
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



írt tanulmányában, Adornót idézi, aki a

Varázsfúvolát tartja a magas és a szóra-
koztató kultúra funkcióját még egyesíteni
tudó utolsó műnek. Kiegészítésül hozzá-
tehetjük, hogy az eredeti bemutató
plakátján műfajilag új masinériabohó-
zatnak nevezett Varázsfuvola 1791-es
fogadtatásában is mutatkoznak zavarok,
igaz, csak meghökkenésnyi időre, amíg a
szellemi elit tudomásul veszi, hogy a
vulgushoz sorolt polgársággal kell együtt
tapsolnia.

Ezekben az évtizedekben a helyzet-
felismerésből kitűnően vizsgázó báb-
művészek villámgyorsan hódítják meg a
szórakoztató kultúra tömegbázisát: a
városok szaporodó lakosságát. Hama-
rosan egész Európa mulat a bábszínházak
ostobaságokba burkolt politikai
csipkelődésein, a felszabadult szellem
virtuóz játékain. Mire a marionettbábok
beköltöznek a kastélyokba, a szellemi. elit
szalonjaiba, már hatalmukban tartják a
vásárvárosok - a legfontosabb európai
központok - szórakozni vágyó
közönségét.

Mit láthatott Kleist 1801-ben az M.-i
marionett-bábszínházban, ahol a mario-
nettek zsinórjait C. úr elnevezésében
„masiniszták" mozgatták? Csak közbe-
vetőleg, a játékosoknak ez az elnevezése
számos félreértés forrása lett: hézagpótló
kultúrtörténeti művekben neves báb-
játékosok - a bábok szerpapjai gépész-
ként szerepelnek.

Régi metszetek alapján könnyű elkép-
zelni a piactéren álló f a b ó d é -
bábszínhá-zat. Itt nincs pompázatos színházterem
barokk díszítményekkel. Ez a színház-
belső nem arra. rendeltetett, hogy szemün-
ket legeltessük rajta, hanem hogy a játékot
bámuljuk. Hogy a színpadon vagy inkább a
paraván fölött megcsodáljuk a masiniszták
által irányított marionetteket,
gyönyörűségünk és tetszésünk e remekeit.
Hogy elképedjünk, miként lesznek a
duzzadó, életerős fickót ábrázoló bábuk
egyszeriben hideglelést keltő csontvázak.
Ebben az újkori szaturnália-hangulatban
fricskát kap a szépség is, vagy talán az
üresfejű hiúság, amikor a kellemdús
hölgyből előbújik a buta fácántyúk. Még a
repertoár részei a korábbi évtizedek,
évszázadok antik és bibliai tárgyú
történetei, a romantikus históriák, a
groteszkkel elegyes lírai jelenetek, a
történelmi élőképek, de mindez már a
városi szórakoztatás szint-jén. A
bábszínház őriz még a folklórból átvett
jeleneteket is. Kleist éppen négy
parasztlegény-bábu gyors ütemű táncá

ról számol be. - a marionettek a tánc
műfajában különösen jeleskedtek , „akik"
- mint írja - Teniers képeit meg-haladó
szépséggel emelgetik lábukat.

Feltűnő, hogy Kleist nem a színpadi
játék tartalmáról beszél, hanem tudatosan
a mozgás szépségét hangsúlyozza. Számára a
bábuk mozgásának koreográfiája megfelel
egy esztétikailag szervezett miniatürizált
világ belső rendjének. Ez nem az M.-.i
masiniszták érdeme. egyedül, a
marionettek és a kézibábuk mozgatását
évszázados-évezredes gyakorlat alakította
ki.

A szépségélvezés első fázisa a felüdítő
öröm., s ebben Kleist is osztozik a
paraván előtt tolongó közönséggel, a
sikongató, röhögő, szájtátó pórnéppel,
kik közt feltűnik egy arc, egy elmélyülten
vizsgálódó tekintet: C. úré. Később,
amikor megismerkednek és rátérnek a
marionettszínházban látottak elemzésére,
C. úr is a mozgás báját, szépségét
hangsúlyozza. Mindenekelőtt a tünékeny
gráciát. Erény ez - mondja -, amely örök
kísérője a gravitációtól - az élő táncost,
színészt bénító földi nehézségi erőre utal
ezzel a szóval a tömegvonzástól mentes
bábművészetnek. Vagyis: kísérője, de nem
kiváltója. C. úr fantáziája itt nekilódul, és
a gráciát a bábu élettelenségéből fakadó
„őszinteségnek" tulajdonítja. Az érthetőség
érdekében hasz-
nosabbnak tűnik, ha t e r m és z e t ess ég e

módosítjuk C. úr kifejezését.
Kleist, a néző örök pozíciójában,

közömbösséget mutat az iránt, hogy a
bábu milyen módon sugározza gráciáját.
A technikai részletek sem érdeklik, így az
sem, hogy a bábu „lelke" vagy „tudata" a
masiniszta ujjaiban rejlik. Ismerős nézői
magatartás ez, amely soha nem kutatja,
hogy a táncos miként kény-szerül
engedelmeskedni a koreográfus
ritmusképletének vagy a színész a szerep-
nek. Nagy drámai korszakokban, virágzó
színházi művészetben a születő mű
mélyrétegeiben minden szó, gondolat,
gesztus, tárgy, színhely harmonikus
elrendezettségben. él. Az előadás meg-
teremtőjének - az írótól a szinészig, a
koreográfustól a táncosig, a masinisztától
a bábu megtervezőjéig ebbe a mélységbe
kell lefúrnia a „kőzetmintáért". Az alkotás
modelljét kell megtalálnia az adott
történelmi-társadalmi helyzet-ben. Ebből
alakulhat ki a nézőt elbűvölő, megnyerő, a
katarzishoz vezető keskeny úton elindító
előadási stílus. Ezt a rendet a néző eleve
feltételezi, mikor helyet foglal a
nézőtéren.

C. urat továbbkergeti. szépségfana-
tizmusa, s eljut az előadói gyakorlathoz.
Elmondja, hogy a táncosnak minden
előadáson Meg kell küzdenie a gravi-
tációval, s ez komoly hátrány a bábukkal
szemben, amelyek „akár a tündérek,
pusztán elrugaszkodási felületnek hasz-
nálják a talajt". Érvényes ez a színészetre
is - mondjatja velünk a tegnapi felis-
merést a mában kamatoztatni akaró ana-
lógiára hajló szellemünk - : a színésznek
is meg kell küzdenie a körülmények
„tömegvonzásával". Még klasszikus mű-
vek esetében is fennáll annak lehetősége,
hogy a próbákon valami ismeretlen
tényező - a „gravitáció"! -- eltorzítja a
gondolanőt, jellemet, szituációt, mozgást
harmóniába rendező koreográfiát. A jó
színész -- a tudatában őrzött kódex
alapján - ilyenkor megérzi. a veszélyt, s
nyomban mozgósítja saját színészi esz-
közeiből azokat is, amelyek függetlenek
az adott előadástól

C. úr ismeri ezt a veszélyes állapotot.
.Erre mondja, hogy a bábu „előnye
ugyanaz volna, mint a hátránya: nem tud
szemvel egn i". Megemlíti egy kollegináját,
aki tánc közben „lelkét a kereszt-
csigolyák közé rekeszti, s jó mélyen
előrehajlik, mint egy Bernini iskolájában
kitanult najád, hogy azt hinné az ember,
hányni készül". íme, a felborult harmó-
niából szülefő téves mozgás mellől nyom-
ban eltűnik a szép, s a grácia hiányával
küszködő művész - az esetek túlnyomó
többségében - báj, szépség helyett csak
útszéli trivialitást képes nyújtani. Mai
tapasztalataink keserű pirulája, amikor a
siker igazolja a természetellenest.

szépségigény nem állandó vonása a
történelmi változásokban élő társadal-
maknak. Hosszú ingadozások, heves,
sokszor eldöntetlen küzdelmek kísérik az
ízlés és íléstelenség társadalmi meg-
ítélését. Az ideologizált ízléstelenség ---
szerencsére idővel hiányérzetet kelt. De
ennek a hiányérzetnek miértje sokszor
felderítetlen marad.

C. úr az előadóművész és a szép kap-
csolatára Még egy példát említ, egy fiúról
szól, akiben megvolt egy szép
mozdulatot; megörökítő antik szobor, a
Törishúzó bája. A fiút azonban hatás-
vadászó hiúsága, társadalmi érvényesülé-
sének vágya önmegvalósitó szenvelgésre
kényszerítette, olyannyira, hogy pózokba
merevült mozgása következtében „alig
egy esztendő múlva már nyoma sem volt
egyéniségén a szívet-lelket örvendeztető
régi bájnak".

Hiúság, hatásvadászat, gátlástalanság,



a társadalmi érvényesüléshez jól felvált-
ható hamispénzek, amelyeket ideális
esetben nem fogad be a művészet. A szí-
nész helyzetét megnehezíti, hogy szín-padi
mozgáskultúráját a társadalom is
befolyásolja. Példa erre az egész antik
színjátszás változó mozgásrendszerével,
maszkjaival, a presziőzök és a rokokó
színház kapcsolata; Shakespeare ismert
utasítása a Hamletben a kor előírása.

Jellemző, hogy alig néhány évvel,
évtizeddel Shakespeare után az angol
színészet már egy másfajta - kimondottan
művészetellenes - társadalmi akaratnak
engedelmeskedik. A mozgás átalakul,
eltűnik belőle a természetesség és az
őszinteség. Már csak a „gravitáció" létezik.
A színpadról elröppen a vidámság,
Shakespeare-ből is csak a tragikus és
melodramatikus részek maradnak fenn. A
szépnek semmi köze a kialakuló patetikus,
idétlen mozgásrendszerhez, a feszes,
szürke, természetellenes játékformához.
Ismert történeti tény, hogy ezt a lehangoló,
fulladozó korszakot szín-padi forradalom
követte, amelyet - Hevesi Sándor
megfogalmazásában - „nem új műsorral
vittek keresztül, hanem egy régi műsor
feltámasztásával".

C. úr példái, amelyekkel azért hoza-
kodott elő, hogy érzékeltesse a szépet
fenyegető veszélyeket, ismerősen hang-
zanak ma is. Thomas Mann, aki meg-
alkotta a Halál Velencében érzéki látomását,
a „Forma isteni gondolatát" meg-testesítő
Tadziót, olyan korszak gyermekévé tette
ezt a fiúcskát, amelyben a „Szellem térdet
hajt a Szépség előtt".

Mit tehet az a korszak, amelyben a
„Szellem" megveti a Szépet?

Mit tehet eközben a színész, aki köte-
lességszerűen igyekszik megfelelni a kor
uralkodó tendenciáinak ?

Aktuális kérdések ezek, különösen
napjainkban, amikor a színházak vonz-
erejében ismét a színészegyéniségek kez-
denek főszerepet játszani. Levendel Ádám
három éve befejezett, színházba járási
szokásainkról összeállított szociológiai
vizsgálódásai előszavában, Almási Mik-lós
utal a közönség társadalmi érték-tudatának
és értékválasztói gyakorlatának eltérésére: a
hatvanas évek végén még a „színház-
egész, illetve a darab fejtette ki a vonzerő
nagyobb hányadát, addig ma már -
feltehetően a tévénézés egyik
következményeként - a színészegyéniség
lépett előtérbe. . .".

Megismételhetjük a kérdést: tud-e élni a
színész ezzel a lehetőséggel? Vagy be

kell állnia mutatványosnak az újkori vá-
sártér nagy nyüzsgölődésébe?

Ma a színész pozíciója nem elég erős
ahhoz, hogy a hivatásos véleményalkotó-
kat és befolyásolókat megingassa néze-
teikben. Ráadásul a színházművészet,
amely évszázadokon keresztül
kötéltáncosi ügyességgel egyensúlyozott a
reprezentatív kultúra és a
tömegszórakoztatás elvárásai között, már
jó ideje defenzívába kényszerült a
hatalmas gazdasági háttérrel rendelkező
szórakoztatóipar előtt, amely az
ellenkultúra inváziójához csatlakozva
sorra hatalmába kerítette a „nyugati"
kultúra szigeteit. A színház érzékenyen
reagált az új helyzetre: a színpadon
nyomban megjelent az újkori commedia
dell'arte uralkodó típusa: a lompos,
hanyag, enervált testmozgású figura,
fésületlen beszédével s az ízléstelenség
megannyi tünetével. Az ifjúság körében
ragályként terjedt a gúnyos, ironikus, „a
szeretet nélküli groteszkre" - a
megfogalmazás Örkény István tollából -
való hajlam. A színpad vákuum-ként
szívta fel ezt a jelenséget. Megnyílt a kapu
a szórakoztatóipar hangorkánná
felerősített artikulációja előtt is, amellyel
számos klasszikus vagy költői színpadi
játékot „dobtak fel", hogy „fogyasztha-
tóvá" tegyék. A pop-rock mögött meg-
bújó üzleti tevékenység arra is jogot for-
mált, hogy termékeit művészi értéknek
tekintsék, holott ez a zene „ ... kizárólag az
érzéki hatást hajszolja, megfelelő
kidolgozás nélkül" - írja Yehudi Menuhin
A z ember zenéje című művében. Menuhin
a lényeget fogalmazta meg, amikor
beszámolt egy fülhasogató rock-koncerten
szerzett tapasztalatairól: „Most fordult elő
első ízben, hogy fizikai fájdalmat éreztem
zenehallgatás közben . . . A le-hengerlő
körülmények láttán megértettem,
mennyire tudatosan kitervelt az egész
őrület."

Kétségtelen, hogy az amerikai „magá-
nyos tömeg" ösztönvilágát kifejező rockot
ma a fiatalság zenéjének tekintjük.
Elterjedésében közrejátszott, hogy rend-
kívüli egyéniségek határozták meg ar-
culatát. De Curtis W. Davis - Menuhin
szerzőtársa A z ember zenéjében - azt írja a
Beatlesekről, hogy „csalétkük nem a szex,
hanem a pajtásság és együttérzés". Az ily
módon polarizálódott rocknak tehát van
egy társadalmilag „hasznos" vonala.
Nálunk például a vígszínházi Pop-fesztivál
jogosan zárkózik fel a „hasznos"-nak
tekinthetők közé.

Mindezek után feltehetjük a kérdést,
hogy az elmúlt évtizedek rendkívüli erő-

próbáit kiálló színházművészetünkben
nem veszítette-e el erejét a színház ős-
varázsa? Nem váltunk-e csupán előadá-
sokat termelő üzemmé?

A megítélést megnehezíti, hogy szín-
házaink a társadalmi igényből származó
feladatukat megfelelő színvonalon tudják
ellátni. A baj ott van, hogy ez a társa-
dalmi igény határozatlan eszmei és gyen-
ge esztétikai háttérrel rendelkezik. Két-
ségtelen, még így is átélhettünk olyan
színházi estéket - például a Várszínház
Csiksomlyói passióján -, amelyeken újra
feltűnt a kleisti grácia, s vonzatában a
néző szívét-értelmét hatalmába kerítő
tisztaság és derű, áhítat és öröm.

Kevés az ilyen előadás, nagyon kevés.
Évente néhány a fővárosban és vidéken.
Példamutatásra jók lennének így is, ha
harcos szövetségesre lelnének a közön-
ségben. Ha gondolati és esztétikai érté-
küket mércének tekintenék. Sajnos, a szép
fogalmának bizonytalan megítélése vagy
éppen korszerűtlenségének emlegetése a
nézőben az esztétikai értékek ér-
vénytelenségét ültette el. A magyar néző
esztétikai műveltsége régebben is gyenge
lábakon állt. Megítélhető ez abból is,
hogy a szépet általában a sztárok arcához,
testéhez tartozónak tudta. Levendel Ádám
idézett felmérésében olvashatjuk, hogy a
harmincon aluliak túlnyomó többsége
számára a szépnek egyáltalán nincs
jelentősége, és ez nemcsak a „Marilyn
Monroe"-féle szépségre vonatkozik, ha-
nem általában a fogalomra. Ma a szépsé-
get - állítja Levendel - „leginkább fon-
tosnak azok tartják, akik nem járnak
színházba".

Gordon Craig, századunk színházi
apostola, századunk küszöbén - egy év-
századdal Kleist után - a színház megúju-
lásáért küzdve írta: „Csak egyszer váljék
lehetővé, hogy a színház átérezni kezdje a
Szépség szó jelentését, akkor közel a
Színház ébredésének napja."

C. úr fejtegetései kelnek itt életre, még-
pedig az európai művészet egyik legje-
lentősebb megújhodási korszakában. A
századforduló körül Angliából kiinduló,
csúfolódó mellékízzel nyomban szecesz-
sziónak nevezett irányzat akkoriban a
menekvést kínálta a fojtogató, fantáziátlan
naturalizmusból, amely fölött még
szemfedőként pompázott a XVIII. szá-
zadból maradt arisztokratikus pompa, s
mellette esélytelenül élte napjait a nemes
egyszerűségű polgári biedermeier. A sze-
cesszió elsődleges célját a szép diadalá-
ban látta. Kialakított egy ízléskultúrát,
amelynek követése egyet jelentett a köz-



szemle
vetlen környezet, a lakás, a szórakozó-
helyek, a nagyvárosi színhelyek átformá-
lásával, a luxus iránti érzék kifejlődésével.
Almok születtek a szépség jegyében fel-
épülő városokról, a szavak, színek, vona-
lak tobzódásában újjászülető művésze-
tekről. Ez a korszak reneszánsza az ipar-
művészetnek is, amikor a lakás díszei,
csecsebecséi, semmiségei, a tárgyak, az
eszközök soha nem látott jelentőséget
nyertek. Törvényszerű, hogy Gordon Craig
éppen ebben a korszakban talál a széphez
vezető eszközök keresésében a
bábszínházra, amelyet „Egy letűnt civi-
lizáció nemes és szép művészetének" ne-
vez, s amelyről feltételezi, hogy „egyszer
ismét a művész gondolatainak hűséges
kifejezője lehet".

Ami a bábművészetet illeti, tények bi-
zonyítják, hogy beváltotta Craig remé-
nyeit.

Elfogadott, de eléggé nem analizált
jelenség napjainkban a szecessziót spontán
módon visszahozó nosztalgiahullám. A
ránk köszöntő új század - évezred! -
előhangulata volna ez? Valószínűbb, hogy
javakban gazdag életvitelünknek a
következménye. Az anyagi bőség élvez-
hetetlen szépségtörekvések nélkül. A
század elején - a valóságtól elszakadva,
tartalom, reális világnézet hiányában - a
szecesszió formaművészete jogosan tor-
kollt zsákutcába, a l'art pour l'art-ba. Ilyen
csapda ma nincs: korunkban a legtöbb
alkotásban elsődleges a társadalmi érvényű
gondolat, az igazság felmutatása. Ma
inkább az a kérdés, hogy a Gondolat
meddig képes élni és hatni a szépség
köntöse nélkül?

Kleist 1801-ben írta A marionettszín-
házról esszéjét. Ekkor huszonnégy éves
volt, de már tudta, hogy írói tevékenysé-
gének a jót, az igazat, a szépet és a hazu-
got, károsat fel mutató példázatainak ereje
megtörik az egész Európát megrázó há-
borús viharban. Hogy ezekkel a „példáza-
tokkal" maradandót teremtett, annak nem
érezte élettartalmasító jelentőségét.
Voltaire-i ingerültség tartotta hatalmában,
de Voltaire tekintélye nélkül. Próbál-
kozásaival, hogy ledöntse a kor bálványa-
i t - Goethe fejéről a babérkoszorút akarta
letépni, Napóleonnak fegyvert szánt -,
önmagának állított csapdákat. Míg író-ként
halhatatlanná vált, addig anarchista-ként
csak egy fellázadt marionettre hasonlított,
aki hiába ágál a zsineg végén. Amikor tíz
évvel később - 1811-ben -

Wannsee partján öngyilkosságot köve-
tett el, egy cinikus, kiábrándult ember
búcsúzott a világtól.

FÖLDES ANNA

Drámák
és dokumentumok

Örkény István drámáinak új kiadásáról

A könyvkiadás mindig kegyesebb volt
Örkény Istvánnal a színháznál. Amikor a
Voronyezst -- a maga idejében is abszurd
indokkal - még a próbák megkezdése előtt
leparancsolták a Művész Színház
műsorrendjéről (mondván, egy szovjet
tanítónő nem szerethet bele a fasiszta ma-
gyar hadsereg egy katonájába), a dráma
szövege a Bóka László szerkesztette, jó-
részt klasszikusokat közreadó, rangos Új
Könyvtárban a Bánk bánnal és a III.
Richárddal azonos cégér alatt jelent meg.
(Budapest Székesfővárosi Irodalmi In-
tézet, 1948.) A Pisti a vérzivatarban nyom-
tatott változata majd egy évtizeddel meg-
előzte az ősbemutatót.

Az első Örkény-válogatott, az Időrend-

ben drámakötete (Magvető, 1972) az író öt
színpadi. művét közölte. A következő,
még Örkény életében kiadott drámagyűj-
temény, az Élőszóval (Magvető, 1978) a
Voronyezsen, Sötét galambon, Tótékon, a
Macskajátékon és a Pistin kívül közli

második kiadásban -- a Vérrokonokat és a
Kulcskeresőket is; és először teszi közzé
könyv alakban a Nemeskürty Istvánnal
közösen írt A holtak hallgatását. Ez a
gyűjtemény már - bár az Örkény halála
után publikált Forgatókönyvet ter-
mészetesen nem tartalmazhatta - lehe-
tőséget nyújtott a drámai életmű össze-
függéseiben való vizsgálatára. (Erre építi
Örkény portréját Hankiss Elemér, Molnár
Gál Péter, Sükösd Mihály, és erről írtam
magam is Örkény dramaturgiája című
tanulmányomat a SZÍNHÁZ-ban.

A Forgatókönyv az író halála után szo-
katlanul gyorsan, néhány hónap alatt már
könyvárusi forgalomba került.

Mi szükség volt ezt követően, 1982-ben
egy újabb, háromkötetes Örkény István-
drámagyűjteményre? Vajon csak az
életműkiadás irodalomtörténeti érdekű
folytatásáról van szó? Vagy a könyv-
piacon tapasztalható kereslet kielégítésé-re
.nem lett volna elég az Élőszóval után-
nyomása ? Ezeket a kérdéseket csak az te-
heti fel, aki kezébe sem vette a Radnóti.
Zsuzsa szerkesztésében megjelent új ki-
adást.

Előrebocsátom, hogy a Drámák három
kötetének megjelenését ezúttal nem

kívánom a drámai életmű áttekintésére,
átfogó értékelésére szolgáló apropónak
tekinteni. (Ennek a sürgető nagy fel-
adatnak a közeljövőben Örkény-színház
című, a Szépirodalmi Kiadónál megjelenő
kötetemben szeretnék eleget tenni.)

Csak arra térnék ki, ami a színház és az
Örkény-színház iránt közelebbről ér-
deklődő olvasók számára frissiben fontos
és érdekes: mivel gazdagítja Örkény-
képünket ez a több mint 1700 oldalas
kiadvány?

Lehet hét drámával több?

Az első és legkézenfekvőbb különbség az
új és az azt megelőző kiadások között,
mint említettem, mennyiségi. És ez nem-
csak abban a magától értetődő tényben
mutatkozik meg, hogy először sorolódik
be a drámai életmű rendjébe a Forgató-
könyv. Örkény olvasótáborának többsége
számára meglepetés, örvendetes ráadás az
egész harmadik kötet, amely ha műfajilag
heterogénebb, színvonalban egyenet-
lenebb is az előzőknél, ugyanakkor jelen-
tékenyen kitágítja a spektrumot. Először
jelenik meg teljes terjedelmében a Babik
című filmforgatókönyv. Hozzáférhetővé
válik A falu rossza című népszínmű-re-
konstrukció, és a Moliére hajdani magya-
rítói nyomába szegődött író aktualizált
Fösvény-változata, a Zsugori uram. Két
kisebb jelentőségű tévéjáték, illetve jele-
net ( A Hanákné-ügy, Egy szakmai siker
modellje) és a Valló Péter szerkesztésében
és rendezésében megismert In memoriam
O. I. szövegkönyve.

Alapvetően ezek az életmű árnyékából
előhozott írások - és ezt lényegesnek ér-
zem - nem változtatják meg Örkény-
képünket. Remekmű nem került elő a
limbusból. Inkább csak Örkénynek az a
többször és több változatban megfo-
galmazott gondolata igazolódott, hogy
valójában ugyanazt a drámát írja, foly-
tatja, árnyalja, mélyíti a téma teremtette,
állandóan változó, szuverén dramaturgia
eszközeivel. Aki egyvégtében újraolvassa a
drámákat, tucatnyi felfedezést tehet,
hogyan rímelnek egymásra kollektív ön-
életrajzaink kérdései és feleletei, a törté-
nelem viharában vergődő kisember ki-
élezett döntésszituációi a Tótéktól a For-
gatókönyvig. De a legendákból a valóságos
irodalmi tudatba költöző Babiknál ennél
többről van szó. Az olvasó itt a Pisti a
vérzivatarban tizenöt évvel korábban szü-
letett előképével, egész sor motívumával,
figurájával találkozik.

A holt lelkek halhatatlan manipuláció-
jának az Álkulcsgyárban megjelenített


