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A dráma új dimenziói

Gondolatok az Ayrus leányáról

„Sokan vagyunk itt Ayrusok"

A dráma keletkezése egyidős az ember-
rel, hiszen a vadászatot, a harcot és a sze-
relmet mindig bizonyos felhívó, cselekvő
és emlékeztető ritmikus és szabályszerű
előadású mozgásformák kísérték. Később
több hang, szavak és hangszerek járultak
az előadáshoz. De ugyancsak ha-mar
megkezdődött a drámai elemek szét-
válása, miután már külön is teljes értékű
kifejezést adhatott a tánc, a zene, az ének,
később maga a beszéd is.

Bonyolult korunkban annak a folya-
matnak vagyunk tanúi, hogy a drámai
elemek, melyek önállósultak, ismét egye-
sülésre törekszenek. Ez a szükségszerűség
valósul meg magas fokon Palasovszky
Ödön: Ayrus leánya című kórus-
drámájában, mely 1931. április 28-án ke-
rült színre Budapesten, a Fővárosi Ope-
rettszínházban, a szerző rendezésében.

A koreográfia Madzsar Alice és Róna
Magda munkája, a kísérőzenét Kozma

József írta. Az előadás szereplői: A
Leány: Róna Magda, Ayrus: Baló Elemér,
A Másik Ayrus: Palasovszky Ödön, Nép:
a Madzsar Alice művészcsoport 30 tagú
együttese.
Bonyolult kor - szintetikus dráma

Az előadásnak a színpad modern új lehe-
tőségeit kiaknázó és egységbe foglaló út-
törő voltáról írja a Magyar Hírlapban
Márkus László: „A tömeg, amely kórussá
lelkesedik, a tömeg mozgása, mely
ritmikailag tudatosodik, a beszéd exp-
resszív tárgyiassága, mely a kompozíció
egységét hangsúlyozza az egyéni
kifejeződés széteső részletessége helyett" .
. . „színpad, (mely) magasabb, alantasabb
szinteket, áthidalásokat, magasba
vezetéseket jelképez tagoltságával,
világítás, mely hangsúlyokat emel ki,
díszlet, mely együtt él és változik az
akcióval, zene, amely azt folytatja, amit a
gesztus, a beszéd már nem tud folytat-ni,
a színpadi művészetek a maguk ma-
ximumára törekedvén egy szintézis-ben..."

Polyák Erzsébet Mária ugyancsak egy-
korú cikkében így ír A Tollban: „Minden
kultúra ébredésénél nagy és kultikus
jelentősége volt a táncnak, de a test mai
átlelkesedése lehet kultúránk utolsó leg

kevésbé elhasznált eszközének feltárása
is" ... „korunkat jellemző sokféle test-
mozgás közül az a mozgás, melyben az
ember teljes emberségében fejezi ki ma-
gát: a művészi mozgás. Ez a mozgás nem
a tizennyolcadik század díszítő szel-
leméből eredő balett folytatása, sem a
néptánc erotikus életörömből fakadt mo-
tívumainak fejlesztése, és egyenes el-
lentéte a görlök lélektelen akrobatikus
teljesítményeinek" . . . „feltámad Ayrus
leánya. . . nem halhat meg igazán, aki
szép".

Polyák, Márkushoz hasonlóan, rámutat a
táncdráma jelentőségére és arra a
gazdagodásra, melyet a művészi mozgás
útján nyerhetünk. Ez modern korunkban
az úgynevezett szabad tánc és a moz-
dulatművészet formájában alakult ki.

Az Isadora Duncan által kezdeménye-
zett szabad tánc forrása a klasszikus görög
tánc. Továbbfejlesztése nála az ő intuitív
egyéni megfogalmazása, meg-jelenítő
formát teremtő művészi képvilága.
„Duncan »a természetesség jelszavával«
fordul a balett ellen" - jegyzi meg
Rabinovszky Marius. (Új Idők, 1945.
augusztus.)

A mozdulatművészet Madzsar Alice
kidolgozásában tudományos rendszer,
melyet az ő iskolájában tanítottak.

tát abban szabja meg, hogy mutassa fel a
problémákat, ám azonnal mellékelje
hozzájuk a „kivezető út" térképét. Ha egy
színházi előadás nem eszerint készül,
nyomban jelentkeznek az elégedetlen-
kedők. Miközben persze élnek olyan józan
elképzelések is, amelyek nem tartják
szükségszerűnek az iskolás ragaszkodást
ehhez a gondolati forgatókönyvhöz.
Mostanában a két felfogás ellentéte mintha
kiéleződne. Nekem az a személyes
véleményem, hogy nem kell a klisékhez
igazodni. Mert a művészet azzal segítheti a
társadalmi fejlődést, hogy tudatosítja az
egyén, a közösség lét- és sorsproblémáit.
És ahhoz, hogy tudatosuljon bennünk
mindaz, amit megélünk

konfliktusaink és helyzeteink -, ahhoz
elengedhetetlenek az elemzés művészi
dimenziói; azok pedig túllépnek a gon-
dolkodás előregyártott keretein. Végül is
mindig arról van szó, hogy a hatalom
hogyan „közvetít" egy adott társadalmi-
történelmi szituációt a kor művészete
számára. Megeshet, hogy egyszerűen a
saját álmait akarja viszontlátni a művé-
szetben. S előfordul, hogy bonyolultabb
együttműködést ajánl fel: próbáljunk

szembenézni a helyzettel, s a mi igazunk
igenlése ebből az etikai erőből táplálkoz-
zon. Az elemzés bátorságából.

- Tehát mi a teendő ? Ismerve a különböző
álláspontokat, hogyan akarnak önök a jövő-
ben „viselkedni" ?

Zsámbéki: Úgy képzeljük, hogy a
Nemzeti Színház különleges helyzetéből
adódó lehetőségeket az egész magyar
színházi élet javára kell hasznosítani.
Például nem azzal akartuk támogatni a
magyar drámát, hogy elhappoljuk a be-
látható időn belül legsikeresebbnek ígér-
kező szerzőket, hanem azzal, hogy szer-
veztünk egy akciót, amelynek keretében
az általunk felkért írók bemutatási kö-
telezettség nélkül dolgozhatnak. Mint
ahogy szerettünk volna lefordíttatni egy
sor darabot, amelyeket a Nemzeti ugyan
bizonyosan nem játszik majd, magyar
nyelven való hozzáférhetőségük mégis
fontos lenne, s a kiadók programjába nem
férnek bele. Klasszikus és kortársi
szerzőkre egyaránt gondoltunk. És re-
méltük, hogy megjelentethetünk hézag-
pótló szakmai anyagokat, tanulmányokat
is. Mert a Nemzeti Színház történelmileg
átalakuló szerepét döntően abban

látnánk, hogy „altruista" módon segítse az
ország színházi életét. Szándékainkból
valamit már sikerült megvalósítani; sajnos,
a gazdasági helyzet sok mindent
megakadályoz. Született néhány olyan új
darab, amelyet már csak helyhiány miatt
sem fogunk műsorra tűzni - hiszen nincs
kamaraszínházunk -, de lényegesnek
tartjuk, hogy ezek a művek megszülettek,
és más színházakban szín-re kerülhetnek.
Műsorfüzeteinkben meg-jelentettünk egy-
egy színházi kérdéskör-rel kapcsolatos,
magyarul eddig nem publikált anyagot. De
a fordítások terén mutatkozó komoly
hiányokat mégsem tudtuk pótolni.
Reméljük, hogy a Szín-házi Intézet átveszi
tőlünk - az évekkel ezelőtt megszűnt
Korszerű Színház sorozat folytatásaként -
a nélkülözhetetlen szaktanulmányok
közlését. S természetesen a jövő évad
műsorával szeretnénk továbblépni a
magunk útján. Tíz be-mutatót tervezünk
négy helyszínen: a nagyszínpadon, az
emeleti előcsarnokban, a Játékszínben és a
Fehérvári úton. A választott drámák
mindegyike különös művészi kihívás.
Nem lesz „biztonsági játék".



„Rendszerében a légzőtornát tekintette
minden testképzés alapjának" - olvassuk a
nemrég új kiadásban megjelent könyvének
előszavában. (A női testkultúra új útjai.) -
„A táncot nem a zene látványos
illusztrációjának, hanem a tömegekhez
szóló, ösztönző művészetnek tekintette. A
természetes mozgásból kiindulva, a balett
kötöttségeivel szemben meg-teremtette a
kifejező mozgások új rend-szerét.
Törekvéseit a fantázia gazdagsága és a
lényeg keresése jellemezte. Mozgás-
drámáiban új összefüggésekre akart rá-
mutatni, eszméket közvetíteni, mélyebb
értelmeket megmutatni, tanítani."

„Egész életét a magyar munkásosztály
testkultúrájának és művészi nevelésének
szentelte" - írja róla Vály Rózsi A tánc-
művészet történetében (1969).

Nem a régi kultuszok egyszerű felele-
venítője az Ayrus leánya; pontosabban úgy
határozhatnánk meg, hogy alkalmazza az
ősi mozgáselemeket, újraértelmezve ősi
kultuszokat hordozó mozgás-formákat is.
(Például az „orchideaáldozat"-ban -
amelyről később lesz még szó - a
„kéztánc" az ősi légzőtornán alapuló
kultikus formaelemeket új értelemben -
vagy talán korszerűen felújított értelemben
- „a szenvedélyek szerelmes mélyének"
értelmében alkalmazza.)

Köztudott, hogy azóta a balettművé-
szetben is a kötöttségek oldására törek-
szenek az új irányzatok. Talán éppen e
forrongás közepén egy igen jellemző elő-
adásnak lehettünk tanúi 1970-ben Moszk-
vában, mikor megnéztük L. Minkusz: Don
Quijote című háromfelvonásos balettjét.

Röviden - s talán túlságosan leegy-
szerűsítve -- azt mondhatjuk, hogy a ba-
lettet körülbelül úgy lehetne és lehet fel-
használni egy modern szintetikus drá-
mában, mint mondjuk Mozart zenéjét.
Következőleg az új mondanivalójú új drá-
mák új mozgásrendszereket, új táncokat és
éj zenét kívánnak. Ennek egyik meg-
valósítását tanulmányozhatjuk az Ayrus-
ban. Arra pedig számtalan példát lehetne
felhozni, hogy miképpen igyekeznek ezt
mai íróink és rendezőink megvalósítani.
Éppen ezért igen tanulságos ebből a
szempontból drámánk úttörő megoldá-
sainak tanulmányozása.

Valóban igaza van Polyák Erzsébet
Máriának - a népi tánc sem nagyon al-
kalmas arra, hogy a modern dráma szerves
alkotórésze legyen. Már túlságosan
körülhatárolt a mai érzésvilág kife-
jezésére. Ezért szerencsésebb az ősi moz-
gásformákhoz visszanyúlni. (Természe

tesen nem a mai vagy bármely régi,
ugyancsak körülhatárolt, egyes kisebb
közösségek kultúrájában kifejlődött tán-
cokhoz, hanem a táncnak az emberi érzel-
meket kifejező ősi és részben mai kul-
túránkban is fellelhető - mozgáselemei-
hez.)

A mozgás, a zene és a szöveg mellé
társul a modern világítástechnika és a
színpad a maga új térkiterjedéseivel. Ez
ma már általános törekvés, melyet Kört-
vélyesi Géza: A modern táncművészet útján

című könyvében (1970) így jellemez:
„Valószínűnek látszik, hogy amikor a
művészetek ma a színpadon újból szövet-
keznek egymással, sajátságaikkal abban
egészítik ki és segítik egymást, hogy
együtt reálisabb, azaz összetettebb és
bonyolultabb képet alkotnak, mint amire
külön-külön képesek."

A színház ősi lényege

Az emberi kultúra történetében régi fo-
galmak sokszor új meg új értelmezést
nyernek. Erre vonatkozólag egy régebbi
cikkünkben (Valóság, 1968/1) már idéz-
tük Palasovszky Ödön nyilatkozatát: „Az
Ayrus az ősi mítosz új értelmezése volt. A
leány életre kel, mert sohase hal-hat meg
az ember számára a szépség, a szenvedély
és a teremtő fantázia ígérete. Ez volt a
játék értelme. A színház ősi lényegét
kerestük." Később, személyes
beszélgetéseink során ehhez még hozzá-
tette: „Nemcsak a Bibliára kell gondol-ni,
hanem általában az ősi feltámadás-
mítoszokra."

Az új értelmezések azonban mindig
nehezen mennek át a köztudatba. Sokszor
pedig éppen nosztalgiából fakad a régi
formák és régi fogalmak felújítása. Erre
utal Saád Katalin: A tánc mint drámai elem
című cikkében (SZÍNHÁZ, 1971/1),
amikor megállapítja: „a színház jelenleg
világszerte végbemenő erjedési
folyamataiból, a szakemberek vitáiból
lényegében - nagy vonalakban - azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a
színház régi vagy éppen ősi tartalmi-for-
mai elemekkel próbál megújulni, s ez
elsősorban a színjáték ősi, kultikus egy-
sége iránti nosztalgiából fakad".

El kell választanunk a „kultikus egység"

iránti nosztalgiából fakadó „meg-
újulásokat" az ősi művészi egységnek a
dialektika értelmében magasabb fokon
való újrateremtésétől. Drámánkban ter-
mészetesen az utóbbiról van szó.

Érdekes, hogy - mint minden fejlődés - a
köztudat fejlődése is milyen „ugrásokat"

tesz néha. Úgyszólván mindmáig

volt bizonyos „félelem" a mítoszoktól, s
ezzel mintegy szemben állt a Saád által
említett ,nosztalgia". Hiába íródtak fel-
világosító cikkek e félelem oszlatására,
mint például Varga Zoltáné (Népsza-
badság, 1970. november) : „a mitológia -
beleértve az ó- és újszövetségi legendákat-
szerves része az európai kultúrának, attól
el nem választható".

Ma már nincs szükség ilyen felvilágo-
sító cikkekre. Az elmúlt években meg-
jelentek a bibliai témák irodalmunkban és
színpadjainkon, sőt a Ki mit tud vetél-
kedők kérdései között is a bibliai fogal-
mak.

„A színház ősi lényegét kerestük" -
idéztük a szerzőt. Ez az ősi lényeg pedig
maga a - tömegszínház. Valami fontosat,
mindnyájunk sorsába vágót elmondani
mindenkinek.

S ebben benne foglaltatik, hogy a
tömegek nyelvén, a legközérthetőbb ki-
fejezési eszközökkel. A közérthetőséget és
a közérdekeltséget valamikor a közös
mítoszok, kultuszok és rítusok biztosí-
tották. Ma a közös kultúra.

Ma, ha néha használják is az új mítosz
és új kultusz kifejezést, valójában másról
van szó. Arról, ami a legrégibb színházban
is benne volt. A közismereti alapról s
azokról a közös vágyakról, szándékokról,
akarásokról, melyek a jelen új útjai és
állandóan megújuló formái.

Ezekkel a gondolatokkal idézzük szer-
zőnk Hevesy Ivánnal közösen írt Mani-

fesztumát (1922), melyben Palasovszky ezt
írja: „A művészetet a tömegek áhítata
teremtette, és vissza kell adni a töme-
geknek."

A csúcsról visszanézve

A mű általános fogadtatása és a táncdrá-
ma, valamint a szintetikus dráma és a
tömegdráma általános kérdései után fog-
lalkoznunk kell az Ayrus szerepével és
jelentőségével a szerző életművében és a
drámatörténetben.

Bori Imre: A szürrealizmus ideje című
könyvében (1977) olvassuk: „Legna-
gyobb jelentőségű Palasovszky Ödön:
Ayrus leánya című kórusdrámája volt."
............A magyar abszurd dráma mellett
ezek a Palasovszky-kísérletek a magyar
avantgarde legnagyobb és legjelentősebb
eredményei a színpad vonatkozásaiban."

Hasonlóan nyilatkozik Berkes Erzsébet
is Palasovszky Ayrusáról a SZÍNHÁZ
1971. évi első számában: „melyet a
korabeli kritikák, a fennmaradt koreog-
ráfia és a szövegkönyv alapján bízvást ne-
vezhetünk kísérletei csúcspontjának".



Kabdebó Lóránt Palasovszky új verseit
és a nemrég kiadott Ayrust méltatva
megjegyzi, hogy utóbbi „külön részletes
elemzést érdemelne" (Magyar Hír-lap,
1978. október).

De hogyan jutott el (a már megho-
nosodott kifejezéssel élve) „Palasovsz-
kyék" forradalmi színpadi mozgalma erre a
csúcsra? És miért nevezhetjük csúcs-nak
ezt a drámát? Erre legkedvezőbben akkor
találhatjuk meg a feleletet, ha csak
vázlatosan is, áttekintjük az általuk életre
hívott mozgalom történetét.

Röviden azt mondhatjuk, hogy ez a
szintetikus kórusdráma a munkáskó-
rusokból nőtt ki.

E kórusok szorosan kapcsolódtak a
munkásmozgalomhoz. Erről olvashatjuk a
Párttörténeti Közleményekben (1964.
június): „1922 elején kezdtük meg
előadásainkat a munkásotthonokban. Az
akkori munkásművelődés még nem volt
különösképpen felvértezve arra, hogy a
forradalmi örökséget továbbfejlessze és az
ellenállás szellemét ébren tartsa. Mi tehát
azon igyekeztünk, hogy a kultúrmunka
bátorságra és erőre kapjon." .. . „Az első
két előadást Hevesy Ivánnal közösen
rendeztük, Madzsar Alice-nak és
iskolájának segítségével, az Újpesti
Munkásotthonban és a MOSZ-ban."

Ezután a munkáskórusok, élszínpadok,
szatirikus színházak, pantomimek,
kórusdrámák formájában több száz elő-
adást szerveztek és tartottak munkás-
otthonokban vagy színházakban. Neve-
zetesek voltak többek között a 100% kórus
szereplései, majd a Zöld Szamár Színház,
az Új Föld, a Cikk-cakk esték műsorai, a
Nyűgtelenek, a Géprombolók, a Bilincsek,
Ayrus (vagy más írásban Jairusz) leánya,
Srác és Vagabund Hipokráciában előadásai
és végül a Korszerű szvit tervezett előadása,
mely nem éppen első volt a betiltottak
sorában.

A mozgalom eredményeit Vály Rózsi
idézett művében így ismerteti: „A sztár-
kultusz idején lándzsát törtek az együttes
mellett. Táncszínpadjaikon nem egyszer
tömegek szerepeltek. Nálunk ismeretlen
műfajokat keltettek életre. A táncban rejlő
kifejező erőt a kórusdráma, totális dráma,
drámai pantomim, a mozgásdráma és a
tánckomédia céljaira igyekeztek
kiaknázni.". . . „Kitágították a színpad
lehetőségeit. A festett kulisszákkal a
konstruktív színpadot, az egysíkú színpad
szegénységével a térszínpadot állították
szembe. Eleven, mozgó emberkulisszákat
alkalmaztak. Lényegre-törő, dialektikus
színházat akartak létre-

hozni."... „Ha a reakció, majd később a
dogmatizmus háttérbe is szorította törek-
véseiket, mégis ők voltak a magyar for-
radalmi színpadi művészet avantgarde
csoportjának élharcosai."

A Bilincsek, Madzsar Alice mozgás-
drámája, a szabadság tánckölteménye. A
Géprombolók Ernst Toller luddita drá-
májának Palasovszky által kórusszínpad-
ra való átdolgozása. Az Ayrus leánya szin-
tetikus kórusdráma, az alkotni vágyó, a
szebb és tisztább életet akaró ember éb-
resztése. (Középpontjában a leányt meg-
személyesítő Róna Magda és ellenpólus-
ként a tömeg tánca. Így ébred a tömeg
fokozatosan öntudatra.) - A Korszerű szvit
háborúellenes pantomim volt.

Az Ayrus a csúcs a sorozatban, mert
eszmei tartalma a legáltalánosabb, mert
technikai megoldásai összefogják a szín-
pad lehetőségeit, és mert mondanivalója
átível a forradalom progresszív idősza-
kába.

A totális dráma, teljes színpad vagy
hasonló elnevezésekkel szemben szeren-
csésebbnek tartjuk a szintetikus kórus-
dráma kifejezést. (Mert hiszen a drámai
dimenziók kimeríthetetlenek. A ma még
teljesnek mondottat holnap ki lehet bő-
víteni. - Természetesen nem tartozik ide a
„formabontás", sem az újabb divatú
„groteszk" megoldások, melyek a formát
nem tágítják, csak változtatják.)

A dráma új dimenzióinak felhaszná-
lására és még újabbak kiaknázására ko-
runkban - mind a szellemi, mindaz anyagi
kultúra új eredményeit figyelembe véve -
már szinte végtelen lehetőségek adódnak.
Kérdés azonban, hogy mi az, ami rendet
teremthet, irányt mutathat a sokféle
eszköz és megoldás, az új technikai
hatások megfelelő alkalmazásához ? Divat
a kísérletezés - de vajon jogosult-e
bármivel bárhogyan kísérletezni?

Erre nézve útmutató Palasovszky
dramaturgiájában a kettős pillér elve. E
két pillér a beszéd és a mozgás. Erre a
szilárd alapra épül minden. Ennek az elv-
nek alkalmazását láthatjuk az Ayrusban is.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem-csak
mozdulatokról, hanem térbeni moz-
gásokról és elsősorban azokról van szó.

Ennek az elvnek alkalmazásával például
ez lehetne a munkamenet: a beszéd
kidolgozása után a térmozgás és (ezen
belül) a mozdulatok kidolgozása követ-
kezik. A mozgás (koreográfia) kidolgo-
zása már szinte kézenfogva húzza maga
után a térigényeket. (Például az Ayrusban
a különböző szinteket, végül a magas
lépcsőt.) Ez utóbbi pedig már megkíván-

ja a hangsúlyozó fehér-fekete és színes
fény-árnyékokat. Es minden egyéb így
felépítve a két pillérre...

A magyar színpad ébresztése

Similis simili gaudet. A felszabadulás után
a Palasovszky és Róna Magda által
vezetett Dolgozók Színházában (most nem
idézzük a megelőző Madách Szín-háznak
ugyancsak rövid történetét) szín-re kerül
G. B. Shaw: Az ördög cimborája című
színműve. A kis tiszteletes házát is
megérinti a forradalom szele. S Anderson,
a jámbor papocska igazi elhivatottságának
tudatára ébred, és a forradalom harcosává
válik.

Az Ayrust nem lehetett volna akkor újra
előadni. Még lehetetlenebb vállalkozásnak
tűnhetett volna, mint Shaw-t vinni olyan
nézők elé, akiknek jó része még nemigen
látott „igazi" színházi előadást.

Mégis megértették Shaw-t - abban a
színházban.

Ez a megértés a megértetés eredménye
volt, és ez már a népszínház kérdéséhez
vezet, amelyről széles körű sajtóvita volt
vagy hét-nyolc évvel ezelőtt. Rácz György
szinte már előre szól hozzá (a
Népszabadságban, 1963 áprilisában) a
nevezetes vitához, így dicsérvén a Romeo
és Júlia akkori előadását: „Csak éppen
jobban örültünk volna, ha mindez (ti. a
sikeres előadás) a Bánk bán kapcsán
történik meg. Vagy a Csongor és Tünde
kapcsán."

Az új nemzedék már nem érti ezeket a
„sorrendi vitákat". Akkor olyan „válogatás"

volt divatban, hogy ezt vagy azt „még nem
érti meg a nép". De az új nemzedék
csökönyösen újra megkérdez-heti: miért
nem?

Persze hogy mindent megértett volna,
ami a színműírás és a színművészet leg-
java. Ez a meggyőződés az idézett 1922-es
kiáltvány alapja is. Hogy a művészetet
vissza kell adni a tömegnek! S így indult a
felszabadulás után a Madách Színház,
majd a Dolgozók Színháza. Lelkesen ké-
szültünk a Csongor és Tünde szabadtéri
előadására is a Dolgozók Színházában.
(Harmincnégy évvel ezelőtt!) A plakát
megjelent, de az előadásra már nem került
sor.

A további tervekben szerepelt Maugham
Viktóriája-Édes otthon címmel. (Nekünk
jutott a feladat a mű „átdolgozására". Erről
is megjelent a plakát, de az előadásra már
nem kerülhetett sor a Bartók Béláról
elnevezett, de soha meg nem nyílt új
színházban.)



Ez volt az úttörő munka a felszabadulás
után. A Dolgozók Színháza meg-mutatta,
hogy a nép számára érthetetlen-nek
mondott színműveket is sikerrel lehet
előadni. Természetesen nem az „át-
dolgozás" a lényeg. (Nem volt szó akkor
sem nagyobb átdolgozásról, mint amit
akárhány régi drámával megtesznek, hogy
a mai néző számára - a „művelt" néző
számára is - érthetőbbé, maibbá váljék.)
Az előadás, a játék a lényeg. Az író igazi
mondanivalóját kiemelő szín-ház.

Úgy érezzük, van még fel nem használt
vagy eléggé fel nem használt tanulság az
Ayrusban és azAyrus meg Azördög cimborája
és a „lényegretörő színház" egyéb
előadásaiban. Ami a darabválaszást illeti,
az ma már (szerencsére csak átvitt
értelmű) világföldrengéssel egyen-lő.
Nemcsak a „nagyok" foroghatnak sír-
jukban, hanem minden rendű és rangú
drámaírók vagy „drámává átdolgozásra
alkalmas" művet írók, akik valaha acél-
vagy lúd- vagy nádtollat vagy ecsetet
fogtak a kezükben.

S a válogatás és a vita természetesen
még nem ért véget. Valahogy úgy érez-
zük, az utóbbi időben olyan felfogás is
érvényesült a darabválasztásban, mintha
elsősorban az lenne ma a „népnek" való,
ami annak idején „népszórakozás" volt.
Véleményünk szerint ma csak az való
elsősorban a népszínházba, ami „egyál-
talán" a drámaköltészet legjava!

A szépség, a szenvedély
és a teremtő fantázia

Az Ayrus igazi „tömegdráma" olyan ér-
telemben, hogy a tömegekhez szól, de úgy
is, hogy a színpadon szereplő tömeg
aktivizálódik benne. (Úgy kéri, követeli a
leány „feltámasztását", mint saját jogát. A
leány életrekeltése Ayrus magánügyéből
közüggyé válik. „Sokan vagyunk itt
Ayrusok.")

Sorra megnyilatkozik a népből a szán-
tóvető, az építész, a kertész, a kovács, a
filozófus... A Másik Ayrus (a „feltámasztó"

- aki Ayrus árnyából lépett elő) éles
megjegyzéseivel egyre jobban provokálja
őket, majd a végsőkig elmegy: „Enni,
dolgozni és engedelmeskedni. Ennyi elég.
Számot a hátatokra - és kész. Enni, aludni,
kész. Vagy talán úgy gondoljátok, hogy
többre születtetek?"

Erre már a felelet: „amit mondasz, az
gyújt, haragra gerjeszt és fölkavar". - Majd
újra kérdez A Másik Ayrus: „Ot akarjátok
?" -- Ayrus : (már nemcsak a maga nevében
beszél) „Magunkat akarjuk!"

- A Másik Ayrus: (most érkezett el a
pillanat, hogy kimondja) „Akkor dönt-
sétek meg köröttetek azt, ami van!"...
„Gondoljatok bátor gondolatokat, és
cselekedjetek merész cselekedeteket - ha
magatokat akarjátok - erre visz az út!"

A drámai szituációkban születő költői
szépségű mondatok áradatából talán a
következőket idézhetnénk még, mint
amelyekben a progresszív forradalom
legtisztább élet-akarásával lép elő a tö-
meg: „A szenvedélyek örvényét akarjuk." -
„A vér tiszta táncát." - „A fantázia ujjongó
játékait." - „Testünk és lelkünk emberi
ragyogását."

Most a leány életrekeltése-felébresztése
során elhangzanak az Ó, Á, Í hangok.
Később is hallhatók ilyen ősi, a torkok, a
mellek, a lelkek mélyéből felszakadó
kiáltások. Már a szerző Punalua című
művében (1926) találkozunk ezekkel a
hangkiáltásokkal, ahol az ember lénye-
gének mélyén rejlő közösségi indulatokat
kimondó éneklő, táncoló kórust kell
elképzelni.

Éppen a Punaluára emlékezve méltatja
Vas István „Palasovszkynak ezt a költői
kezdeményezését" ezekkel a hangkiál-
tásokkal, „vagy bizonyos ősi táncritmusok
fonetikus átültetését"... „itt, az
ellenforradalom után megnyomorított
Magyarországon mégiscsak Palasovszky
kezdte elölről az avantgarde-ot". (Élet és
Irodalom, 1977. július.)

Most a tömeg egyre hevesebb tánca
következik, élükön A Lánnyal és A Másik
Ayrusszal. Késtánc. Önsebző mozdulatok.
De A Lány leroskad. A csalódott tömeg
felhevült indulatában meg akarja ölni A
Másik Ayrust.. .

Ekkor Ayrus, az apa veti közbe ma-gát,
hogy inkább őt öljék meg.

A Másik Ayrus: „(lehunyja szemét.
Végtelenül nyugodt és mozdulatlan.
Gyöngéden fordul Ayrushoz) Hát ilyen
nagyon kell nektek ez a leány?"

A Másik Ayrus visszafekteti A Lányt a
ravatalra, és úgy határoz, hogy „orchidea-
áldozattal kell őt életre kelteni", Tudja,
hogy a tömeg hite végre életre kelti.
„Hiszen csak aluszik."

Most következik az „orchidea-himnusz",
az „orchidea-szertartás" és az „orchidea-
kéztánc". Az egész dráma legköltőibb
szakasza. („Hulljanak vissza szavaink a
szenvedélyek szerelmes mélyére, melyek
értelmét hordják.")

A Leány életre kel, és tánca után elhang-
zik a költői párbeszéd a két Ayrus között:
Ayrus (csendesen) „Kemény a sors, uram.
Kemény az arcok redőibe írt

idő." A Másik: „Értelek, Ayrus. Kár
titkolni csillagsebeinket. Minden apának
könnyű ezen a földön, ők csak egyszer
siratják el leányukat. De te! minden
percben gyászolsz és örülsz..."

Az ujjongó kórus és A Leány szenve-
délyes tánca fejezi be a drámát. A játék
végén a két Ayrus mint két árnyék kö-
zeledik egymáshoz, míg egyesülnek. A
Fővárosi Operettszínházban rendezett
előadáson különleges világítási hatások
segítségével jelenítették meg a játék elején
való „kiválást" és a végén való
újraegyesülést.

A vázlatosan ismertetett lényegretörő
színházi törekvésekről és nevezetesen az
Ayrusszal rokon kezdeményezésekről
bőven írhatnánk, nem tartjuk azonban
szükségesnek, hiszen jó részük már köz-
ismert. Inkább a külföldi hatásokat sze-
retnénk bővebben tanulmányozni és egy
alkalommal külön összefoglalni.

Addig is ízelítőnek utalunk például
Roland Leroy cikkére (Kritika, 72/3),
melyben Jean Vilar avantgarde színházá-
nak, a TNP-nek politikai törekvéseit is-
merteti. Számunkra ugyancsak ismerős
csengésű mondatot idéz Vilartól: „Most
már az a feladat, hogy a jelenlegi társa-
dalom legtevékenyebb rétegének és kü-
lönösen a hálátlan és nehéz munkát végző
férfiaknak, asszonyoknak és fiataloknak
elhozzuk a művészet örömét, amelytől a
katedrálisok és misztériumok kora óta
nem lett volna szabad őket megfosztani."

Más kérdés, hogy milyen a Vilarféle
színház. Erre most nem térhetünk ki.

Csak még egy idézet, befejezésül. Mán-
di Teréz írja a budapesti Daily Newsban
(1974. március) németül a következőt: „A
darab iránt érdeklődött az angol »Globe
Theatre« is, és most, évtizedek múltán, le
akarja fordítani franciára az avantgarde
színház történetének egy francia
kutatócsoportja."


