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A szocialista dráma
hagyományai

Mai drámaírásunkat a műfajok tarka
sokszínűsége jellemzi. Ez nem mindig
jelenti a színvonal magas mércéjét, sokkal
inkább a kifejezési módok, az ábrázolási
lehetőségek változatainak lázas kutatását,
azt, hogy a szocialista dráma kialakulása
és fejlődése során sok forrásból
táplálkozott, sokféle hatást, tar-talmi és
formai elemet ötvözött magába, hogy
céljainak megfelelően felhasználja és
továbbfejlessze. Fejlődésének ívét
vizsgálva megfigyelhető a különböző
művészeti áramlatok, drámatípusok
időnkénti előtérbe kerülése, majd hát-
térbe szorulása, sőt elhalása. Hosszú
éveken át csak a zárt szerkezetű, az idő,
tér és cselekmény egységéhez közelálló
drámatípus számíthatott realista alko-
tásnak. Vagyis e felfogás a szocialista
realizmust szűk képletté egyszerűsítette:
polgári drámai forma + szocialista
mondanivaló = szocialista realista dráma.
Majd miután polgárjogot nyert a lazább
drámai szerkezet, teret hódított az epika, s
az idő és tér dimenzióinak a gondolat
logikájára felfűződő játéka sem számított
már dekadenciának, ezt az újabb formát
kiáltották ki egyedül modernnek, s
mindent, aminek köze van a polgári dráma
zárt világához, konzer-

vatívnak. Természetesen ezek a színház-
művészeten belül dúló „konfliktusok"
összefüggtek a szocialista kultúrpolitika
változásaival és fejlődésével is, ez is be-
folyásolta, hogy mikor mi tűnt modern-
nek és mi konzervatívnak. Míg folytak
ezek a viták, modernségről, dekadenciáról,
szocialista realizmusról, az igazi értékek
éltek, hatottak, új tartalommal gazdagodva
fejlődtek.

A mai színház sokszínűségét tekintve
értelmetlen lenne azon elmélkedni, hogy
az élő dráma és színház mely formai
változata jelenti a színpadon a modern-
séget. A modernség soha nem volt és ma
sem redukálható formai kérdésre, hanem
mindig a téma és a mondanivaló
korszerűségét jelentette. Lehet modern
színházat játszani ma is a lélek-tani dráma
zárt formái között, meg-győző példa volt
erre a Leningrádi Gorkij Színház
Kispolgárok-előadása. Ugyanakkor a
színpad a maga sajátos jelrendszerében
képes asszimilálni minden drámaiatlannak
tűnő kifejezési formát, mint az epika, líra,
tánc, pantomim, dal, sőt a fény- és
hanghatásokat is. Egymásnak ellentmondó
elemeket képes egységes színházi
élménnyé ötvözni, ha általuk korszerű és
közérdekű gondolat keresi adekvát
kifejezési formáját. A színpad halálát csak
az érdektelenség, a tematikai szürkeség, az
izgalmas élményt nyújtó közérdekűség
hiánya jelentheti. S ilyenkor nem segít a
bravúros dramaturgiai forma, mert kiáltó a
spekulatív, művi úton létrejött
konstrukció, az eredetiség látszatával
kacérkodó epigonizmus.

Érdemes számba venni értéket jelentő
hagyományainkat, felfigyelni a szocialista
országok drámairodalmában külön-külön
ható és összecsengő tendenciákra. A
drámai forma önmagában nem modern és
nem konzervatív, de segítheti vagy

gátolhatja a dráma művészi hatékonyságát.
A dramaturgiai fejlődés törvényeinek
ismeretében viszont többé-kevésbé
megállapítható, hogy egy adott gondolati
tartalom hordozására a drámai kifejezési
eszközök mely elemei a
legcélravezetőbbek. A fejlődés és egy-
másrahatás törvényszerűségeinek ismerete
tudatosabbá és hatékonyabbá teheti a
dramaturgiai munkát.

Az é lő múlt

Hosszú időn át Gorkij nevéhez „a szo-
cialista realizmus megteremtője" jelző
társult. Ez a megállapítás túlzás volt és
főleg dogmatikus. Úgy tekintette Gor-

kijt, mintha minden irodalmi előzmény és
folytonosság nélkül tudatos és zseniális
megalkotója lett volna egy irodalmi
irányzatnak, amelyet később szocialista
realizmusnak neveztek el. Gorkij valóban
hidat alkot a polgári és szocialista dráma
között, s az ő műveiben jelenik meg
először a szocializmus gondolatvilága, de
kevés írónál mutatható ki pontosabban,
hogy milyen szorosan kapcsolódik
elődeihez, a polgári dráma óriásaihoz:
Csehovhoz, Ibsenhez. És fellelhetők azok
a pontok is, ahol többet, újat alkotott, ahol
túllépte elődeit. Ibsen az individuális
lélektani drámát fejlesztette
tökéletességig, Csehov művészetében ez
az individuális forma társadalmi at-
moszférával gazdagodott. Gorkij tolla alatt
a lélektani dráma társadalmi drámává
szélesedett.

Az ibseni dramaturgia legfontosabb
elemeit: a szerkesztés szigorú, szinte
geometrikus zártságát, az egy szálon futó,
látványos külső cselekmény nélküli
drámaiságot, a mélylélektan régióiban
játszódó tragikumot új formában látjuk
viszont Csehovnál. Csehov hősei
ugyanúgy körülhatárolt, szűk, fullasztó
világban élnek, mint Ibsenéi, közös vonás
az is - amin a modern polgári dráma éppen
ideológiai kötöttségei folytán máig sem
tudott túllépni -, hogy hőseik
személytelen, megfoghatatlan ellenséges
erővel állnak szemben, amely életüket
tönkreteszi, emberségüket, morális tar-
tásukat deformálja. Ibsen a morális
széthullás, az élet kilátástalansága elől
legtöbbször embernemesítő, kispolgári
moralizálásba menekül. Csehovnak nin-
csenek ilyen hamis illúziói, nem hiszi,
hogy az emberek morális átnevelésével
megváltoztatható a világ. Hősei, mi-
közben elmerülnek a sivár szürkeségben,
emberi értékeiket, vágyaikat alkoholba,
cinikus öngúnyba fojtják, soha nem szűnő
szomjúsággal áhítják a tisztább emberi
életet, ahol az alkotó munkának célja,
értelme van, ahol a tehetség nem szürkül
el, s a szerelem sem torzul értelmetlen és
tehetetlen önkínzássá. Csehov hősei
hisznek a tisztultabb élet lehetőségében,
csak éppen a cselekvésre képtelenek.
Drámái mélyén a humanista gondolkodó
önkínzó útkeresésének konfliktusa feszül:
a változás szükségességének felismerése
mellett a cél és a cselekvés módjának
ismeretlensége.

A csehovi dráma a drámatörténet ritka
jelentőségű fordulópontja. A XX. századi
polgári és szocialista dráma egyaránt
elődjének és kiindulási pontjának



tekintheti, a továbblépés mikéntje és
iránya azonban világnézeti kérdés. A
polgári drámában a csehovi konfliktusok
személytelensége, megfoghatatlansága él
tovább. E személytelen ellen-fél
emberfelettivé nőtt, az ember kiszol-
gáltatott volna egy társadalmilag meg-
határozatlan világban a végsőkig ab-
szolutizálódott. Így ami Csehovnál ham-
vába holt lázongás, szebb emberi élet utáni
vágy volt, csírája lett a mai nyugati
irodalomból oly ismert jelenség, az
elidegenedés érzékeltetésének, ahol a hő-
sök küzdenek ugyan valami ellen, amit
senki sem ismer, vagy egyszerűen csak
várnak valamire, de ők maguk sem tudják
meghatározni, hogy mire.

Ugyanakkor a csehovi drámák fent
említett eszmeisége, az elvágyódás, az
értékes élet utáni vágy a szocialista gon-
dolat szerves előzménye is lett.

Csehov azonban nemcsak gondolati
síkon teremtette meg az átmenetet a
szocialista drámához, hanem a drámai
formát is alkalmassá tette a társadalmi
fejlődés diktálta új problematika befo-
gadására. Az ő műveiben indul el a dráma
intellektualizálódási folyamata, amely a
XX. századi modern dráma egyik fő
ismérve lett. Csehov képes először a
tudatformákban zajló változások
ábrázolására. Bár a csehovi hősök felis-
meréseit egyéni életük kiúttalansága dik-
tálja, a csehovi dráma nem lehangoló,
szemlélete nem nihilista. Az egyén teljes
széthullását, az emberi értékek esztelen
tékozlását úgy tudja ábrázolni, hogy a
dráma szimbolikus atmoszféráján keresztül
kifejezésre jut az író ellen-tétes
álláspontja. Azáltal, hogy hőseit nem
sajnáltatja, hanem sorsukat iróniával
szemléli, nem az érzelmekre, ha-nem a
néző intellektusára kíván hatni. Ez volt az
az eszmei és formai alap, ahonnan Gorkij
más irányba tudott továbblépni, mint a
polgári dráma, az individuális nézőponttól
a társadalmilag meghatározott
ábrázolásmód felé.

Az egyenes ívű , felfelé irányuló társa-
dalmi mozgás, a forradalmi körülmények
az emberi sorsok és magatartásformák
sokrétűbb ábrázolási lehetőségét,
dinamikusabb mozgásirányok megraga-
dását kínálták Gorkijnak. Az egyén és
társadalom eddiginél élesebb ellentétének,
valamint az egyéni cselekvés és a
társadalmi mozgás teljes harmóniájának
ábrázolására egyaránt lehetőség nyílt.

A gorkiji hősök zömmel a letűnő világ
jellegzetes képviselői, akik aktív cselekvési
terüket elvesztették, s ezáltal

kicsúszni érzik lábuk alól a talajt, tehát
egyre élesebben szembekerülnek az új
társadalmi valósággal. A társadalmi szi-
tuáció a tragédia egyik alaphelyzetét kí-
nálja, az önmagát, saját világát túlélő hős
tragikumát. Gorkij életműve ennek a
haldokló Oroszországnak körképét festi:
felvonulnak a lecsúszott, de-
moralizálódott arisztokraták (Utolsók), az
elvont humanitásba menekülő értel-

miségek (A Nap fiai), a nyárspolgári

életforma rabjai (Kispolgárok), s az orosz
tőkésvilág képviselői (Élleuségek. Jegor
Bulicsov). A differenciált művészi
látásmód és a mélyen kimunkált lelki
folyamatok ábrázolása megóvja Gorkijt
attól, hogy sommázó képet nyújtson a
pusztuló osztályok képviselőiről. Tisz-
telettel és együttérzéssel nézi az emberi
értékek pusztulását, anékül, hogy világ-
nézetileg azonosulna letűnő hőseivel.
Állásfoglalását az a felismerés diktálja,
hogy a forradalmi idők parancsa a múlt
kártékony erőivel együtt elsöpri azokat az
értékes embereket is, akikben nincs elég
emberi tisztaság és erő a jövő vállalására.

Bár Gorkij a múlt felől közelít a
megváltozott jelenhez, nála jelenik meg
először a társadalmi mozgásiránnyal har-
móniában cselekedni tudó és akaró hős.
az új Oroszország megtestesítőiben. Igaz,
hogy ez az ábrázolás még bátortalan,
művészi erő tekintetében nem éri utol az
ellentábor rajzát, de Gorkij meg-kísérli,
hogy a polgári dráma kitérője után
visszaállítsa egyén és társadalom
lehetséges harmóniájának ábrázolását,
amelynek valódi kiteljesedését a rene-
szánsz művészetében láthattuk.

Gorkij kiemelte hőseit a társadalmi
légüres térből, s ezzel hőseinek szubjektiv
konfliktusa is társadalmilag megha-
tározott lett. Az írói látószög kitágulása
az individuálistól a társadalmilag meg-
határozott felé - amely a gorkiji életmű-
ben erősödő tendenciát mutat - a lélek-
tani drámát társadalmi drámává szélesí-
tette.

Ez a fejlődési folyamat nem maradt
hatástalan a drámai formára sem. A korai
Gorkij-drámák (A Nap fiai, Utolsók.
Kispolgárok) még többé-kevésbé válto-
zatlanul őrzik a csehovi formát, bár a
forrósodó társadalmi atmoszféra már
feszegeti ezeket a kereteket. A szocialista
forradalom utáni évek legjobb drámáiban
a szorító keretek szétpattannak. A valóság
egyre erősödő forradalmi ritmusa betör a
gorkiji dráma zárt világába is. A
társadalmi mozgás dinamiz-

musa pergöbb, sodróbb erejű képsorokat
diktál, nagyobb számú szereplőgárdát
kíván. A legszemélyesebb dráma sem
zajlik le többé négy fal között anélkül,
hogy alakulásába a külső világ rohanó
eseményei bele ne szólnának, sőt
legtöbbször ok-okozati kapcsolatban ne
állnának egymással. A késői Gorkij-
drámák legjelesebbjén, a jegor Bulicsovon
lehet lemérni leginkább a szoros drámai
forma epikus fellazulásának jeleit.

Annak ellenére, hogy a forradalmi idők
sodrában a gorkiji dráma formája is
változott, Gorkij mindvégig megmaradt a
lélektani-társadalmi dráma mű-fajánál.
'Ezek a műfaji keretek azonban a
forradalmi élményanyag sokrétűségének
kifejezésére nem bizonyultak alkalmasnak.
Talán ez az oka, hogy Gorkij soha nem
vállalkozott a forradalom nyílt
összecsapásainak ábrázolására, s ezért
érte - ma már nyilvánvaló, hogy
méltánytalanul - a konzervativizmus vádja
a fiatalabb nemzedék részéről.

A következő szovjet drámaíró nem-
zedéknek a pályakezdés első nagy élmé-
nyét a szocialista forradalom adta, té-
mavilágát a forradalom és polgárháború
eseményeiből merítette, s a gorkiji drá-
mával ellentétben a társadalmi rend
forradalmi ' átalakulását a társadalmi
osztályok közvetlen, éles összeütközésein
keresztül ábrázolta. A nyílt forradalmi
harc színrevitele lazább szerkesztésmó-
dot, cselekménydús meseszövést kívánt. E
nemzedék a drámaépítés technikáját
tekintve főleg a schilleri dramaturgiához
nyúlt vissza. De míg a régibb korok
klasszikusainál az ábrázolt kor egy-egy
nagy személyiség személyes drámájának
hátteréül szolgált, a forradalomban szü-
lető új dráma egyik sajátsága, hogy az
alakuló történelem száguldó eseményei
kerülnek előtérbe, főszereplővé pedig a
történelmet alakító nép válik. Trenyov,
Ivanov tolla alatt születik ez az újfajta
dráma, amely összeolvasztja a történelmi
és társadalmi dráma kategóriáját. A kor
történelmét látjuk a színpadon, a hősök
pedig azok az egyszerű emberek, akiket a
forradalom hősökké növel.

A drámaszerkesztés technikáján túl a
művészi látásmód, az ábrázolás roman-
tikája szintén a schilleri hagyományhoz
kapcsolja e drámatípust, melynek legfőbb
pozitívuma az őszinte hangú, szuggesztív
hatású, szocialista pátosz. A forradalmi
hatás azonban az ábrázolásmód
romantikus szélsőségeivel párosult, s így
gátolta a szocialista forradalom viszo-



nyainak sokrétű áttekintését. S mivel a
figurákat a „forradalmár-ellenség" végletes
kategóriájába sorolta, lehetetlenné tette a
jellemek fejlődésének, a hősök belső
küzdelmének mélyreható rajzát.

Ma már világos, hogy a forradalmi
romantika hangvételével jelentkező drá-
matípus vált leginkább a sematizmus
melegágyává. A társadalmi és kultúrpo-
litikai tényezőkön túl ez a forradalmi
romantika szemléleti sajátságaiból is fa-
kadt. Míg az osztályharc fegyveres
összecsapásainak drámai megjelenítése
volt a feladat, ezek az ábrázolásbeli
gyengeségek nem ütköztek elő
szembetűnően, sőt nem egy méltán nagy
színpadi siker is született (Trenyov:
Ljubov Jarovaja, Ivanov: Páncélvonat).
Amikor azonban a békés évek más jellegű
konfliktusai kerültek előtérbe, kiderült,
hogy forradalmár-ellenség
szembenállásának drámai képletté
merevítése a valóság el-szürkítése, sőt
meghamisítása.

Míg a forradalmi romantika körébe
sorolható műnek a sematizmus leküz-
désével kikoptak a szocialista dráma fő
áramából, a csehovi-gorkiji hagyomány-
hoz kapcsolódó lélektani-társadalmi dráma
új tartalommal telítődve a szocialista
drámairodalom szerves alkotórésze
maradt.

Új utakon,

Az első világháború kitörése után a pol-
gárság is ráébredt teljes emberi kiszol-
gáltatottságára a kapitalista állam- és
hadigépezetben. A forradalom szelét érző
kapitalista világ a polgári értelmiség
szemében is elvesztette stabilitásának
látszatát. Fiatal, tehetséges művészek
egész sora lázadt fel a polgári élet-forma
keretei, a nyárspolgári ízlés el-len. Az
izmusok, a művészeti avantgarde a
munkásmozgalom és a proletárforra-
dalmak kísérőjelensége volt. Polgárel-
lenességük azonban megállt a burzsoá
rend felületi jelenségeinek ostorozásánál,
sokszor hangos handabandázás, nyárs-
polgár-riogatás maradt, újító és meg-újuló
törekvésük nem tudott továbblép-ni a
szubjektív idealizmus talajáról.
Kétségtelen azonban, hogy amíg a polgári
dráma az üzletté laposodó színházban
egyre inkább kommercializálódott.
háromszögdrámák álkonfliktusait s a pol-
gári világ hazug romantikáját kínálta, a
társadalmi haladás az avantgarde irány-
zatokban találta meg kifejezési formáit.

Az izmusok anarchista, burzsoáellene
hevületétől a társadalom fejlődéstörvé-
nyeinek felismeréséig hosszú az út, Ke-

vés írónak sikerült az izmusok útvesz-
tőiből elérkezni a XX. század tudományos
világnézetéig, de ők a szocialista dráma
teljesen új ágát teremtették meg azáltal,
hogy az eddigiektől merőben el-térő
mondanivalójuk számára a kifejezési
formáknak is meghökkentő újszerűségét
hozták. Túlzás nélkül elmondható, hogy a
század eleji izmusok tarka sokfélesége a
szocialista dráma másik nagy ágának, az
epikus drámának vált forrásává, bölcsője
egyrészt a weimari köztár-saság, másrészt
a fiatal szovjet állam volt.

A XX. századi dráma újabb mérföld-
köve, akihez forrásként egyaránt vissza-
jár a polgári és szocialista dráma is:
Bertolt Brecht. Dramaturgiai tételeivel
lehet egyetérteni vagy vitatkozni, de le-
tagadni, hogy átformálta a színházat, nem
lehet. Dramaturgiája és drámai életműve
hatással van még azokra is, akik elméletét
elutasítják.

Noha Brecht soha nem vállalt nézet-
azonosságot az expresszionistákkal, mert
az álpátosz taszította, korai műveinek
individualista-anarchista társadalom-
szemlélete az expresszionistákkal roko-
nítja, sőt az expresszionizmus számos
forma- és stíluseleme végigkíséri egész
életművét. (Például a harsány hangvétel.)
Az anarchista lázongás, majd a di-
daktikusan politizáló tandrámák korszaka
után jut el Brecht a filozófiai tu-
datosságig, mely éppen a német társa-
dalom fasizálódásának időszakával esik
egybe. A marxizmus megértése segíti
drámaelméletének helyes alakulását is.
Ekkorra kristályosodik ki a maga tel-
jességében az a műfaj, amelyet epikus
dráma néven ismerünk. Ezek a drámák
fiatalkori műveinek problémáit hozzák
vissza ismét, de művészileg és ideoló-
giailag magasabb szinten. Egyén és tár-
sadalomi viszonyában nem lát többé olyan
feloldhatatlan ellentétet, mint munkássága
első korszakában. A fő probléma továbbra
is az ember helye és szerepe a
társadalomban, de a horizont kiszélesül.
Nem is elvont tételeket akar már
megmagyarázni, mint a tandrámákban,
hanem az egész emberiséget érintő
kérdésekre keresi a helyes választ. Miért
dúlnak az osztálytársadalmakban pusztító
háborúk (Kurázsi mama)? Mivel tudta a
fasizmus a tömegek széles rétegeit a
zászlaja alá sorakoztatni ( A rettegés
birodalma)? Miért uralkodik farkas-
törvény a kapitalizmusban, amely visszá-
jára fordítja az ember jó tulajdonságait is
(Szecsuáni jó ember)? Mi a feladata

a tudósnak és milyen felelősség nyugszik
a vállán az atomkorban (Galilei élete)? Az
egyénben már nem az ellenséges tár-
sadalom áldozatát látja, hanem az ember
felelősségét hirdeti a világ sorsáért.
Felelős mindenki, aki gyáva cselekedni,
aki gerinctelenül meghajlik az embertelen
hatalom előtt, aki tudását áruba bocsátja.
A világ jobbá formálható, s az ember
feladata, hogy átalakítsa. Egyén és
társadalom érdekei tehát nem ellentétesek,
egy lényeges ellentét van: a ki-
zsákmányolók és kizsákmányoltak ellen-
téte.

Erre az eszmei szintézisre jutott el a
brechti epikus színház 1920-tól 1949-ig.
A valóság dialektikájának feltárása le-
hetetlen a hagyományos realizmus mód-
szereivel, a figurák szigorú egyénítésével,
a történet egyediségének hangsúlyo-
zásával. Az írói cél megnövekedett volta
megköveteli mind a történet, mind a
figurák erőteljes általánosítását, szimbo-
likus típusokká növelését. A típusalko-
tásnak ez a stilizált módja azonban már
nem mechanikus, mint volt a tandrá-
mákban, mivel a figurák megteremtése
közben is egy-egy társadalmi típus el-
lentmondásos összetevőit keresi, cseleke-
deteinek okait kutatja, következményeit
elemzi, s e folyamat végén ítéletet mond,
nézőit is állásfoglalásra késztetve. Az
ítéletalkotás során mindig saját kora em-
beréről mond véleményt, bármilyen fiktív
történet hősét láttuk is. Például a
harmincéves háború markotányosnője a II.
világháború előkészítésében segédkező
kispolgár felelősségéről beszél. Kurázsi
mama kétlelkűsége révén a kispolgári
mentalitás szimbólumává nő.

Az epikus színház tehát nem formai
kérdés, hanem az ábrázolásnak abból az
igényéből fakad, hogy a világot válto-
zónak és változtathatónak mutassa be.
Maga Brecht is elismeri, hogy az epikus
színház elnevezés formális, és nem fedi
teljesen a mögötte levő tartalmat. Az
általa használt formaelemeket (táblák,
vetített képek, elidegenítő effektusok)
nem tartja egyedül üdvözítőnek, csak egy
módnak a lehetségesek közül, mellyel a
társadalom változó és változtatható voltát
kívánta érzékelhetővé tenni. Kifejlett
művészetének lényege az az írói attitűd,
amellyel a környező világ dolgaira
reagált, s az az igazságkutató szenvedély,
amellyel a jelenségek mögötti lényegig
hatolt.

Ahogy Gorkij, úgy Brecht sem magá-
nyos csúcs a drámairodalomban, s az
epikus dráma műfaja sem egyedüli újító



műve. Maga Brecht vallja, hogy írói
módszerének sok elemét készen találta
Shaw drámáiban. Kétségtelen, hogy a
polgári társadalom álszent normáinak
groteszk kigúnyolásában sokat tanult
Shaw-tól, csak éppen következtetéseiben
sokkal messzebbre ment. S hogy az új
dráma kimunkálása a társadalmi fejlődés
követelménye volt, bizonyítja, hogy
egyidejűleg is szinte minden kapcsolat
nélkül, a proletárforradalom győzelme után
a fiatal szovjet államban a Brechtével
rokon dramaturgia és színházi irányzat
indul erőteljes fejlődésnek. De míg Brecht
a kapitalizmus viszonyai között keserves és
hosszú utat tesz meg az eszmei
tisztánlátásig, s ezzel egyidejűen
művészete kiteljesedéséig, az orosz burzsoá
rendet a futurizmus oldaláról támadó
művészek számára a forradalom
lökésszerűen tisztázza a hovatartozás
kérdését, majd meggyorsítja művészetük-
ben az eszmei és formai rend megte-
remtését is. E kor szovjet írói gyorsabban
és zökkenőmentesebben terem-tik meg az
új drámát és színházát, mint Brecht. Az
eltérő társadalmi viszonyok magyarázzák a
weimari politikus színház és az új szovjet
színház közötti hangvételbeli különbséget
is. Brecht és tanító-mestere, Piscator
dokumentáló tárgyilagossága, vitázó kedve,
fanyar gunyorossága a kapitalista, majd
fasizálódó társa-dalmi viszonyok nyomását
tükrözi. A kor szovjet drámájának és
színházi stílusának viszont fontos tartozéka
a forradalmi pátosz, ami ugyancsak társa-
dalmi valóságból táplálkozik. A különb-
ségek mellett az írói cél és a téma meg-
közelítési módjában szembetűnőek az
azonosságok. Majakovszkij szatíráiban a
futurizmusból vett stílusjegyek mellett je-
len van a brechti elidegenítő szándék is.
Negatív figuráival, az általuk bemutatott
magatartásformákkal állásfoglalásra akarja
késztetni nézőit, s ezáltal változtatni
gondolkodásukon. Ezért nem elégedhet
meg ő sem a humor szokványos, naturális
eszközeivel, hanem a szélsőségekig megy
el. A vizsgált emberfajtákat szinte
nagyítóüveg alá helyezi, ahol hibáik,
társadalmilag káros tulajdonságaik a torzító
tükörben végső következményükig
kifejlesztve jelennek meg. E vizsgálódás
során figuráit bábuként mozgatja,
hangsúlyozva a színpadon látottak
játékjellegét, hogy nem a valóság reális
bemutatásáról, nem konkrét esetekről van
szó, hanem skiccszerűen fel-vázolt,
kinagyított típusokról. Ez a szatirikus
ábrázolásmód rokon a brechti stili-

zált figurateremtéssel, gondoljunk például
Arturo Ui figurájára. A groteszk mellett
célja érdekében nem riad vissza abszurd és
irracionális elemek felhasználásától sem. A
mai abszurd drámák legjobbjain e korai
hatás is kimutatható.

A parabola-műfaj szovjet változatát is
megtaláljuk e kor drámairodalmában,
Lunacsarszkij tollából. Brechttől függet-
lenül, elméletét valószínű nem is ismerve
írta meg a szocialista forradalom pa-
raboláját, A megszabadított Don Quijotét,
amelyben Brechthez hasonlóan egy adott
történet átértelmezésével mutat rá új
társadalmi összefüggésekre, nevezetesen
arra, hogy a szocialista forradalom
viszonyai közepette az el nem kötelezettség
járhatatlan út.

Az expresszionizmus stílusjegyei Vis-
nyevszkij művészetében ütköznek ki leg-
hangsúlyosabban. Darabjai az események
logikájára fűződő epikus képsorok (Az első
lovashadsereg). De a szaggatott ritmus és a
szuggesztív pátosz nem öncélúan átvett
stílusjegy nála sem, ha-nem a forradalmi
események gyorsuló és magával ragadó
ritmusát idézik.

A húszas évek közepére, amikor Brecht
még csak ábrándozik a kollektív élményt
nyújtó, intellektuális színház
megvalósításáról, a Szovjetunióban a
forradalom létrehozza ezt a színházi ideált.
Izgalmas, vitáktól pezsgő, teljesen újszerű
színházi élet alakul ki, amelynek fő
törekvése, hogy lerombolja a válaszfalat a
színpad és közönség között. E törekvés
Meyerhold színházában látható
legpregnánsabban, ahol Majakovszkij és
Visnyevszkij darabjai is első sikereiket
aratták. Meyerhold vitte színre már 1918-
ban a győztes forradalom első
évfordulójára írt Majakovszkij-művet a
Buffo misztériumot, amely az emberiség
fejlődésének és a forradalom eseményeinek
agitatív, szimbolikus kép-sora. Szemlélete
és ábrázolásmódja sokban rokon a brechti
tandrámákkal.

Érdekessége és mai szemmel nézve is
modern vonása ennek a kialakuló új
színházművészetnek, hogy eszközeit,
megvalósulási formáját tekintve a „totális
színház" első kísérletei. Az irodalmi szöveg
mellett előtérbe kerül a rendezői koncepció
és a díszlet, a játéktér fontossága. Az
előadások egyéni hang-szerelése, a
kivitelezés egyedi újszerűsége áll az
érdeklődés és a viták kereszt-tüzében.

A szovjet dráma új alkotásai mellett
Meyerhold és Tajrov megkezdte a ha-
gyományok átértékelését és klasszikus

műveknek a hagyományokkal szakító
színpadi interpretálását. Meyerhold szín-
háza a futurizmusból nőtt ki, s a futurista
színház stíluselemeit hasznosította
klasszikusok rendezéseinél is. Hangos vitát
kiváltó munkája például Gogol A revizora
1927-ben. Meyerhold rendezésé-nek
merész újítása volt, hogy a valóságot nem a
néző, hanem Hlesztakov szemszögéből
láttatja. Amikor például Hlesztakov részeg,
a valóság meseszínekben pompázik. Ha
hazudik, megittasul hazugságaitól, s szeme
előtt - a nézők előtt is - megjelennek
mindazok a dolgok, amelyekre vágyik.
Meyerhold tehát a színpadon is
megvalósította, amit a regény vagy a film
természet-szerűen alkalmazott már addig
is, hogy gondolatokat, vágyakat képszerűen
is megjelenítsen. Elfogadva a fantasztikum,
a karikatúra elemeit, kiszélesítette a
színpad technikai lehetőségeit, a Gogol-
szatírát a groteszk ábrázolásmóddal
gazdagította.

A konzervatív kritika miszticizmussal és
dekadenciával vádolta Meyerholdot, amire
Lunacsarszkij így válaszolt: „A realizmus
szélesebb értelmezése elfogadja a
fantasztikus parabolát, a karika-túrát, a
különböző torzításokat, ha egy bizonyos
társadalmi vonás feltárásához az szükséges,
hogy e jelenséget reális megjelenési
formájától elütően ábrázoljuk, de úgy,
hogy a torzított, karikaturisztikus képmás
éppen azt tárja fel, ami a jelenség tisztes
álarca mögött rejtőzik." S Meyerhold ezt
tette. Az alkohol-mámorban eltorzult
valóság stilizált lát-tatása révén a színpadi
általánosítás magas fokát teremtette meg,
mert erőteljesebb megvilágítást adott a
Gogol által elítélt életfilozófiának.

Meyerhold mellett Tajrov Kamara-
színháza keresett erőteljes egyéni utakat.
Művészete az irodalmi szövegtől egyre
inkább függetlenedő színészi játékot a
színpadi játék és mozgás magas-

kulturáltságát helyezte előtérbe, s így
adott klasszikus műveknek is új-szerű
értelmezést.

A gyorsütemű fejlődés ellenére ez az új
és gazdag eredményekkel dicsekvő
színházi kultúra nem kerülhetett be az
európai színház áramkörébe. De sajnos a
kialakuló kultúrpolitikai dogmatizmus
tudatosan is elsorvasztotta, a de-kadencia
vádjával visszafejlesztette ezeket az
eredményeket. Mire Brecht a fasizmus elől
emigrációba kényszerülve, a 30-as évek
vége felé világhírűvé váló epikus drámáit
megalkotja, a szovjet



dráma és színház a sematizmus szürke-
ségébe süllyedt. Ez a kettétört ívű, rövid
szárnyalás után visszahulló fejlődés
magyarázza, hogy a modern európai
drámát Brecht életműve hatékonyabban
befolyásolta, mint a szovjet színház kö-
vetésre méltó kezdeti eredményei.

Az epikus dráma, a parabola, az abszurd
szatíra ma is virágzó műfajai a szocialista
drámának. A műfaji tarkaság, a kifejezési
eszközök sokfélesége ellenére egy
lényeges ponton találkoznak: ez az írói cél
és a téma megközelítési módja. Míg a
lélektani és társadalmi dráma az egyén
konfliktusai, problémái felől indult el, s
ezen keresztül nyújtott társadalmi
látleletet, itt az írói megközelítés fordított.
A társadalom mozgása, törvényszerűségek
megragadása, nem az egyes ember, hanem
egész nemzedékek, osztályok vagy éppen
az emberiség ügye, jövője a téma. Ez a
kiszélesedett tematika nem fért cl a
dobozszínpad mikrovilágában, az egyén
szubjektív konfliktusának ábrázolási
formájában. Az írói mondanivaló általános
érvényűségre törekedett, tehát kifejezési
formában is kereste az általánosítás
művészi eszközeit, a típusalkotás stilizált
formáit. S honnan vette formaelemei
zömét ez az új dráma? Ahonnan jött, az
avantgarde stílus-forgatagából. De amíg az
izmusok idea-lista képviselői, akik
gondolatilag nem tudtak továbblépni,
hamarosan puszta irodalomtörténeti
érdekességgé váltak, a szocializmussal
találkozó íróknál a világnézeti tudatosulás
művészetük formai letisztulását is
eredményezte. Az expresszionizmusból, a
futurizmusból, a szürrealizmusból csak
azokat az elemeket vették át, amelyek
segítettek újfajta közlendőjük
tolmácsolásában, s el tudták dobni a
divatos sallangokat, még ha korábban
előszeretettel alkalmazták is. Brecht a
Kaukázusi krétakörben, a Galilei életében
sok drámai elemet ötvöz az epikus
drámába, s ebben az ötvözetben a drámai
elemek is új, intellektuálisabb funkciót
kaptak. Hasonló példa Visnyevszkij
Optimista tragédiája, amelyben a
személyes tragédia katartikus hatása
fokozódik az epikus ábrázolásmód
általánosító történelemszemlélete révén.

E RŐD Y K Á L M Á N

Kispesti népszínházat ...

Színházi körökben, sajtóban, konferencián
sok szó esett és esik a fejlesztés útjáról,
módjáról. Feladatainkról a fejlődés
érdekében. Röppennek az elgondolások:
kísérleti színház? . . . pinceszín-pad? . . .
népszínház? . . . Ki-ki szenvedélyesen
védi elképzeléseit, és alátámasztja érvek
tömegével. Az ügy, a hivatás szeretete
izzítja forróvá a vitát.

Én peremkerületi népszínházak alapí-
tásában látom legfőbb feladatunkat. Pár
évvel ezelőtt tettem is javaslatot a Mű-
velődésügyi Minisztériumnak egy Kis-
pesten létesítendő népszínház megszer-
vezésére.

Alábbiakban ezt a javaslatomat ismétlem
meg, más területekre is gondolva, és újabb
érvekkel alátámasztva. Az idő, sajnos,
„nekem dolgozott".

Miért van rá szükség?

Amíg a környező államok, a Szovjet-unió
éppen úgy, mint a népi demokráciák, a
meglevő, működő színházakat ál-
lamosították, addig mi 1949-ben, az ál-
lamosításkor összevonásokkal nagy lét-
számú együtteseket hoztunk létre, és ezzel
addig nagy színházi kultúrával rendelkező
városokat - kicsit és nagyot - színház
nélkül hagytunk. Ezek színházi
érdeklődése elsorvadt, és ezen tájelő-
adások szervezésével is csak kis részben
tudtunk segíteni. Ezt a következtetést egy,
a szövetségünk által szervezett széles körű
megbeszélésen vontuk le.

Így történt ez nemcsak vidéken, de
Budapesten is, főleg Nagy-Budapest
megalakulásával. Újpest, Kispest, Óbuda,
Csepel, Budafok, Pesterzsébet, Pest-
szentlőrinc, Pestszentimre stb. mind ön-
álló színházzal rendelkező városok, köz-
ségek voltak, melyek közül nem egy teljes
évadon át volt képes színházat fenn-
tartani, eltartani. Régi színészekkel, volt
igazgatókkal beszélgetve, a múlt sajtó-
kommentárjait, színlapokat, évkönyveket
olvasgatva leszögezhetjük: e helyeken
valódi színházi élet folyt. Sok színház-
igazgató ezeken a helyeken hozta be a
deficitjét, így a kitűnő szakemberként is-
mert és elismert Horváth Árpád, aki
debreceni ráfizetését hozta be Pesterzsé

beten, a nyári évadban. Radó László
bosszú hónapokig játszott társulatával
Kispesten, és bár a bevétel 25 százalékát
fizette a helyiség tulajdonosának (Flóra
mozi), megtalálta számítását.

Példák múltból

De hadd menjek egy kis elvi támogatásért
még jobban vissza a múltba. 1915-ben, a
Magyarországi Munkásműkedvelő
Társaságok Szövetsége megbeszélést
tartott, melynek tárgya: „Állandó szín-
házat akarunk a munkásság számára
megteremteni, munkásszínpadot, ahonnan
a mi eszméinket művészi formában
hirdethessük." (Népszava, 1915. III. 19.)

Az. 1919-ben, a Tanácsköztársaság ki-
kiáltása után alakult Kollektív Színtársulat
célkitűzése ez volt: „A fáradt munkás ne
legyen kénytelen bejönni a színházért,
hanem a színháznak kell utána mennie,
hogy ha a műhelyből hazatér, ott legyen a
szórakozás."

És ugyanebben az időben megalakul a
Csepeli Gyári Színház, a Bebel Színház, a
kelenföldi laktanyában, de a la-kosság
számára, a Népszínpad, az újpesti a
kispesti színházak. Megkezdi működését a
Hermina körúton a Proletárgyerekek
Színháza, melynek megnyitójához Várnai
Zseni és Peterdi Andor ír prológust. Ez a
gyerekszínház sűrűn játszik az angyalföldi
Tripoliszban is, főszereplői: a kis Bársony
Rózsi, Halmai Imre, Lubinszky Tibor.

De nézzük a mát. Újpesten, a Könyves
Kálmán gimnáziumban, a József Attila
Színház 1958-ban beszélgetést rendezett
az iskola tanáraival, diákjaival -
nézőikkel. A beszélgetés során az egyik
diák szenvedélyes hangon kérdezte: miért
nincsen nekik, újpestieknek önálló
színházuk? Bár nagyon szeretik a József
Attila Színházat, előadásait és színészeit,
néha beljebb is járnak színházat látni és
élvezni, de a saját színház az más, annak
külön varázsa van, azt teljesen sajátjának
érzi és tudja a közönség. „A saját színház
színészei nem-csak a mi művészeink, de
barátaink, a kapcsolat élő és közvetlen
velük az élet minden hétköznapi területén
is" - mondta.

És ez a diák egyben öntudatlanul
megadta a választ arra is, hogy miért
bukott meg később a másfél millió fo-
rinttal átépített CSILI mint a Nemzeti
Színház kamaraszínháza. És miért ful-
ladtak kudarcba a sokszázezer forintos
költséggel (szállítás, díszlet- és jelmez-
kopás) fenntartott perem-tájelőadások.


