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A téma körülhatárolása, az értekezés célkitűzése  
 

Értekezésem témája a hagyományos pesti színházi szórakoztatóipar és műfajainak 

átalakítási – adaptálási kísérletei az 1945 után kiépült szocialista színházstruktúrában. Arra a 

kérdésre kerestem választ, mihez kezdett az államszocialista rendszer a hagyományos pesti 

szórakoztatóipar műsoraival, és azok tömegkulturális hagyományával. A téma 

körülhatárolására Bourdieu mezőelméletét alkalmaztam: a vizsgálat tárgyaként a tömegkultúra 

mezején belüli ún. show business produkciókat, a  „nem bevett” műfajokat jelöltem ki. Az ehhez 

tartozó műfajok (revű, varieté) megjelenése heterogén, műfaji jellemzőik időszakról időszakra 

változnak. Az értekezés bevezetőjében megtalálható a téma forrásainak és historiográfiájának 

átfogó bemutatása. Szűken vett témámat, a revűszféra 1949-1952 közötti magyarországi 

időszakát sem történeti, sem színháztörténeti, sem esztétikai szempontból nem vizsgálta még 

senki. A revűszférára vonatkozó külföldi irodalom áttekintésekor elsősorban azon országok 

irodalmát tekintem át, ahol módomban állt magánúton, vagy ösztöndíjjal hosszabb-rövidebb 

kutatásokat folytatni, így a német, osztrák, francia, és lengyel szakirodalmat. 

 

Források és módszerek 

A témát illetően szisztematikus alapkutatásra és feltáró munkára volt szükség. A kutatás 

alapvetően elsődleges forrásokon alapszik, hét magyar, és két külföldi levéltár anyagára 

hivatkozok a dolgozatban. A témára vonatkozó legjelentősebb közgyűjteményi forrásanyag 

Budapest Főváros Levéltárában található, mivel a pesti szórakoztató színházak a Fővárosi 

Operettszínház kivételével mind fővárosi tulajdonba kerültek 1949-ben. Az egyes intézményi 

iratanyagok mellett az ellenőrző Fővárosi Tanács iratait is a levéltár őrzi, de legfelsőbb szintű 

irányítás és a Magyar Dolgozók Pártjának iratai a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárában találhatók. A Szakszervezeti Levéltár anyaga annak zavaros helyzete miatt 

kutathatatlan; mindazonáltal ottani korábbi kutatásaim eredményeit sikerült integrálnom a 

disszertációba. Az Országos Széchényi Könyvtár különgyűjteményeiben található az előadások 

közönségnyilvános dokumentációja, azaz elsősorban plakátok, és műsorfüzetek, de számos 

jelenet szövegkönyvét is itt őrzik; az OSZMI Táncarchívumában pedig számos közreműködő 

táncos hagyatéka található meg. A közgyűjtemények azonban alig több, mint felerészben fedik 

a felhasznált forrásokat. A szféra alacsony státuszából fakadóan sohasem jelentette egyetlen 

közgyűjtemény elsődleges gyűjtőkörét sem, ezért további hét magángyűjtő, illetve örökös 

forrásait dolgoztam fel a disszertációban. Ezek közül kiemelkedő Karády Béla (1922-2016) 
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gyűjteménye, aki egyben az első intézményi szocialista revűkísérlet művészeti vezetője is volt. 

Ehhez fűződően az oral history módszereit alkalmazva igyekeztem megszólaltatni a szféra még 

életben lévő közreműködőit vagy leszármazottaikat. Kilenc személlyel folytatott, összesen 30 

beszélgetést használtam fel a munkához. Emellett a korabeli szak- és napisajtó híreit, valamint 

a szféra hajdani szereplőinek kiadott visszaemlékezéseit is bevontam a szintézisbe. 

Értekezésem a témát két fő szemszög mentén vizsgálja. A kijelölt két nagyobb fókusz 

lényeges újdonság a terület általam ismert külföldi historiográfiájához képest is. Az első, 

eseménytörténeti aspektus a mező intézménytörténeti, irányítástörténeti változásaira 

koncentrál. Emellett ugyanakkora hangsúlyt kap egy strukturális analízis révén az új 

műsorkészítési elvek és gyakorlat, valamint a bemutatott műsorok hatáskeltő elemeinek 

vizsgálata is. Az új szórakoztatóipari vállalat minta, vagy előzmény nélküli kialakulása egyedi 

jelenségnek számít a tárgyalt korszakban; így létrejötte, működése és bukásának okai fontos 

adalékokkal szolgálhatnak a korszak művelődés- és színháztörténetéhez. Ugyanakkor a 

műsorok hatáskeltő elemeinek, saját vonatkoztatási rendszerükben, hagyományukban történő 

elemzése révén tudjuk csak feltárni a műfajreform, mint előadásforma sikerét, illetve indokolni 

a befogadói és kritikai ellenérzéseket. A struktúráknak tekintett revű alkotóelemek 

vizsgálatához Patrice Pavis rekonstruáló előadáselemzését vettem alapul; illetve Marco De 

Marinis koncepcióját a játékstílusok elemzéséről. A szórakoztatás, és a szórakoztató műsorok 

elvi működéséhez Richard Dyer elméletét használtam. A szcenográfiai értelmezéshez Belitska-

Scholtz Hedvig színpadi látványelemzésre vonatkozó kutatásainak illetve István Mária korai 

modern magyar díszlettörténeti vizsgálatainak nyomdokain haladtam. 

A dolgozat tartalma és felépítése 
 

Az első fejezet a revűszféra kulturális kontextusának változásait tekinti át három 

korszakban: 1931 és 1944 között; 1945 és 1949 között; és végül 1949 és 1952 között. A színházi 

ipar működésének, felügyeletének és szabályozásának három korszakban végbement 

változásait vizsgálom, intézéményitől miniszteriális szintekig bezáróan. 1949-ben létrejött egy 

új, előzmény nélküli fővárosi tulajdonú szórakoztatóipari vállalat, a Fővárosi Népszórakoztató 

Intézmények (FŐNI). A szórakoztató színpadokat sajátították ki utolsóként, nem államosítva, 

hanem községesítve őket – vagyis fővárosi tulajdonba kerültek. A már fővárosi tulajdonban 

lévő Városi Színház körül a prominens kommnista entellektüel Gáspár Margit árnyékában 

azonban kialakult egy fiatal káderekből álló baráti és érdekkör (Karády Béla, Kublin János, 

Sólyom András), amely eltervezte, hogy ellenőrzése alá vonja a pesti szórakoztatóipart. A 
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kutatás kimutatta, hogy nem párt- vagy a kormányzati irányítás utasítására, és nem is szovjet 

modell szerint szervezték át a pesti szórakoztató szcénát, hanem az említett baráti kör 

érdekeinek megfelelően.  

A FŐNI a városi tér több különböző pontján, többféle társadalmi réteg szórakoztatásáért 

felelős helyeket integrálta. A kisajátítások során azonban felszámolta a pesti szórakoztatóipar 

egy jelentős részét, a (legalacsonyabb társadalmi presztízsű, és a legalacsonyabb társadalmi 

rétegek szórakozásául szolgáló) szórakoztató kisipart és látványosságokat. A színházi 

szórakoztatóipar elsődleges tere így a volt körúti magánszínházakra szorult vissza. Karádyék 

sorozatos ideológiai konfliktusokba keveredtek felettes szervükkel, a Fővárosi Tanáccsal. A 

vállallat ambíciózus, de irányítói pozícióval nem rendelkező munkáskáderei kihasználták ezt, 

így az 1950-es szezon zárásakor megbuktatták a vállalat vezetését. A FŐNI élére egy volt 

takarítónő került, de az új káderek nem tudták működtetni a Karády és Kublin személyére 

szabott vállalatot, így az 1951 elején feloszlott. A színházi szektor első nagy átszervezésének 

részeként, 1951-ben igyekeztek megoldást találni a revű legitimációs problémájára, ezért Fejér 

Istvánt nevezték ki a volt Fővárosi Varieté élére, melyet Fővárosi Víg Színház néven nyitott 

újra, és egy évig még kísérletezett a műfaj elfogadtatásával – sikertelenül.  

A második fejezetben az előadók (színészek, táncosok és artisták) szerződtetési 

gyakorlatának változásait, a kiválasztás során fellépő új, politikai szempontok érvényesítését 

elemezem. Ezek a szempontok, noha markánsan jelen voltak, mégsem írtak felül mindent, 

hiszen a közönség elsősorban a már ismert sztárokra és előadókra volt kíváncsi. A korábban 

bevettnek számító színházi protekció is továbbélt. Az igazgató, újságíró helyett az állami 

erőszakszervezet, az ÁVH is lehetett protektor, mint azt Boros Ida példáján illusztrálom. Az 

eredendően kozmopolita mező nemzetközi kapcsolatainak átalakításának egyik legjobb 

indikátora az artisták szerződtetési irányainak vizsgálata. 1949-től az elsődleges irányt a keleti 

blokk országai jelentették – noha 1950-ben még mindig szerepeltek nyugati artisták 

Budapesten. A keletre irányuló kapcsolati háló kiépítése azonban nem ment könnyedén – 

részben a szféra alacsony prioritása miatt a hivatali bürokráciában, részben a hidegháborús 

hangulat miatt. A kutatás cáfolja továbbá a magyar cirkusztörténeti irodalomban jelenlévő 

vélekedést, hogy a nyugati ügynökök bojkottálták volna a magyar műsorokat. A táncosok 

számára is meghatározó időszak volt ez, hiszen a balett és a népi táncok szovjet mintára állami 

támogatásban részesültek. Ugyanakkor a varieté táncosai és a színpadi tánc továbbra is a 

hivatalos táncélet perifériáján marad, mint hivatalosan el nem ismert stílus. A mozgásművészet 

felszámolásával sok táncos, így Berczik Sára csoportja is a varietében kapott egyedül 

lehetőséget a szereplésre; és állandósult az operaházi vendégtáncosok alkalmazása is.  
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A harmadik fejezetben az új, 1949 utáni revűkísérletek elméleti hátterét mutatom be a 

kísérletek vezetőinek egy-egy „programadó” szövegén keresztül. Annak ellenére, hogy a 

harmincas évek munkásszínjátszásában a baloldali politikai revűknek volt előzménye, a 

kísérletek kimondottan a közismert, nagyvárosi szórakoztató termék adaptálására törekedtek. 

Három ilyen műfajlegitimálási / adaptálási kísérletet különböztettem meg a korszakban:  

- 1949-ben a községesítés előtti, a városban futó magánvállalkozásban bemutatott 

varietéműsorokkal szemben létrehozott produkciót, a Meserevűt; 

- Karády Béla történeti-ideológiai koncepcióját, mely a FŐNI revűinek alapját képezte; 

- valamint Fejér István és Rácz György koncepcióját a Fővárosi Víg Színházban.  

Mindhárom kísérlet fő stratégiája a műfaj (a legitim kultúrához tartozó) színházhoz való 

közelítése volt. Karády Béla törekedett egy Gáspár Margit-féle műfajlegitimáló történeti jellegű 

retorika elfogadtatására, de nem járt sikerrel. (Gáspár az operettet sikeresen mentette át hasonló 

technikával, de főleg személyén keresztül.) A látványon alapuló hatáskeltést, amely korábban 

a revűk sajátja volt, elvetették, és helyette a cselekményre, és az írott szövegre tették át a 

hangsúlyt. A Fejér István és Rácz György vezette új koncepció a színpadkép naturalizmusát és 

a pszichorealista színjátszást erőltette, melyek a műfajra sem előtte, sem utána nem voltak 

jellemzők. 

A negyedik fejezet a revűstruktúra elemeit, illetve a produkciókészítés gyakorlatát 

vizsgálja az egyes produkcióhoz tartozó színházi dokumetációkon és a szövegkönyveken 

keresztül. Egy 1952-es párizsi revűprodukció elkészítésén keresztül törekedtem bemutatni a 

műfaj hagyományos, kapitalista működéstanát, ami sok szempontból azonos volt a korábbi 

pesti produkciókészítés gyakorlatával. Ezután bemutatom, hogyan módosult ez a gyakorlat a 

FŐNI két évadában, majd a Fővárosi Víg Színházban; és mennyire volt sikeres. A műfaji 

flexibilitás engedte ugyan a hangsúlyok áthelyezését, de hamarosan egyetlen dramaturgiai 

mintázatra szűkültek a bemutatható revűprodukciók. Ezt követi a hagyományos revűműsorok 

tematikai toposzainak leírása, és azok átmentési – átértelmezési kísérlete szocialista 

kontextusban. Az alaptoposzok (Budapest, egzotikumok, önreflexió, történelem/nosztalgia, 

látványosságok és a szerelem) zöme továbbélhetett a színpadon. Kimaradtak ugyanakkor a pesti 

bulvár más termékeinek paródiái, és az éjszakai életre utaló, vagy egyáltalán magához az 

éjszakához kötődő elemek. A jazz, mint népszerű szórakoztató zenei műfaj a „megszüntetve 

megőrzött” (Heltai Gyöngyi) műfajok közé került. 

Az előadások szerkezete radikálisan átalakult: cselekményessé vált, ezáltal az operetthez, zenés 

vígjátékhoz kezdett hasonlítani. Ennek oka a korszakban továbbra is meglévő esztétikai 

különbségtétel volt a drámán alapuló, írott és a nem elsősorban drámán alapuló előadásformák 
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között. (A Májusfa c. revű vitájának jegyzőkönyvén keresztül elemzem a korabeli szélesebb 

színházi szakma hozzállását, elvárásait a FŐNI revűivel kapcsolatban.) A szerzők a közönség 

által favorizált tematikus toposzokat is igyekeztek alkalmazni a produkciókban, ugyanakkor a 

hagyományos szerepkörök hangsúlya radikálisan csökkent. A műsorokban megjelenő 

szerepsémákat igyekeztek az elvárt szocialista-realista típusokhoz igazítani, de továbbra is 

lényeges szempont maradt azoknak a játszó személyiségére szabása. Ezek nemritkán közvetett 

vagy közvetlen politikai üzenetet hordoztak, mint például Latabár Kálmán által játszott Sikora 

házmester a Májusfa c. revűben; Alfonzó személyiségére, és parodizáló képességeire mindig 

külön szerep készült. A sztár szerepkör megmaradt (és a köré épülő dramaturgiai mintázatok 

is), de jelentősége lényegesen lecsökkent a „haladó hős”, és a „haladó hősnő” figuráihoz képest. 

A szocialista szerepsémák mellett a revűkben teljesen új figurákis színpadra kerültek, ilyen volt 

a „vidéki rácsodálkozó” szerepsémája, amely a város bemutatásának lett visszatérő 

dramaturgiai eszköze. 

Az ötödik fejezet a műsorok színpadi látványára, mint a műfaj hagyományosan 

domináns elemére koncentrál – a vizsgálatot a magyar díszlettervezés két doyenje, Székely 

László és Wegenast Róbert segítségével végeztem el. A vizsgálathoz a műsorok elsősorban 

magángyűjteményekben fellelhető képanyagát, valamint a sajtóban megjelenteket használtam. 

Kérdésem az volt, mekkora teret hagytak a szocialista-realizmus naturalista elvárásai a tervezői 

fantázia kibontakozásának. A két világháború közötti időszak színpadi látványtoposzait két 

produkción, a Fővárosi Operettszínház Halló, Amerika! (1925) és a Royal Orfeum Start! (1929) 

c. műsorán keresztül mutatom be. A korszak pesti lokálrevűinek látványát és bevett 

díszletszerkezeteit, jelmezmegoldásait elsősorban a Moulin Rouge két produkcióján 

illusztrálom. A háború előtti, valamint a szocialista korszakbeli produkciók színpadképeinek 

összehasonlító elemzésével azt vizsgálom, mekkora szabadsága maradhatott a tervezőnek, 

mennyire maradhattak életben a látványtoposzok, illetve milyen változások álltak be a háború 

előtti időszakhoz képest a produkciók látványvilágában. Az 1949 után továbbélő képi toposzok 

(a hajó, allegória és absztrakció, történelem, Budapest, önismétlések) mellé beépültek új, 

propagandisztikus vizuális toposzok (kirakati, vállalati propaganda); ugyanakkor szigorú 

korlátok közé szorult az erotika megjelenítése. Az említett toposzok továbbélése szempontjából 

lényeges volt a tervező, Vogel Eric személyének folytonossága, aki a háború előtt is 

rendszeresen tervezett a szféra produkciói számára. 

A díszlet- és jelmeztervezés esztétikai lehetőségei mellett a technológiai adottságokat is 

vizsgáltam. A FŐNI műsorainak vizuális világát nagyban meghatározta az épületek rossz 

infrastrukturális állapota, valamint a nyersanyaghiány, így folytatódott a már meglévő 
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jelmezek, díszletelemek újrahasznosítása. Noha igyekeztek nagyszámú ruhamennyiséggel 

kalkulálni, a fokozatosan egyre inkább zenés vígjátékká alakuló produkciók, illetve az irányítás 

részéről megkívánt naturalizmus nem engedte a háború előttihez hasonló sok és nagyszabású 

revűjelmez létrejöttét. A műfajreform kísérleteinek végére a revű egyértelműen veszített 

látványosság jellegéből, és zenés vígjátékokhoz, illetve operettjelenetekhez kezdett hasonlítani. 

Díszlettervezés szempontjából a képekre való törekvés, és nem a térszervezés maradt domináns, 

de eltűntek a vertikálisan szervezett képek, a tömeges látványosság, illetve a test 

„díszletelemként” való használata is. Az az elvárás, hogy a vizuális elemeket, és a színpadképet 

is az írók, a szövegek határozzák meg, nem eredményezte a revűben a tervező teljes háttérbe 

szorulását. Egyénisége, stílusa átszűrödött az új tematikájú revűkbe, illetve a tervező nem is 

mindig ragaszkodott a korabeli előírásokhoz. Szerepe mindazonáltal alárendelt lett a háború 

előttihez képest, mivel a revűk szövegkönyve, és a rögzített táncképek koreográfiái 

meghatározták  munkáját. 

A disszertáció főbb megállapításai a hatodik fejezetben találhatók. A revűkísérletek és 

a műfajlegitimálás kudarccal zárult, annak ellenére, hogy a revű állami támogatással működött. 

A kudarc fő oka, hogy nem állt a műfaj mögé olyan prominens kommunista entellektüel, mint 

Gáspár Margit az operett esetében. Az államosított színházi struktúra elvileg lehetővé tehette 

volna a túlélést – legalábbis a szféra azon részének, melyet nem lehetetlenített el. A pártállami 

struktúrában a fenntartás és támogatás elvárások sokaságát jelentette adminisztratív és 

produkciós szinten, aminek a szféra új irányítói nem tudtak – nem is lehetett – megfelelni. A 

korszakban kezdettől fogva világos volt a résztvevőknek ennek az összetett tömegszórakoztató 

műfajnak a reformálhatatlansága. A kudarcot jól illusztrálja, hogy a Fővárosi Operettszínházban 

a közönség tülekedett a jegyekért – míg a varietékben ilyen látványos akció nem volt. Így a 

szocialista revűkísérletek kudarca valószínűleg nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma 

Budapestnek nincs olyan reprezentatív revűszínháza, mint Párizsnak a Moulin Rouge, vagy 

Berlinnek a Friedrichstadt-Palast. 

A konklúziót egy forrástipusonként rendezett forrásjegyzék követi, majd a függelékek: 

egy névlexikon, melyben a dolgozatban említett vagy hivatkozott személyeket ismertetem 

vázlatosan; ezt követi a levéltári dokumentációk alapján összeállított, a korszakra vonatkozó 

előadásstatisztika; majd pedig a képmellékeletek. A dolgozatot a képek és a rövidítések 

jegyzéke zárja.  

A disszertáció legfontosabb eredményei 

 A disszertáció egy Magyarországon egyáltalán nem vizsgált témát először jár körül 
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tudományos szempontból. A hagyományosan „színház alatti”-ként meghatározott szféra 

irányítási mechanizmusainak feltárása árnyalja a szocialista kultúrairányításról alkotott 

képet; 

 Elvégzi a témára vonatkozó alapkutatást, széleskörűen feltárva a vonatkozó köz- és 

magángyűjteményi, írott és íratlan forrásokat; 

 Kísérletet tesz a politika és a szakmai hagyomány, valamint a műfaj 

törvényszerűségeinek összeegyeztethetőségére az előadások értelmezési kereteiben; 

 Mindemellett a revű vizuális világának egy értelmezési kísérletét nyújtja, 

hatásmechanizmusainak, és hatásképességének vizsgálatával. 
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