
formálásra, átélésre megvan a lehetőség.
A szakértők többsége mégis a „cold rea-
ding"-re esküszik, mert az előre betanult
hangsúlyok és mozdulatok épp azt fedik
el, ami számukra mindennél fontosabb: a
színész eredeti egyéniségét. Mindkét
„odisn"-t a legkülönbözőbb témakörből
vett kötetlen beszélgetés, az „interjú"
követi, a színész egyéniségének további
kifürkészése: elég értelmes-e, elég talá-
lékony-e, lehet-e majd vele együtt dol-
gozni, nem fog-e kákán is csomót keres-
ni? Az interjú - bár egyesek úgy vélik -
nem mellékes része, hanem szerves tar-
tozéka az „odisn"-nek: jó néhány szí-
nészsors fordult már meg az interjú
kudarcán.

Az állandó „odisn"-készültséghez pénz
kell - és nem is kevés. Az elegancia ugyan
kiment a divatból, de az egyet-len
cafrangos farmer és toprongyos pa-
mutpulóver tán nem passzol a szerephez -
valamennyire mégiscsak öltözködni kell.
Az előírásnak megfelelő nagyságú, több
pozícióban készült fotók százait célszerű
raktáron tartani, mert „odisn" után le kell
adni egyet emlékeztetőül; ugyanennyi
úgynevezett „résumé"-re is szükség van,
amely a legfontosabb személyi adatokat
közli, leírja az illető külsejét (szeme, haja
színe, magassága, súlya stb.), felsorolja
iskoláit és eddigi szerepléseit. A „résumé"
nem lehet javításoktól hemzsegő
papírrongy: hibátlan, gyönyörű gépelt
példányt kell hibátlan, gyönyörű formában
sokszorosíttatni. A „résumé"-ből is
lemarad legalább egy darab az „odisn"
után. Tanácsos mind a képekből, mind a
résumékből valamenynyi amerikai
színháznak, producernek, ügynöknek,
menedzsernek, rendezőnek, igazgatónak
stb. egyet-egyet megküldeni - hátha éppen
egy ilyen külsejű, ilyen múltú és ilyen
korú személyt keresnek. És behívják.
Persze, csak „odisn"-re. Mindez tömérdek
pénzbe kerül. No és a telefonszerviz!
Hogy felvegye az üzeneteket, ha a
hivatalában van, vagy épp le-szaladt a
sarki fűszereshez! Néha évekig fizetik a
drága telefonszervizt anélkül, hogy
egyetlen hívás futna be. És ami a
legköltségesebb mulatság: színészórák,
énekórák, táncórák ennél vagy annál a
színésznél. Mindörökké. Honnan veszik
ezt a sok pénzt? A legtöbben a létmini-
mumot biztosító színpadon kívüli mun-
kájuk mellett - kikoplalják. A szerencsé-
sebbje a jómódú szülők, a jól kereső férj,
feleség, barát vagy barátnő segítségére
támaszkodik. Néha még a szülő is, de a
többi mindenesetre beleun a játékba.

Nem annyira a pénzt, inkább saját életét
félti, amely teljes egészében a másik függ-
vénye: lehetetlen együtt nyaralni, együtt
vacsorázni, egymást szeretni. Nem aján-
latos színész számára a páros élet. Kár a
gőzért arra a pár hétre vagy hónapra.

Az „odisn"-ek közt még egy szem-
pontból lehet különbséget tenni: szak-
szervezeti színházak „odisn"-jei szak-
szervezeti tagok, és a nem szakszervezeti
színházak „odisn"-jei a többiek számára.
Ez utóbbi a népesebb, mert szak-
szervezeten kívüli színház annyi van
Amerikában, mint a rosta lika, s „odisn"-
jeiken akár minden előképzettség nélkül
az vesz részt, aki akar. És sokan akarnak
és néha még kapnak is szerepet. Egy-részt
tehát zárt és megközelíthetetlen, másrészt
viszont nyitott és meghódítható a színészi
pálya Amerikában. Csak nehéz
meghódítani. Mint ahogy majdnem min-
dennel így van ez „Alice csodaországá-
ban".
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Almási Miklós:
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Koltai Tamás:
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HEKLI JÓZSEF

V á z l a t A r b u z o v
d r á m á i r ó l

Alekszej Arbuzov a mai szovjet dráma-
irodalom „doyen"-je, az úgynevezett cse-
hovi vonal egyik legkitűnőbb képviselője.
Sok minden hasonlítja Csehovhoz, első-
sorban lírai hangvétele és konfliktusai-nak
jellege. Arbuzov dramaturgiájában a
csehovi hagyományok már első jelentős
darabjától, a Tázyától (1938) kezdve ki-
mutathatók, s azok eddigi legutolsó drá-
májáig, a Kegyetlen játékig (1978) szinte
minden színpadi művében előbukkannak. A
csehovi mag különféle formákban lehet
jelen a drámáiban, például úgy, hogy
általában homályos és nehezen kivehető a
darab fő konfliktusa, hogy nemegyszer
hiányoznak a szereplők közti éles ellen-
tétek, hogy a párbeszédek, akárcsak Cse-
hovnál, szaggatottak, mindenki mondja a
magáét, mintha a hősök nem egymásra,
hanem csak saját magukra figyelnének. Ez
nyilvánul meg a monológok és dialógusok
lírai hangszerelésében, s abban, ahogy az
író felépíti a darab jeleneteit, felvonásait.
Arbuzov mestere annak a csehovi
módszernek, hogy a felszín alatt
megmutassa a mélységeket, a rejtett, „szö-
veg alatti" áramlásokat, és képes belesű-
ríteni egy teljesen mindennapi, sőt banális
beszélgetésbe a hősök legtitkosabb,
legféltettebb gondolatait. Kamarajellegű
drámáiban mindig a belső, lelki konflik-
tusokat helyezi előtérbe a külsődleges,
látványos összecsapásokkal szemben,
ugyanakkor izgalmasan és színvonalasan
ábrázolja a mai élet konfliktusos helyzeteit,
és nagyszerűen ráérez a modern kor
ritmusára és lüktetésére. Darabjait a z
utolsó felvonás zárómondatával sokszor
nem fejezi be, hanem nyitva hagy mindig
egy ajtót, hagy mindig egy lehetőséget az
életnek, hogy az beavatkozhassék a hősök
sorsába, néha az írói szándék ellenére is.
Arbuzov - miként példaképe is - az
esztétikumot, a szépet nem kitalálja, hanem
az élet hétköznapi történései közepette is
megleli és felmutatja, méghozzá úgy, hogy
eközben nem hamisítja meg a mindennapok
realitását sem. Mindenekelőtt a finom
érzelmek, a lírai hangulatok mestere, de
mint a „színházból jött ember", szereti a
merész asszociációkat, a játékos
helyzeteket, az érdekes



párhuzamokat s a kontrasztokat is. Akkor
van igazán elemében, s akkor nyújtja
tehetsége legjavát, amikor az emberi bol-
dogulás lehetőségeiről, a valódi, a lelkileg-
pszichológiailag is megalapozott bol-
dogságról, a nehéz tusákban kivívott
magáratalálásokról ír.

A csehovi dráma továbbélésének kér-
déseiről szólva semmi esetre sem szabad
abba a hibába esnünk, hogy személyeket
adaptálunk egy művészeti áramlathoz
művek helyett. Az ugyanis, hogy Arbuzov
- miként Rozov és Vampilov is -- ál-
talában csehovi inspirációjú darabokat al-
kotott, nem változtat azon a tényen, hogy
másfajta drámákat is írt. Mikor azonban
szokatlan vizekre evezett, mikor eltávo-
lodott sajátos lírai stílusától, bizony eléggé
furcsa, valósággal „idegen" művek
kerültek ki tolla alól, mint az Európai

krónika, a Tizenkettedik óra, a Gyönyörű-
ségem s részben a Várakozás is. Az ilyen
kitérések - szerencsére - meglehetősen
ritkák. Arbuzov a Mejerhold megálmodta
színházi írótípushoz áll közel, amely a
kortársi valóság művészi ábrázolásában
állandóan keresi azokat az új formákat,
hőstípusokat, színpadi jelrendszereket és
konfliktusokat, amelyekben az aktuális
témák a leghatásosabban tükröződhet-
nek. Azon írók sorába tartozik, akik új
csapást vágtak a szovjet drámaírásban,
visszakanyarítva azt a „konfliktusmen-
tesség" és a kivételes hősök szoborszerű
ábrázolásától az élet realitásához, az em-
berek mindennapjaihoz. Az elmondot-
takhoz még hozzá kell tennünk, hogy
Arbuzov is építette azt a hidat, amelyen a
szovjet színház új nemzedéke a Művész
Színház pszichologizáló és egyszerűsítő
stílusától egy modernebb, motiváltabb
színpadi realizmusig eljutott. Ma már az
sem kétséges, hogy az újabb nemzedék
legeredetibb tehetségei, mint Radzinszkij
és Roscsin és legfiatalabb tanítványai,
mint Szokolova és Petrusevszkaja közvet-
len adósai.

Jelentőségét drámaírói kvalitásának és
állandó színházi jelenlétének egyaránt
köszönheti. Íróként is megőrizte a színé-
szi gondolkodást és látásmódot, amely
igen előnyösen kamatozódik darabjaiban,
ezért is tud hatásos, bravúrosan játszható
szerepet írni. A drámaelmélet kérdései is
foglalkoztatják, gyakran felszólal e téma
kapcsán hivatalos fórumokon, sőt az
Irodalmi Intézetben tartott előadásain is
mindig kitér az aktuális elméleti prob-
lémákra, a drámaíró és a színház kapcso-
latának aspektusaira. Véleménye szerint a
„színház olyan, mint egy élő szervezet,

amelynek saját életrajza van, s megvan-
nak a maga betegségei, örömei és szomo-
rúságai".

Drámáinak hősei legtöbbször tehetséges
fiatalok, sokra hivatott intellektuelek
tudósok, orvosok, mérnökök , akik
azonban nem mindig váltják be a
hozzájuk fűzött reményeket, mert bele-
vesznek a kisszerűségbe, az érzelmi meg-
alkuvásba avagy a körülmények folytán
feladják nagyszerű terveiket, merész vá-
gyaikat, s belesüllyednek a konformista
kényelembe. De vannak Arbuzovnak
Tányái, Váljái, Vegyernyikovjai is, akik
lankadatlanul keresik az önmegvalósítás, a
boldogulás útjait, s végül révbe jutnak.

Arbuzov művészi pályakezdése külön-
legesnek és szerencsésnek mondható. A
„drámából" lépett a drámairodalomba, de
úgy is fogalmazható, hogy a színpadról
került a színházba. Végső soron az
irodalmár diadalmaskodott a színész fe-
lett, jóllehet még mindig élő az a szólás-
mondás, hogy "hat" szemmel alkotja
darabjait, a rendező, a színész és a néző
szemével. A családi kör biztonságából túl
korán kiszakadt kallódó gyermekből a
színház nevelt embert. A színpad bűvkö-
rébe kerülve zaklatott élete egy csapásra
jó irányba fordult. Először önképzőköri
színielőadásokon vállalkozott beugrá-
sokra, majd a leningrádi Akadémiai Opera
és Balett Színház alkalmi statisztája lett.
Rövid ideig egy mozgó „vagon-
színházban" is dolgozott, majd beirat-
kozott a leningrádi Peredvizsnij Színház
mellett működő színészstúdióba,
amelyben három évig tanult. Ezután
különböző leningrádi és moszkvai
műkedvelő társulatokban és színházakban
lépett fel, sőt nemegyszer kisebb
dramaturgiai és rendezői feladatokat is
magára vállalt. 1925 -től - alig tizenhét
évesen már rövid agitációs jeleneteket írt
a Proletkult majd a TRAM (Munkás
Színkör) alkalmi színpadai számára. Ezek
a jelenetecskék, mint az „Ötéves terv", „A
harmadik döntés", „Arccal az ipari-
pénzügyi terv felé" s a többiek
mindenben megfeleltek a kor
követelményeinek és divatjának, mert az
ún. „agitkák" legfőbb jellemzői: az aktua-
litás, a harcosság, a látványosság, a nép-
nevelői szándék és a publicisztikai pátosz.
Bármennyire furcsán hangzik is, mégis
kétségtelen tény, hogy a rögtönzött
agitációs vázlatokban, a lírai bohó-
zatokban és a pályakezdő egyfelvoná-
sosokban --- mint Az autokrata unokája, a
Szerencsés őrjárat vagy a Találkozás - in-
kább felsejlik a későbbi Arbuzov, mint
első sablonos drámáiban, az Osztályban

(1930) és a Harmadik Janban (1932). Ko-
rai alkotásai elsősorban tételdarabok, il-
lusztrációs művek s nem igazi konfliktu-
sos drámák. Mindezek ellenére az Osztály,

amely a TRAM-i dramaturgia elemeire
épülő fragmentális kompozíciójával nem
tudta összefogni a párhuzamosságukban
is szétágazó epizódokat, Nagy élet címmel
mégis rövid időn belül színre került a
leningrádi Vörös Színházban.

1934-ben - már mint ismert színpadi
szerző - Arbuzov néhány hónapot falun
töltött egy műkedvelő színkör vezető-
jeként. Az ottani egyszerű körülmények
figyelembevételével írta meg a Hat sze-

relmest (1934). A munkaversenyben el-
nyert vándorzászló-átadás körüli hu-
zavonákról szóló vígjátékában sok a
mulatságos, a fonák szituáció, de divatos
szójátékok is élénkítik a darabot. A hat-
személyes mű több öntevékeny színkör-
ben és ismert színházban népszerűsítette
szerzőjének nevét.

A 30-as évek darabjai szinte elképzel-
hetetlenek voltak dalbetétek nélkül.
Megzenésített verseket illesztettek a szín-
házak majd mindegyik színműbe, többek
között Afinogenov, Kirson, Szvetlov s
mások alkotásaiba. De felhangzott a dal
Arbuzov Messzi útjában (1935) is, amely
az országépítés egyik fontos feladatát, a
metróépítést ábrázolta. A hősies erő-
feszítések közepette jellemek formálód-
nak, szerelmek születnek, s az író érzé-
kelteti azt is, hogy a közösség nevelő ha-
tása nem kevésbé fontos szerepet játszik
az ország életében, mint maga a gigászi
munka. A lírai vígjáték egyik figurájából,
Lilja Bregmanból nőtt ki Tánya, a legelső
tipikus Arbuzov-hős. A darab
legsikeresebb színpadi megformálása
Marija Knebel nevéhez fűződik, aki a Jer-
molova Színház egykori közönségét esté-
ről estére lázba hozta.

1957-ben a szerző átdolgozta a Meszszi
utat, megtisztította az anakronizmustól,
néhány jelenetet teljesen átírt, s a fel-
frissített mű újra meghódította a nézőket.

\z 1938-as esztendő kétszeresen is je-
lentős volt Arbuzov életében. Egyrészt
egy fiatal Mejerhold-tanítvánnyal, Valen-
tyin Plucsekkel együtt létrehozta a
moszkvai Színházi Stúdiót, amely több
pályakezdő tehetség alkotóműhelyévé
vált, másrészt elkészült a nagy mű, az első
igazi sikert hozó kamaradarab, a szovjet
dráma történetében is korszakos
jelentőségű Tánya. (A végső változat
1946-ból származik.)

A Stúdióban ráháruló feladatok hosz-



szabb időre meghatározták Arbuzov iro-
dalmi-színházi tevékenységének jellegét.
Az igen sokrétű - írói, rendezői, színészi,
szervezői - munka teljes embert kívánt. A
Stúdió tagjainak - a kezdő színészek-nek,
színinövendékeknek és műkedvelőknek -
művészi célkitűzése az volt, hogy a kor
reményekkel és vágyakkal teli fiatal
hőstípusait, a kortársakat vagy-is
önmagukat mutassák meg az élet kü-
lönféle helyzeteiben. Mivel nem találtak
megfelelő darabot, amely hűen kifejez-
hette volna gondolataikat és érzéseiket,
merész elhatározással maguk hoztak létre
egy „kollektív" művet, a Hajnali várost
(i939). Az Amúr-parti Komszomolszk
városka építőinek heroikus-romantikus
krónikáját aztán a „főszerző", Arbuzov
rögzítette végleges formába. A kezdetle-
ges színpadon bemutatott majd ötórás mű
élénk visszhangra talált ifjú közönsége
előtt. Más „kollektív" darabok is születtek
a Stúdióban, mint A párbaj és a Ház
Cserkizovban. Az utóbbi szín-padi
vázlatából Arbuzov egy melodrámát írt,
amely később Külvárosi házikó címen vált
ismertté. A melodráma munkáslány hősei
- Vera, Nagyezsda, Ljubov - Csehov
Három nővérének ellenpólusai.

A Stúdió hangulatos életébe is bele-
szólt a háború. Több fiatal művész a
frontra került, az otthonmaradottakból
viszont Arbuzov Frontszínházat szerve-
zett, amelyet 1944-ig irányított.

A főmű, a Tánya mindenképpen a fiatal
író művészi érzékét dicséri, aki da-
rabjában bátran kimondta azt, hogy a
nagyszabású építkezések közepette nem
kevésbé fontos az ember belső épülése.

A Tánya a diszharmónia drámája, de
miután a főhős megjárta az élet különféle
szféráit, végül is újrateremti a harmóniát.
A „szovjet Nóra" - ahogy több kritikus
nevezte a fiatal lányt - sok-sok nehézség
és lelkitusa után megérti, hogy a való
életből kiszakított szerelem éppúgy
megbosszulja magát, amint a legszebb
érzéstől elidegenített élettevékenység is.
A „csak te meg én" abszolutizált elvét
valló, „babaházban" élő Tánya nem top-
pan össze, mikor az imádott férj, Herman
egy másik nő kedvéért elhagyja, majd
gyermekét is elveszíti, hanem meg-
keményítve lelkét, befejezi a félbehagyott
egyetemet, orvos lesz, s a távoli Szibé-
riában újra összetalálkozván volt férjével,
már egy másik Tánya áll előttünk, aki
bátran kimondja: ,,...Milyen furcsa is,
hogy találkoznom kellett vele, hogy
megértsem azt, hogy mennyire más let-
tem." A fiatal doktornő az évek során -

1934-1938 között játszódik a cselekmény
- teljesen átalakult, beérett, új esz-
ményeket talált a maga számára. Már
nem csupán egyetlen emberhez köti az
életét, akitől mindent vár - a tökéletes
boldogságot is -, hanem széles körben
hasznossá teszi magát, elsősorban szép
hivatásának él. Több párhuzamos jelenet
van a drámában, amelyek egybevetése
még szemléletesebbé teszi Tánya teljes
át-formálódását. A darab első és hatodik
képe remekül példázza ezt. Mindkét eset-
ben síléccel a kezében, agyonfagyva lép
Tánya a szobába, de az első jelenetben a
hangulatos Szokolnyiki Parkból, a má-
sikban viszont egy súlyos betegtől érke-
zett. De szimbolikus értelmű az is, hogy
a történet csak két évszakban játszódik,
ősszel és tavasszal, s ez az elmúlás és a
megújulás gondolatát rejti magában.

A Tánya színpadi sikere i939-ben kez-
dődött a moszkvai Forradalmi Színház-
ban. Ezúttal is az a művészetben már
megszokott eset állt elő, hogy a címsze-
repet alakító, sodró tehetségű Maria Ba-
banova játéka feledtette a mű dramatur-
giai egyenetlenségeit. 19 56-ban nem min-
dennapi, mondhatni színháztörténeti ese-
ményre került sor a jogutódnak számító
Majakovszkij Színházban, ahol ünnepé-
lyes keretek között tartották meg a Tánya
ezredik előadását, tizenhét év után is
Maria Babanovával a főszerepben.

A Tánya viharos sikere után majd más-
fél évtizedet kellett várni az újabb jelen-
tős Arbuzov-darabra, a Vándorévekre, s
éppen húsz évet a méltó társra, az Ir-
kutszki történetre, a háború utáni szovjet
drámairodalom egyik legjobb alkotására.
E hosszú korszak alatt született művek,
minta háborús témájú Halhatatlan (1942)
vagy a vaudeville-szerű Találkozás az
ifjúsággal (1947) még magukon viselték a
„konfliktusmentesség" és a hősies-
heroikus szemlélet sablonos jegyeit. Ar-
buzov azonban nem nyugodott bele a
sablonokba, a középszerűbe, és szinte
nap mint nap vívta csatáját önmaga és
művészi eszközei megújításáért. Egy idő
után felül is tudott kerekedni a „divatos"

sémákon, a lapos manírokon, és az öt-
venes évek közepétől egyre inkább a
„piece bien fait" felől kísérli meg az újí-
tást. A Vándorévek (1954) már a magára
talált Arbuzovot mutatja, aki azt az egész
művészetére jellemző gondolatot
fogalmazta meg a darabjában, hogy a bol-
dogság elképzelhetetlen a közelállók - ál-
talában az ember - iránt érzett mély fe-
lelősség nélkül. Az 1937-1945 között
játszódó történet középpontjában álló

fiatal orvos, Alekszandr Vegyernyikov
vándorévei egy egész nemzedék számára
szolgáltak tanulságul. A nyolc év esemé-
nyei során az ifjú hős szellemileg meg-
izmosodott, lelkileg újjászületett, érzel-
mileg kifinomult, s tévelygésein és buká-
sain keresztül rátalált a helyes útra.

A nagyszerű irodalmi-színházi ese-
ménynek számító Irkutszki történet a kol-
lektíva és az egyes ember kölcsönhatásá-
nak és egymásratalálásának megható his-
tóriáját mondja el Valja sorsdarabján ke-
resztül. Az Angara-parti óriási építkezé-
sen találkozik a dráma három hőse, Valja,
Szergej és Viktor. A könnyűvérű Válja -
bár Viktort szereti - feleségül megy a
hozzá őszintén vonzódó Szergejhez. A
férj hirtelen, tragikus halála azonban egy-
szerre új helyzetet teremt. Szergej brigád-
ja segít az asszonynak, maguk közé ve-
szik, megtanítják az exkavátor kezelésé-
re. Viktor, aki időközben megszerette
Valját, szintén mindent elkövet, hogy a
szeretett lény visszanyerje lelki egyensú-
lyát. Az írót elsősorban az asszony sorsa
érdekli, pontosabban etikai újjászületé-
sének a folyamata. A máról holnapra élő,
csupán a fiúknak tetszelgő Valja-olcsócs-
ka nagy utat tesz meg, hiszen a szertelen
álmokat, könnyelmű kalandokat kergető
lányból tartalmas életre vágyó, értékes
ember lesz.

Külön említést érdemel az Irkutszki
történet azon dramaturgiai sajátossága,
hogy Arbuzov a befejezéssel indítja a cse-
lekményt, de így is tud feszült, érdekes
konfliktust teremteni. A kórus dramatur-
giai szerepe is különleges, amely mintegy
a dráma narrátorává lép elő, segít az ese-
mények felelevenítésében, nemegyszer
közvetlenül is beleavatkozik a hősök éle-
tébe, sőt alkalmanként még a színházi
közönséghez is „kiszól". A kórus szere-
pének értelmezése körül rendkívül heves
viták bontakoztak ki - főleg a rendezők
között-, ezért a félreértések és az értet-
lenségek láttán maga Arbuzov definiálta
a kórus dramaturgiai funkcióját: „ ... a
kórus nem kiegészítés vagy illusztráció a
darabhoz, hanem a mű lelke, a dallama, a
legbensőbb lényege".

Az Irkutszki történet színpadi diadalútja
minden várakozást felülmúlt, s témája
annyira népszerű lett, hogy Radzinszkij
megírta egy maibb, modernebb változatát
1o4 lap a szerelemről címen. A kedves
stewardess, Natasa és a tudományos ku-
tató, Jevdokimov különleges szerelmi
története mögött egy új nemzedék életé-
nek és életfelfogásának hiteles képei bon-
takoznak ki.



Az 1960-as évektől Arbuzov bőkezűen
ontja a darabokat, amelyek idővel egy
„lírai" sorozattá szerveződtek. A sajátos
arbuzovi stílus és líraiság minden eleme
benne van már a nyitódrámában, A z én
szegény Maratomban (1964) is. A mű alap-
kérdése az, hogyan találhatják meg a he-
lyüket a tegnapi harcosok a háború után
kialakult emberi kapcsolatokban? A há-
rom hős életútját 1942-1959 között kíséri
figyelemmel az író. A kutató orvosnak
készülő Lika, a poétaságról ábrándozó
Leonyidik, a hatalmas hidak építéséről
álmodozó Marat a darab kezdetén, az
ostromlott Leningrádban, még szinte
gyerekek, a fináléban viszont már jóval túl
vannak a harmincon. Az írói szándék
teljesen világos: szembesíteni akarja hő-
seit egykori vágyaikkal, szép terveikkel,
egyszóval önmagukkal. Az eltervezett
életcél és a megvalósított életút szembe-
sítésekor azonban kiderült, hogy egyikük
sem állta ki igazán az idők próbáját. Lika
csupán egy rendelőintézetben írja a re-
cepteket, Leonyidik „száraz" versei a
könyvesboltokban porosodnak, Marat sem
a megálmodott hidakat építi. Érzelmileg is
teljesen összekuszálódtak, bár a darab
végén Lika és Marat kiküzdik a közös
boldogságot.

Az önvizsgálat problematikájának
egyik érdekes változatát, a már eléggé is-
mert képletet, a körülményekbe beleszo-
kott s legszebb álmait feladó konformista,
az önmagával és a világgal harcban álló, a
mindig megújulni kész „láza-dó" és a
kettőjük között őrlődők történetét
Arbuzovon kívül több drámaíró is
színpadra fogalmazta, de a nagy tanul-
ságot - talán a legvilágosabban -- éppen
egy arbuzovi hős, Leonyidik mondta ki:
„Elfáradtam! . . .Azér t , drágám, mert az
ember leginkább akkor fárad cl, ha egy
helyben áll."

Az én szegér' Maratom egy ritka szép
gondolatot is magában rejt, amely később
néhány drámában ismét felbukkan, még-
pedig azt, hogy a szerelem nem azonos a
házassággal, annál több.

Marat Jevsztignyejev - ha későn is -
úgy-ahogy révbe jut, az önvizsgálatra
kényszerülő újabb hőst, Kresztovnyikovot
viszont önző életszemlélete, emberi
gyávasága már teljes magányra kárhoz-
tatja. Az Egy boldogtalan ember boldog nap-
jainak (1968) orvosprofesszora a boldog
ságnak a tettet tartja, a váratlan döntést,
amely az embert szabaddá teszi, de ami-
kor szeretik -- megfutamodik, amikor jó-
ra buzdítják - süket marad, amikor okos
tanácsokat adnak neki -- nem hallgatja

meg azokat. Az érzelmileg kiszáradt,
szellemileg beszűkült professzor Arbuzov
többi hősével ellentétben fordított utat tesz
meg, a barátoktól, a szerelmektől a
magány felé halad, visszafelé. A darabban
újra nyomatékot kap az az írói
vezérgondolat, hogy a boldogság az em-
beri élet értelme, mert a kapcsolattalanság,
a magábazártság, az elidegenedés csak
úttévesztéshez és boldogtalansághoz
vezethet.

A vén Arbát meséinek (1970) némi
szentimentalizmussal átitatott „boldog-
talan embere" egy nyugdíjba vonuló jeles
bábművész, Baljasznyikov, aki a múlttól
való búcsú óráiban még poétikus-érzelmi
terveket is melenget. A lírai játék
valójában a nemzedékek kapcsolatáról
szól, de apa és fiú egyidejű szerelmi
lángolásának története, a szép Viktosa
kezéért vívott lovagi küzdelem nem
kevésbé fontos szerepet játszik a da-
rabban. A lány váratlan eltűnése -- visz-
szautazik Leningrádba - megteremti a
családi harmóniát, Baljasznyikov és
Kuzma újabb közös művészi terveik köze-
pette együtt emlékeznek az elillant szép
szerelemre.

A lírai sorozat legsikeresebb darabja a
Régimódi történet (másképp a Kései
találkozás, 1975), amely a dramaturgiai
építkezés szempontjából nem nő ugyan a
többi hasonló mű fölé, de lírai fordu-
lataival, kedves-humoros epizódjaival
szinte az egész világ színházszerető kö-
zönségét meghódította. A Broadway és a
Royal Shakespeare Company színházában
éppúgy megtalálták a kétszemélyes darab
„adekvát" művészeit, amint a Madách
Kamaraszínházban is telitalálat volt
Tolnay Klárira és Mensáros László-ra
osztani a szerepeket.

A Régimódi történet azt a nemes gondo-
latot sugallja, hogy a boldogságot soha-
sem késő megtalálni, hiszen a magányos,
öregedő Rogyion és a nem éppen fiatal, de
még mindig vonzó és hódító Ligyija is
egymásra találtak. A jó kedélyű aszszony
lassan visszavezeti a kissé megkeseredett
szanatóriumi igazgatót az életbe,
visszaadja életkedvét, sőt a „kikapós pá-
ciens" még arra is ráveszi a főorvost naiv,
„ravaszdi" trükkjeivel - ahogy a hódítás
megkívánja --, hogy táncra perdüljön vele
egy nyári kerthelyiségben. Arbuzov
pszichológiai pontossággal és sok
bensőséges lírával rajzolta meg a mogorva
sebész és a családi életben meg a művészi
pályán is sok viszontagságot megélt
Ligyija portréját. A kettőjük kapcsolatából
adódó groteszk

helyzetek és mozdulatok mögül nem félt
kibontani a szépet, az emberit. Az pedig,
hogy Rogyion professzor a késői szerelem
hatására tud lelkileg megfiatalodni, mer
érzelmileg felpezsdülni, írói üzenet-ként is
felfogható.

Az Ez a kedves öreg ház (197T) cselekmé-
nye is ugyanolyan banális, mint a Régi-módi
történeté, sőt gyakori véletlenjeivel,
túltengő érzelmességével már a me-
lodrámába hajlik. A darab konfliktusa
meglehetősen gyenge minőségű, mert a két
asszony, a szép Júlia, a volt feleség és a
jelentéktelen Nyina, az új jelölt küzdelme a
szeretett férfiért nem torkollik igazi,
szenvedélyes összeütközésbe. A címben
szereplő tengerparti házban sok kedves és
fura epizód játszódik le, amelyek hangulati
elemeiből szőtte Arbuzov a melodrámát.

A kimondottan csehovi ihletésű Esti fény
(1974) féltve őrzött érzelmekről,
nemzedéki ellentétekről szól. Benne van a
drámában az író „örök" témája is, a
boldogság megragadásának lehetősége,
amely mellett oly sok arbuzovi hős
könnyelműen tovahaladt.

A felvázolt lírai vonulat nem volt
teljesen egyeduralkodó Arbuzov művé-
szetében, mert közben születtek olyan
művek is, amelyek újabb, modernebb
kísérletekről tanúskodtak. A múlékony
irodalmi divatok szele is megérintette az
írót, aki nagyon jól tudja, ha a drama-
turgiai eszközök teljességének a birtokába
akar jutni, akkor időnként végig kell járnia
az avantgarde és a kísérletezések
kacskaringós útjait is.

Á „kitérések" két legérdekesebb darabja
a Válaszúton (1971) és a Kegyetlen játék
(1978). Az előbbi egy tudományos kutató
kétféle választási lehetőségét és annak
kétfajta - kompromisszumokat vagy
tartalmas életet ígérő -- eredményét áb-
rázolja. Az utóbbiban ifjú hőseinek sorsán
keresztül egy világszerte aktuális
problémát érint, az elidegenedést, ponto-
sabban annak veszélyeire figyelmeztet. A
dráma mondanivalója egyetemes értelmű:
a ma felnövekvő nemzedék nem az
együttérzésre apellál, hanem a józan, okos
szeretetre, amely ezeknek a fiataloknak
annyira hiányzik, s amelyre - még annyira
titkolva is azt -- szenvedélyesen vágynak.

A hetvenötödik évébe lépett kitűnő
drámaíró is vallja azt az ismert irodalmi
mondást, hogy a folyamatos jelenlét leg-
alább olyan fontos a drámairodalomban,
mint az egyetemes színvonal Mintegy az
előbbieket bizonyítandó, a már nem



fórum
éppen fiatal Arbuzov - de akinek gon-
dolat- és hangulatvilága még ma is
igencsak fiatalos - néhány hónap alatt
megírta a nagy „lírai" sorozatba beleillő
legújabb drámáját, Az emlékezést (1981). A
mű középpontjában ismét az érzelmi
válságok, a szerelmi csalódások állnak,
amelyek veszélyeztetik, sőt tönkreteszik a
dráma hőseinek egykor líraian indult
életét. A szerző szavaival élve Az
emlékezés arról szól, hogy az ember a más
bajának példájából döbben rá saját
tökéletlenségére. Ezt bizonyítja a tudós
Turkovszkij és a vonzó, „hasonlít-
hatatlan" asszony, Ljuba életútja, amely
húsz közös, boldog év után futott zá-
tonyra. A rezignált hangú, de némi re-
ménnyel kecsegtető, modern tanulságot
az elhagyott asszonnyal mondatja ki az
író: „Az ember nemcsak egyszer tud
szeretni az életben ..."

Alekszej Arbuzov több mint fél év-
százada írja lírai hangulatú darabjait,
amelyek bejárták a világ színpadait. Neve
fogalommá vált, stílusa követőkre talált.
Bár az igazi művész pályája egye-
temlegesen felfelé ível, az alkotás rögös
útján azonban lehetnek megtorpanások,
néha visszaesések is. Ez alól természe-
tesen Arbuzov sem kivétel.

Alkotói pályáját elemző rövid váz-
latunkban annak a gondolatnak is hangot
kell adnunk, hogy Arbuzov drá-
maművészete nem lezárt tény, s egy nyi-
tott folyamat idővel néhány ítéletet meg-
változtathat, sőt egynémely megállapítás
tartalmát, talán igazságát át is rendezheti.
Az viszont már kétségtelen, hogy
Arbuzov a szovjet drámairodalom
meghatározó, korszakos jelentőségű egyé-
nisége, akinek drámáin nemzedékek ne-
velkedtek.

SELMECZI ELEK

Mit látott C. úr
a bábszínházban?

C. úr szignóját Heinrich von Kleist írta
be a világirodalom anyakönyvébe. Kleist
A marionettszínházról címet adta rövid
esszéjének, amelynek szereplője C. úr, az
M.-i opera balett-táncosa. E kissé titok-
zatos személyről a későbbiekben sem
tudunk meg többet. Kielégítetlen kíván-
csiságunkban hajlunk arra, hogy C. urat
egyszerűen Kleist énje egyik részének
tekintsük, akinek gondolatai üzenetek az
én másik részéhez.

Az viszont már nem írói cselfogás vagy
ürügy, hogy ez a szépről elmélkedő
dialógus éppen a bábszínházból nyer
ihletet. Kleist színházát erős szálak kötik a
marionett-bábszínházban manifesztáló-
dó, a sorsszerűvel azonosítható irányított-
sághoz. Kleist - vagy C. úr? - ebben a
bábvilágban ismeri fel a szép megvál-
toztató, felszabadító erejét. Ők ketten
ebben a sajátos „fattyúművészetben"
találják meg azt a szépből kisugárzó erőt,
amely irányjelző fényként vezeti a
művészt az esztétikai minőségekig.

De tegyük félre a téma mellékzöngéit.
Figyeljünk C. úrra, amint a marionett-
színházban felfedezett szépről beszél
Kleistnek. Ő ezt a szépet tünékeny gráciá-
nak nevezi. C. úr igazi művész, tehát
praktikus ember is. Kitűnik ez abból,
hogy a bábjáték tanulságát saját művé-
szetében szeretné felhasználni. Ezért
hasonlítja össze az „élő" balett-táncos és
a „holt" marionett táncát. De azért is,
mert mindkettőt a szép „eszközének"
tekinti, amivel nem degradálja műfaját,
inkább korábbi lehetőségei fölé emeli.

Kleist tudja, hogy az esztétikai szép
rövidesen sarkalatos problémája lesz a
XIX. század ösvényein elindult ember-
nek. Az a szépségekben gazdag magas
kultúra, amely a XVIII. század végén az
új klasszicizmusban találta meg forma-
művészetét, kiüresedő kánonjának vé-
delmében már megszakította együttélését
a forradalmi polgárság kultúrájával. A
legfiatalabb, leggyengébb, de hamarosan
a legerősebb, mindenesetre a leg-
erőszakosabb osztállyá szerveződő pol-
gárságnak a magas kultúra hidegnek,
merevnek tűnik. Ezekben az években a
forradalmi ifjúság Európa-szerte jel-

képeket keres, szabadságfákat ültet, az
antikvitás panteonját kutatja eszmény-
képekért. A kor vezérlő eszméi közt a
szépnek még alig jut hely. Ekkor jön
Kleist, és megírja ezt az egyenesen
blaszfémiának, a magasztos dolgok meg-
alázásának is tekinthető elmefuttatást, s
kimondja, hogy a nevetséges bábukban
megtalálta azt a szépet, ami nélkül nincs
művészet - csak stíluszavarokkal küszkö-
dő művészkedés.

Az M.-i piactéren működő bábjáté-
kosok tevékenysége láttán C. úr így
ragadtatja el magát: „Az ember kecsesség
dolgában a bábut nemhogy fölül-múlná,
de még csak föl sem éri."

Közhely, hogy a romantikus művész
egyéni meglátása alapján teremt magának
világot, és nem sokat törődik sza-
bályokkal, tilalomfákkal. Ha ez a művé-
szi extrémitás zsenialitással párosul - ezt
Kleist példázza a legmegfoghatóbban -,
akkor a szubjektívnek tűnő képtelenség
virulensnek bizonyulhat jóval későbbi
korszakokban is. Kleist, feltételezhetően,
ezzel a mondattal alapozza meg az
„übermarionett" elméletet, amely az
elkövetkező közel két évszázadban a
színházi válságok idején elképzeléseknek -
néha a gyakorlatnak is - alapja lesz.

Csupán Kleist zsenialitását kereshetjük
a különös kijelentés mögött? Választ
kapunk, ha bepillantunk a XVIII. század
színházművészetébe. Hol helyezkedik el
ebben a marionett-bábjáték?

A francia forradalom körüli évtizedek-
ben a bábművészet - elsősorban a mario-
nettjáték - a magas kultúrához tartozik:
reprezentatív művészet. Ugyanakkor a
bábszínház kapcsolata nem szakad meg a
legszélesebb közönséggel sem. A báb-
játék átveszi a lehanyatló commedia
dell'arte őstípusait, új „bábos" karaktert
ad nekik. A népszerű bábhősök serege
erősen növekszik.

A bábművészet gyors feltörésében
közrejátszik, hogy ezekben az évtize-
dekben az európai színházművészet a
szellemi és anyagi tönk szélére jut. Az
eltartó hatalom rövidülő pórázán a drá-
mairodalom pedantériába és szabályokba
merevül. A kiváló szellemek színpadi
munkáit még szívesen fogadja a preszi-
őzök illedelmes, kifinomult világa, de
már nem felelnek meg a szélesebb közön-
ségnek, amely a színházban szórakozni
akart és nem szellemi munkát végezni. A
próbálkozások a magasművészet és a
szórakoztatás funkciójának együttes
alkalmazására a század végéig folynak.
Vitányi Iván, a kulturális fejlődésről


