán és színházi
munkájában. Talán ennek hagyományai-
ra lehetett volna építeni a Tanácsköztár-
saság alatt, ha lett volna rá idő.

A régebbi magyar írók darabjai közül
színre került Tömörkénytől a Barlang-
lakók, Pásztor Árpádtól a Vengerkák,
Gárdonyi Fehér Annája, valamint Tóth
Ede, Szigeti József, Szigligeti és Csepre-
ghy Ferenc művei.

A Színházi Élet körkérdést tett fel: Mit
akar látni a közönség? A befutott válaszok
szerint szívesen veszik a nép-
színműveket: a Piros bugyellárist, a Sárga
csikót. A külföldi szerzőktől a Cyranót, a
Sasfiókot, Ibsen Vadkacsáját Schiller Tell
Vilmosát hiányolják többek között, a
magyar színházi irodalomból pedig Az
ember tragédiáját.

Sokféle színház

A magyar színpadi szerzők sorában nem
szóltunk Karinthy Frigyesről, akinek
Holnap reggel című darabja a Tanácsköz-
társaság színházi életének jelentős ese-
ménye volt. A Zeneakadémia kamara-
termében alakult a Madách Színház, itt
ment sorozatosan a darab. Itt adták elő a
Karinthy Martinovics verssorozatából
készült Vérmezőt is.

Bemutatták Anatole France Cranquebille
című egyfelvonásosát, amelyet Nagy
Lajos egész életében mint megkö-
zelíthetetlen jó darabot emlegetett. Mi-
után azóta nem igen került műsorra, el-
mondjuk, miről szól. Egy párizsi utcai
árusba beleköt a rendőr, elítélik. Mikor
kiszabadul, utcája nem akarja befogadni a
büntetett embert. Visszakívánkozik a
börtönbe, és ezért valójában megsért egy
rendőrt, de az nem veszi komolyan. A
hajléktalan öreg a Szajnába akar ugrani,
de egy csavargó gyerek megmenti, és
megosztja vele hajlékát.

A nagyrészt klasszikusokat előadó drá-
mai színházak mellett a könnyű műfaj is
képviselve volt. A Király színházban az
oly népszerű Gróf Rinaldót, mely tu-
lajdonképpen egy romantikus nőrablás
története (Szirmai zenéjével és Gábor
Andor dalszövegeivel), igyekeztek
klasszikus operettel, Planquette A
Corneville-i harangok című művével
leváltani. A másik operettszínházban, a
Városiban is klasszikus operettek, a Ripp
van Winkle,



a három a kislány a Médi és Hervé Ne-

bántsvirága került többek között műsorra.
Aztán voltak az irodalmi jellegű „egya

felvonásos" színházak. A Medgyaszi-
Színházban Lengyel Menyhért új darab-ját
A névaparti kastélyt, Szomorytól az Incidens
az Ingeborg-hangversenyen, Csehov A kérő
című darabját Reinitz zenéjével mutatták
be. Itt tartották a Ma című folyóirat
propagandaestjét, melyen Hevesi Iván
mondott előszót, és aztán a nagy-részt
Kassák köréhez tartozó ifjú kül-tők
mutatkoztak be.

Hasonló színvonalú volt az Andrássy úti
színház. A műsort Békeffi László
konferanszai fogták össze. Itt mutatták be
Karinthy Bűvös székét és az Ugyanaz

férfiban című szatíráját, Gábor Andor
szatíráit: Ki viszi fel a szenet ? Windischgrätz,

Hajléktalan arisztokraták, A gyufa, A ruha stb.
Nagy Endre színháza a Nagymező ut-

cában Tinódi Sebestyén lantjátékának
formájában beszélt az akkori Pestről.

De tucatszám szaporodtak az alacso-
nyabb színvonalú kabarék, orfeumok is.
Néhány közülük: Appoló, Intim, Kedélyes,
Muskátli, Józsefvárosi, Kristály-palota,
Télikert, Kis komédia, Fővárosi Orfeum
stb.

Új színfoltot jelentettek a már említett
peremvárosi, gyári, és laktanyaszínházak,
amelyeket a kollektív színtársulat látott el
műsorral. Sok darabot tanultak egyszerre,
hogy változatos legyen a mű-sor, és így a
darabok elmélyítésére nem fordítottak
nagyobb gondot.

A Tanácsköztársaság politikájának
megfelelően a német nemzetiségnek is volt
színháza, a Deutsche Volksbühne a Révai
utcában. Vezetője Jaques Bachrach,
Reinhardt tanítvány gondosan készítette
elő az előadásokat. Kilenc darabot tanultak
be. Nestroy, Schnitzler, Sudermann művek
mellett Max Halbe Jugend című darabja is
színre került. A német ügyek népbiztosa
javasolta, hogy Moissit kérjék fel
vendégszereplésre.

A legérdekesebben rendezett előadás
Leonyid Andrejev Az ember élete, című
drámája volt.

A sokféle színház között meg kell
említenünk az ifjúsági és gyermekelő-
adásokat. A mi szavunk című ifjúsági
folyóirat előadást tartott például a Ma-
dáchban. A gyermekszínház a Hermina
úton volt. Egyik műsordarabjuk, a Fejtörő
Boldizsár fogas kérdéseket tett fel, a darab
szerint azért, hogy kiszabadítsa Nóta
ország hercegnőjét, aki nem akart
Borúország királyához feleségül

menni. . . Másik darabjuk egy Lehár-
operett volt: Jancsi és Gyurka utazása

Bergengóciába, a lustaság országába.
Tervbe vették már április 4-én, hogy az

egyik kabaré vagy orfeum helyén kí-
sérleti színház létesüljön. Fiatal dráma-
írók darabjait akarták itt előadni fiatal
színészekkel.

Már készült A fából faragott királyfi
Bartók Béla zenéjével és Lengyel Meny-
hért szövegével. Thomán István zongo-
raművész lakásán előadták, és a követke-
ző szezonra akarták az operai bemutatót.

Színészképzés

A Magyar Színházi Intézet kis füzet-
ben adta ki az Országos Levéltárnak a
Tanácsköztársaság idejében közzétett
színügyi okiratait.

A 88.o91-es ügyirat a Színművészeti
Akadémia április 28-i tanári üléséről és
25 növendék vizsgájáról számol be. A
tanulmányi idő akkor egy előkészítő
osztály után három év volt. A vizsga-
előadáson többek között a Bánk bánból, a
Képzelt betegből, a Nórából, Strindberg
Első vészjeléből és Tömörkény
Barlanglakókjából hangzottak el részletek.

A 88.633 ügyirat szerint a Közoktatás-
ügyi Népbiztosság Rákosi Szidit a színi-
iskola vezetése alól felmenti és helyébe
Tanayné Halmi Margitot nevezi ki.

Egy ügyirat arról számol be, hogy a
Közoktatásügyi Népbiztosság gondos-

kodni kíván a színészoktatás jövőbeni
egységességéről. Ebből a célból 1919.
augusztus 3 i-től megszünteti a nyilvános
és magániskolákat, és ezek helyébe Szín-
művészeti Főiskolát állít fel. A főiskolá-
nak két tagozata lesz, két-két éves szak-
iskola és a mesteriskola. A színművészet
minden ágában adnak képzést, ezenkívül
rendezők számára is indul tanfolyam. A
tervbevett tanárok jegyzékéből fel-
sorolunk néhányat: Beregi Oszkár, Csor-
tos Gyula, Forgács Rózsi, Gál Gyula,
Góth Sándor, Halmi Margit, Hegedűs
Gyula, Madzsarné Jászi Alice, Ódry
Árpád, Pethes Imre, Rátkay Márton,
Törzs Jenő, Balázs Béla, Bálint Lajos,
Márkus László.

A Színművészeti Főiskola nem valósult
meg akkor, amint nem valósult meg a
balatonfüredi művésztelep, és évtizedekig
nem lett semmi a tervezett színész-
múzeumból. De sok pozitívum történt.
Az ügyiratok szerint kérvényező aktív és
nyugdíjas színészek megkapták a se-
gélyeket, a színészek tanulószobáit, sőt
nyári lakását is mentesítették a rekvirálás
alól. Néhány vidéki városba, amelyek az
ügyiratok szerint színtársulatot kértek,
küldtek együttest, Vác megkapta az
igényelt színházi vonatot Budapestre,
megszervezték a megyei művelődési
osztályokat. Mindebből megmaradt az a
csíra, amelyből 1945 után színházi éle-
tünk kifejlődött.

A Vígszínház dolgozóinak 1919. május 1-i felvonulása


