
nagy szerepe, hamiem a nóprajzkutatás elvii kérdéseinek megoldásában is út" 
törő vo'llt. Szövegközlésoinek hiielesisiége egyik legfontosabb újítási a magyar 
fioilklórisztika történetében. Rámutat az életrajz Kálmány munkásságának 
nagy hiányosságára js, arra , ' hogy különben széleskörű gyűjtő munkája nem 
terjed ki a dáliamkratutásiiia. Kálmámy elvileg látta a daÓlam-gj-ííjlés fontos-
ságát, de részt}'1,n az, hngy ő magia nem tudóit kottázni. — nem volt zenei 
hallása — majd az, hogy fonográfra sem tudott szeri tenni, megakadályozik! 
abban, hioigy rendkívül gazdag dalgyűjtését a népdiattok' dallamaival is ki-
egészíthesse. 

Végezstül, már n'ftm az éifetrajz-ítanulmány ismertetéseként, de mégis 
idetartozóan föl kell említeni egy kérdésit. A Szovjetunióból, a népi demo-
kráciákból itt j á r t népi együttesek, a Migyar Állami Népi Együttes szerep" 
léseinek hatására Szegeden is megindult a népi együttesek szervezése. 
Eddig egyetlen próbálkozástól eltekintve, miines nijjoma ' annak, hogy népi 
együtteseink felhasználnák munkájukban Kálmány _ Lajos több évtiz-des 
munkásságának hozzáférhető eredményét: eddig kiadott . g y ű j t é e i t . Kál-
mány gyűjtései kimeríthetetlen forrást jelentenek népi együtteseink szá-
mára. Jól megszervezett kiegésizítő-gyűjlllőnrankáyal a Szegeden ós a Dél-Al-
földön dolgozó folkloristák és kultúrmunkások Kálmány vzövrgag közlései-
nek dallamait még sok esetben felkutathatják. Néprajzkutatóinknak és 
népi együtteseinknek ez -a nép hagyomány okát felelevenítő és< ú j tartlJom-
mail eltöltő munkája méltó lenn© a tá j nagy néprajztudósának emlékéhez. 

Szabolcsi Gábor 

T U K ö R 

A drámai konfliktus kérdése 
a szovjet drámairodalomban 

Zaleszkij szovjet kritikusi ixitta „A színikritika néhány kérdése" eímű-
ciikkében, hogy: „Szükség van olyan koimoly elméleti munkákra, amelyeik a 
színműirodalmunkban fellelhető ú j konfliktusok jellegével ós természetiével, 

-a. t ipikus jellemek ábrázolásának a kérdésévél és a szocialista realizmus sa-
játságaival foglalkozik." 

A drámai konfliktusok kérdése élénken foglalkoztatja a szovjet drama-
turgiát és a magyar dramaturgiának is egyik Ingfonjtoaaibb feladata^ hogy 
fejlődő, iszoei'alista drámairodalmunk számára elvileg tisztázza, felhívja a 
figyelmet azokra a ¡konfliktusokra, amelyek ú j élle/tiink valóságos ábrázolá-
sának [megfelelően ú j drámáink a lap jává kell, ¡hogy legyenek. 

Révai József elvtárs mondotta a Színház éö Filmművészeti 'Szövetség 
Kongresszusán: „Az ú j élet építése tele van (konfliktusokkal, ,az élet tel© van 
olyan .'emberekkel, akik küzdenek az ú jé r t és győznek aiz ú jé r t való küzdelem 
közben. Az ú j életanyagnak a. drámaisága nemcsak a kapitalizmus ési a szo-
cializmus összecsapásából, küzdelméből adódik, hanem adódik a szocializmus 
felépítéséből magából i a Ezen a talajon lertt naggyá, példaképünkké a s z o v -
jet dráma." 

Szocialista realista drámánkért folytatott harcunk csisk akkor Itehot 
eredményes, ha kellően merítünk a szovjet drámaírás' kifogyhatat lan tár-
házából, ha megvizsgáljuk úttörő ós korszakalkotó eredményeit, a szovjet 
dráma minőségileg ú j ikonflikiushasználatát, és megfigyeléseinket hasznosit-
juk ,a mi kcinfliktnshaisználatunkban, hogy valóban éiőek, drámaiak legye-
nek konfliktusaink. 
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Ugyancsak Révai elvtárs mondotta a ,-zí nészk o ng reá s z uson, hogy 
,Jgaznk van azoknak, alk'.k aláhúzzák, hogy konfliktusok, ellentétek, ös-ze-
ütközések, harc néffikül nincs dráma. De h ezen tele vagyunk ilyen konf.ik-
tusokk.J és az él i t maga, ha nem is tragikum, de drámai. Eléggé észrevették 
ez'J a mi drámaírónk? Annak ellenére, hogy drámairodalmunk fejlődött, 
azt kell mondanom, hogy n:m vették é ®re eléggé." 

Ez a tanulmány a.zt -a célt tűzte ki m a g a elé feladatul, hogy megpró-
bálja a rendelkezésre álló adatok alapján a szovjet diumaíuugia eddigi ered-
ményeit összefoglalni, ei'.vi állásfoglalását a konfliktusok kérdéseiben ismer-
tetni. egy-két mai szovjet drámának vizsgálja ó- elemezze kon.fl i k; ushaszná" 
bitál. A -szovjet tapasztalatok, eiedmények fe-használásá vail cs Révai eflvtáns 
iráuylmutató megállapításai alapján a követk-ző alkalommal aztán a mai 
magyar- dilin® konfliktushasználafJának problémáit, elvi ó i gyakoauati 
kérdés-eilb vetjük fel. * 

Az ©'múlt esztendőkben több elvi jelentőségű, érdekes és a szovjet drá-
maírás fejlődése sízeanpontjából termékeny vi ta zajlott He Szovjet í rók Szö-
vetségének Kongre iszusán, különiböző dramaturgiai stúdiókban, a Vachtl-or 
gov Színház és a Művész Színház rendezői és dramaturgiai munkaközössé-
geiben, s több cikk jelent meg a különböző szovjet újságokban és folyóira-
tekban felsősorban Pravda, Szovjet Literatura. lü te ra tu rna ja Gaz.ta. Bol-
sevik. Tv.a.tr), s a vúiba a körül .a kérdés körül forgott, hogy használj a-e a 

•drámaíró aa Gszbáliytánsadalom megszüntetése után a konfliktusokat, vagy 
mint elavult „konzervatív koncepciót" vetse el. 

A villa megállapította, hogy ® szovjet dráma írásban av kon.f liktusio.s 
drámai ábrázolás neme iáik. jogosult, hanem szükségszea'ű iis. Ugyanis az az 
állítás, hogy e Szovjetunióban megszűnve az osztályharc, megszűüll-k ez el- -
lentétek, az összeütközések, a konfl.ktusok, így nincs többé szükség konfl ik; 
tm.ira a drámai ábrázolásiban, teljesen helyi ielen. A szovjet táwadalo-m, mai 
fejlődési fokán, amikor megszűntek az osztályok és „szabaddá 1 :tti a pálya" 
a (komimun:zmus fleté, ellentétekről, amtagonista elüm mondásokról valóban 
nem beszé.hetünk, s nem lehet tovább az antagonisztikus ellentmondá-okból 
fiakadó konfliktus (embernek emberrel, tár.sad'aliciminiíi, környezettéi va ó 
t ragikus -saembeáilfjása) a szovjet dramaturgia alapja. De >i\i> osztálytársada-
lom mfigi zün'tetése még iiem zárja ki a nem antagonisztikus'leillenté.ek léte-
zését, «Öt «z osztálytánsada.om eltűnésével olyan ellentétek keletkeznek. a m e : 
lyek nincsenek meg a kapitalista társadalomban, s ezek új-típusú drámiai 
konfllktuslí, követelnek. A típusos karakterek és típusos körülmények meg-
változnak, és vélük megváltozik a t ípusos konfliktus is.. A szovjet, ieali" 
tás iu jéilemző újflajta drámai konfliktus a. nem ellenséges e l emek 'd rámájá t 
hozza lééire. 

A- koinfiikbu)? kiküszöbölése még akkor is lehetetlen, ha a prózának a 
drámára gyakorolt hajtása megszüntetné a drámai technika, éddigi módsze-
reit (mint iflhogy*ett! sríkan állítják!, hiszem, a konfliktus hozzátartozik az 
irodádon! minden formájához, konfliktus nélkül regény ;sem képzelhető el. 
A kérdésfeltevés esa'k annyiban létjogosult, ha ez a konflifctui-:i régi értelme-
zésének a M gválll.biztatására irányul. & osak a. konfliktus regi alapján, IÍIZ 
osztállyelientáteknek, min t nem létezőnek, az elvetésében konkretizálódik. 

Szimonov í r j a „A szovj-et dramaturgia felad Illái é* a színházi kri t ika" 
című cikkében: „Ha a szovjet drámaírás egész gyakorlatát összefoglaljuk 
Trenyov „Ljubov Jarrovaj a"-tól kezdve Szofronov: „Egy városban" című 
darabjáig ..akikor látjuk, hogy ezekben a darabokban mélyér tdmü, éles és 
komoly összeiitközé's. kkel találkozunk, amelyek a .fizovjet dráma konfliktus" 
incJk'üHiségének elméletét tökéletesen megcáfolják." Természetesen egészen 
más s-z alapja Trenyov darabjában a konfliktusnak, mint a későbbi, a mai 
szovjet daraboknál. Á lényege*, minőségi különbség a mai szovjet! dráma 
a ' ap já t szolgáló -konfliktus és az eddigi' drámai gyakorlatban használt kon-
fliktusok között abban van, hogy a saoxrialimusb&n neim lehet állandó cllen-
'lét (gyén és- társadalom között, mert érdekeik azonosak: De mégis, a szocia-
lista társadalomban is összeütközésbe kiürülhet az egyéni érdek kapcsán a 
személyi érdek a közérdekkel — de az ilyen konftlkhis nzm válhat tragédiává. 
Ebben van a döntő különbség: a, szovjet dramaturgia szii'ebósétöl kezdve 
optimista. 

Elhangzott — s nálunk Magyaron aágon is gyakran ©1 hangzik — a 
burzsoá művészetnek hajbókoló „intellektuelek" szájából, hogy, ¡Lehet-e, érde-
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kes-e, felkeltheti-e a drámai érdeklődés izgialknát olyan dráma, ahol nincs 
ta r tós érdek eldemitét, tragikussá f a j ráható ö iszeüítközés', ember ós ember kő ött, 
magánérdek ós kö&órdek közötti kiibéikí.ihetetiiein «kentét? Lehet, sőt most vá-
lik a dráma igazán izgalmassá, igazán érdekessé. Mert mi az igazi dráraai 
téma, ha nem az, amikor a teirmászaJted, mával és ho nla.ppal vívott gjgásizi 
harcban az- ember, legyőzi a ¡íermészEltet, és ugyanakkor, legyőzi önmagát, 
tegnapi, régi énjét, ',s maga ós ú j emberré: kommunistái emberré válik? Ez ia 
munkához vtf.ó ú j viszony — a tula jdon rabságából1 felszabadult embe.uek 
harca — a drámai konfliktus-a mai szovjet drámában. Es ha a klasv-z.kus 
d ramaturg ia a miagai íztois eszményért vla'.ó küzdelem bt n lát ta a drámai, hős-
nek a legfőbb 'jiedkgét, 'akkor melyik eddigi osztálytársadalom drámairo-
dalma feleit meg olyan tökéletesen ennek ia. követelménynek, mint a szovjet 
drámaírás! 

„A iriiagaijztos fogalmát a szovjet művészetben nagy eszményképünk, 
nagy célunk: a kommunizmus feliépítése, iá® égés® emberiségnek a kizsákmá-
nyolás és elnyomás alól való felszabadítása határozza meg.'' A szovjet embe-
rek a, társadalmi berendezkedés el. Kiuány képének a kommunista-iíá.soduümiat 
tekintik. A szovjet esztéták ebből kündu.va oldják meg íz esztétika_ legfőbb 
kérdéseit. Igazán *®ép a művésizel.Ibién az, ami művészi formában kifejezi a 
kommunista eszmény nagyságát. Ebben- párosul az etilkai cU esztétikai naqy-
szerűuóg... „A szovjet etika magasztoson azoknak az embereknek a hőis-
ttíijtiait érti, akik önfeláldozásra képesek a kicimmuniista eszményért. A szovjet 

•embereknek a kommunis.ia eiköics szempontjából magasztos hőstettei ma-
gasztosak esztétikai szempontból ib" . . . „A szovjet nép tevékenységében 
szervesen egybeolvad ® mindennapi munka, la jövő felé való törekvés,sifil. A 
szovjet művészet és irodalom megmutatja, hogy & szovjet emberek önfelál-
dozó, hősi.:® munkája minden nappal' köze ©dik, illetve közéi.bb visz minket 
a kommunizmushoz".. . „A szovjet ©Wbeiréknek ezt ia. törhetetlen törekvécié-t 

'"tükrözi pl. Szurov „Szabad a pálya" e. dán.-bjárnak Alexeij Szibirjakovja, aki 
nagy, célról álmodozik,, és harcol ezért, -a nagy célért." (Idéze'dk: P. Trofi-
mov: Az etíkiaii1 és eBzitiétiíkiaii elvek egysége a' szovjet 'művészetben. Bolsevik. 
195U. 18. s®. icro'szul. Magyarul^ íuegjaleint kitvo-njaltoixm: Anyag és adatsaod" 
gáiitáüáis. 1950. nov.) 

A iszovjet dráma egész történetében, kezdve a forradalmi Petrovgrád 
terein tar tot t első rögtönzött drámai kísér la .lektől az 'elmúlt év nagysikerű 
színházi bemutatóig, ,a szocialista gazdasági rend é j a marxlsik-ltiniinista-
elméiét, ai dialeki.iikus materializmus síziilárd ta la ján áil'l, szerves része, szer-
v s megnyilvánulá la, k ;fejezője, vissza,tükrözője annak a nagy hl ircnak, 
amelyet ,a szovjet nép folytat minden kizsákmányolás megszüntetéséért, -az 
elnyonioUt népek felszabadításáért, ,a bókéért, a- szocializmusért, igi kioinimn-
riizmusórt. Ezekért >a magszitns célokért folytatott küzdelem.. . „a régi és az 
ú j , az ellhaló és a keletkező közölJti harc" — ez ia, szovjet drámai, konfliktus 
alapja. 

A szovjet nép történetével szoros -lépést tartva, ,a Bolsevik Pá r t ügyet 
-szolgálva, dramaturgiájában a mrirxi'st.a-lenlnlata. esztétika biztos talaján 
állva a szovjet drámaírás -a drámai konfliktus ,alkalmazása terén négy fő 
fázison, fejlődési szak iszon ment á t . ' ' 

I. Az első szakaszban ia drámai kouflifctuhi igen ¡kiélezetten, nyplllt és 
kübékíltlbeitetllen osztályellentétek formájában jcf.enl kezelt. Ezért, ,a is'ziorvjet 
dráma első kezdeti szakaszéiban a konfl 'ktusok ailkalmi zásában az eddigi 
drámai gyiaíkórlat csúcspontjaként, jelentkezik. A. konfliktus alapja, mint az 
eddigi osztály Jár sudialoim drámaírásában is: a -kibékíthetetlen, feloldhatatlan 
osztály ellentét. A minőségi változás azonbdn a régi és az ú j dramaturgiában 
a szovjet dráma miEig-sizületé'sének, első kis©"Heteinek pillanatában ÍBÜ'j-
B jelocerkovszkij: Vihar, N. Trenyov: Ljuibov Jerovaja) mindjá r t jelentkezik. 
Ezekben i«. drámákban a vzareplők jellnmét — Gorkij 'dramaturgiai gyakor-
latát tovább folytatva — lOisztályhelyzetiiki jeTege határozza meg. Az egyes 
egyén érdekel a. közérdekkel, az osztály érdekkel egyesülnek; a. személyes, 
egyéni konfliktusok osztályko'nfliktusok formájában jelentkeznek -és viszont. 
És minden eddigi drámai gyakorlat kibókíthe'etlen konfliktu'sait feM-dja laiz 
o-ztá1.y'tlársi;dalom megdöntésének, a «zocMiisba forradalom d : ad alléért har-
coló niagy hősöknek) ábrázolásával. Tehát a szovjet) dráma születéséneik első 
pillanatától kszdvai felrúgja a konfliktusok tragikai kifejlettel való megoldá-
sát: a, szovjet dráma a fotrradv.il om mutat ta nagyszerű perspektíváknak -meg-



felelően, kezdettől fogva optimista. A hős nem valami véletlen,_ lél k ' a n í 
konfliktus következtében kerül a drámai összeütközés csomópontjába, 
hanem az osztályharc történelmi törvén ^szerűségeinek következtében, ós 
sorsát nem valami deus ex machina határozza meg, hanem az, hogy a hős a 
régi és az#iu közötti harcban az ú j oldalán áll, a legmagasabb emberi eszmé 
nyékért, a* proletariátus győzelméért, a szocializmusért, a kommunizmus' győ-
zelméért harcol. í g y oldódik fal a központi hős alakjában a «szovjet drama-
turgia nagy ' v ívmánya: az etikai ós az esztétikai elvek egysége, s e magasz-
tos célárt folytatot t rendíthetetlen harc b'ztois győaalmének tudata határozza-
meg a szovjet dramaturgia, és drámai gyakorlat legfontosabb lényegét: a 
pártosságot ós a cselekmény optimizmusát. E kettő fontosságát , m in t a szov-
jet dramaturgia lényegét, döntően hamgsúiyozná kell. 

I I . A szovjet dramaturgia , a sztálini ' ötéves tervek idején a SZ. K-
(b) P. 1933. április 23. határozata a lapján állva, felszámol minden forma-
lista kísérletet, és -Sztálin írlvciárs nagy útmutatásai szerint véglegesen r á t é r 
a szocialista realizmus ú t j á ra , A téma az első ötévets terv szédítő gazdasági 
sikerei következtében óiüáisi mértékben kibővül, s a konfliktusok a lapja i t 
az első fejlődési szakasz konf l ik tus alkalmazá! a mellett, m á r arc ötéves-
t e r v k útmutatása szerint ia szocialista államért küzdő szovjet ember h a r c a 
szóigáltat ja: jobb telje;ítményklkért, nagyobb termelékenységért, észszerűbb 
munkaszervezésért, a normák túlszárnyalásáért, (Pogodin: Bál ut-án, l íata-
jev: Ha j rá i , Rogodim: Az én barátom.) De tovább fejlődik az első fázis nyilf 
osztályelientétekből fakadó konf l ik tus megoldására is. Megjelenik a -színen 
az ú j szovjet hazát védő. V-ÖTÖIS. Hadsereg (Ro-macov: Harcosok., Guszev 
Dicsőség), ós az, ú j • szovjet értelmiség pompás konfl iktusos ábrázolásban 
(Rac-.hmanov: Viharos alkonyat, Komejcsuk: Platón Krescsi t , Af inogenov: 
FóMe-m), s megjelenik a forradalmiat, a .szovjet nép gigászi harcá t vezető 
nagy vezérek, Lenin és Sztálin a lak ja . (Po-giod'n: Fegyveres , ember, A Kreml 
toronyórája, V. Visnjyevskij: Felejthetetlen 1919.) 

H l . A harmadik szakaszban a konfl iktus a lapja m á r kettő-. Az egyik 
még mindig aiz érdeikélientétek igen kiélezett konfliktusa, az idegen betola-
kodók, a fasizmus elleni életre-hadáflna való ' harc a Nagy Honvédő Háború 
alatt (Szimomoiv: Orosz emberek, Kor nej csuk: Front , Leonov: Invázió,. 
Csiirkov: Győztesek). A szovjet d ráma a Nagy Honvédő Háború éveiben küiö-
nö» jelentőségre tesz szert, nagyságának,és sikereinek t i tka : a. konfl iktusok 
helyes megragadása és alkalmazása. Ez a konfliktus a valóságban isi a leg-
élesebb, a legdrámaibb: az emberiség jövőjéről volt benne szó. Megoldásuk 
--• a való-ágnak megfelelően — optiiniiie'a. A német fasizmus1 elleni küzdelem' 
legtragikusabb szakaszait bemutató szovjet, drámai műveknek is a végső 
következtetése optimistái: a szovjet snép győzelmének perspektivikus meg-
mutatása. 

A szovjet hlazáti orvul megtámadó német fasiszták a r r a kényszerítik a 
szovjet embereket, hogy 'békés épí tőmunkájükkt ot thagyva, fegyverrel véd-
jék meg munkájuk eredményeit, családi otthonukat, a gyárakat , a kolhozokat 
A háborús ezovjet drámairodalom eszmei a l ap ja az az ú j patr iot izmus, 
szovjet hazafil-óg, ami képessé teszi a -szovjet embereket ar ra , hogy. hősökké 
váljanak, hogy -kiűzzék hazájukból a fasiszta betolakodókat, szétzúzzák a 
fasi-zmu-s fellegvárát és ezzel a világtörténelmi jelentőségű tettükkel meg-
mentsék az emberiséget a nácizmus barbár pusztítáP iáitól. 

A háborús szovjet dráma, a szovjet embereknek leirre a világtörténelmi 
jelentőségű' feladatára figyelmeztet, a -szovjet ember á ta lakulását ábrázolja 
a békés építőmunkáról a harcra ; a, szovjet 'katonák erkölcsi magasabbren-
dűségét, az- ebből eredő hősiességét és önfeláldozást eleveníti meg. A szovjet 
színház i-s "teljes erejével a r r a törekedett, hiogy konfliktus-használataiban a 
háborúban új vonásokkal gazdagodott szovjat ember je!l!egzetes>-iógeit, miné l 
hűbben bemutassa, és egy pil lanatra sem szűnt meg figyelmeztetni, hogy m i t 
k íván a szovjet haza, a-Párt ós Sztálin minden szovjet polgártól. 

A háborús szovjet d ráma azokat a ¡konfliktusokat ábrázolja, amelye-
ken keresztül a szovjet katona az emberiség öntudatos felszabadítójává 
fejlődött, -

IV. A szovjet dráma fejlődésének negyedik fáziklában a konfliktus meg-
jelanpsi fo rmá ja hármas lehet. 

1. Képezheti a konf l ik tus a lap já t még mindig az imperializmus el'leni 
harc; csiak ebben a szakaszban már nem uyilt konfl iktusokként jelentkezik. 
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hanem bonyolultan, idetoilógiai ikónfliktjuí-ok formájában, amely a kozmopoli-
tizmus behato'ásában (Idegen árnyék, Hja Golovin), energikus^ progresszív 
személy és passzív incÍLfereniS típus közötti-összecsapásban (Távol Sztálin-
.grádlóí), személyes dicsőségvágynak a közérdekkel való szembefordulásában 
<Akik a tengert járják) konkretizálódik konfliktusra. 

2. A régi burzsoá csökfevények elleni harc konfliktusos ábrázolása. 
Ez szintén ideológiai síkon folyik, ,s erősen öl iszekapcsolódik' az előbbivel. 
Jelentkeizihetik ez konfliktusként az öntömjénezésben, a kritika-önkritika 
•elhanyagolásában ' (Moszkvai jellem), ia nyárspolgári kényelem keresésében 
(Kondratyev a Szabad a pályá iban), a. Párttól: való el) zakadás, a Pár t jelen-
tőségének a lebecsülés© (Csi'llaigtárnla, -Sérelem) formájábain. 

3. Ennek a fázisnak legjellemzőbb konfliktusa -azonban már, a szovjet 
'élet valóságának magfelelően, a természettel vívott harc, a természet legyű-
résére irányuló győiziliehi küzdelem, a kommunizmusért', a kommunista ember-
ért való harc. Ez ia konfliktus a legmag.asabbrendűbb, legelevenebb, amlil 
valaha is alkalmaztak a drámai gyakorlatban, e legjobb' ábrázolása önnek 
a harcnak Sz-urov: Szabad a pályá-ja. 

* 

Tanulmányunk sorián a szovjet, drámaírás két 'kimagasló alkotásával 
foglalkozunk részletesen. Trehyov: Ljubov Jorovajá-val ós Szurknv Sza-
bad a pályá-jávail. Ez a két mű keletkezés© idejét tekimve is mérföldköve a 
szovjeö drámiaírásnak, ikonfk'ktusámatk elemzésével nemcsak a drámai kon-
fliktusok használatának a fejlődését tudjuk b-mutatui, de ' a minő égileg 
ú j konfliktiíshssenáliait néhány jellegzetességére és korszakos jelen tőségére 
is rámutatunk. 

Mielőtt azonban rátérnénk, ¡szükségei? ¡azt -a. harcot ismertetni, amelyet 
•a Bolsevik Pár t irányításával a szovjet ' színház ll?igkiitun.őbb sízakc-mberei 
fcllytaftak a szocialista, szovjet drámáért. és «zínjáh-izásért, nemcsak azért, 
hogy megértsük annlaik ¡a "harcnak a jelentőségót, amelyet a M. D. P., foly-
tatott és folytat a magyar szocialista drámáért, hanem azért is, hogy bar-
nában. fejlődésében il-merjük meg a szovjet drámlai megszületésének, kiala-
kulásának körüLményeit, hogy azután ezt iis hasznosáthasuk azon az úton, 
amelyet a "Párt ós Bévaá elvtárs jeibben á 'harcunkban 'kijelölt. 

A siaovjet driaimíatuirgLa megszületését erői ©n gá'.lolta. az a körülmény, 
hogy több olyan színházi1:ember, aki a forradalmat megelőző evekben a 'szim-
bolizmus^ az öncélú színház hirdetője volt, megváltoztlat'ia programja külső 
frazeológiai résziét, marxista köntösbe öltöztette „lényegében azonban az vál-
tozatlan maradt: a való életből az ábrándok és önkényes képzelet világába 
menekül, és ennek következtében elszakad a realizmustól, éis a színnázat 
•csupán csak mint Iíátvá.nyicl:iságot tekinti." (0. V. Alpera: A szovjet ¡színház 
fejlődése, Szikra kiad. Bp.. 1949, Marxista, ismerőitek kiskönyvtára 8. fzám, 
33. 1.) Ennek az irá-nyzattnak főbb képviselői (noha 'külön utakon jártlak) 
Mayierhöid, ® „rendező diktátor", Evereinoff és .Táiróff voltak, akik fogadtak 
minden eddigit, értéktelennek tekintették az orosz színjátszás forradalmi, 
haladó hagyományait, támadásuk pergőtüzet zúdították a realista színjátszás 
nagy úttörőjér®, Sz'laniszla.vnzlHjra, aki1 isterintük „tönkreteszi a színház*lénye. 

. gót." Evreinoff a liturgikus színjátszásokra erősen emlékeztető „ünnepi szín-
játékot" rendez a Téli Palota. előtt, ahol a közénkori moralitások jámbor elna-
gyításai (Hit, Bűn, Jóság) helyéba modern elnagyítáisokat te z (Profit, Ki 
zfíá,kmánytclá.s, Burzsoázia, Üj világ, Prolotáriátbs), s ezeknek jelképiös 'alak 
jait helyezi a különböző tribünökre. Ez a szoibadténi kísérlet előhírnök© a pár 
évvel később nyugaton féllépő burzsoá „Proje-kciós hzínbáz" birbedt művé-
szi torzítása inak. Meyerhold „Az erdő" és a „Revizor" eloa dósaiból ósr'nál cir-
kuszi bohózatot, önkényes változtatásokat eiszközöl a szövegen. A Revizor előadá-
sán, — amelyet úgynevezett ia közönnég ¡soraiba mélven banyú'ó kocsíszínpia-

•dou adott 'elő — a daraib végén zárópanitomimit rendez: minden. szareplő fel-
sorakozik a színpadon PZ őt legjobban jellemző pózban, majd leláncolnak a 
nézőközönség közé, a színpadon a.helyűik it bábok foglalják el (a izisinórpadlás. 
¡•ól eresztették le) á színészeik előbbi pózában, lárva arccal, fagyott moi ollyal, 
vagy megmerevedett tragikus ábrázattal; s színészi és közönség gvőzlr® öröm* 

"táncba kezd, hogy elmúlt az aj világ, amit a Revizor jelképezett. Azt hiszem; 
nem ¡k 11 bővebben megmagyarázni ennek ®z előadóinak form.ali.sita. anarchista 
voltát. A forradalom, a DToiIe'árlátus szolgálata álarcában, a legteljesebb for-
joabontás't s ugyanakkor formializmust, eszmeie llenságet jelentett ez a szín. 
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játszás. Buraiolá anarchikus voltát bizanyitja az is, hogy Meyerhold nyomdo-
kain indul el a színház dacai ta formabontója, a we móri kispolgári anarehiku? 
demofcrác:a színházi- „forradalmára": Piscator. s a bu zsoá rendezes hirhl JELt 
me tere, a német Jessner, Kanlhernz Martin, a fra eia PLtoöff házai-pár, és az-, 
amerikai ,.produkc'ó"-rendezők egész garmada, a Yale Imiversity házi szín-
padáról kikerült rendezők, s prctotípasuk: Elmer Rice. Ezek a remdezőK Meyer. 
hold frázisait fölkapva, közönségük és- tőkéseik szájaíze ezer int átgyúrva, a 
kii őnböző izmusok stílrengetegébe belegabalyodva, Shakespeare nagy tragé-
diáit agyon szimbolizálva, (pl. a III . Richárd vérvörös lépcsője JesLnerná) & 
burzsoá színház bomiástüneteimek egy-egy megnyilvánulásai. 

S ugyanakkor, amíg a burzsoá színház, szerte a világon a szenzációra 
éhet közönsjg étvágya' t kielégítve (s a. koniániíaisen és Ameiikábam is az I. 
világháború óta oly gyákcrL színházi tj ösztbukások azt bLzoniyít.ák, hogy még-
CK a kisigényű burzsoá közönség is hamar jó'.akot-t m nden ilyen szenzációval) 
a színházi formáik szétbomlásáig, a játék mcchanizálásáig, üre| technikáig, 
szín hatás kereséséig .süllyedt, a szovjet színház, aszovjet drámaira '-—a Bel 
sevik Pár t vezetésével és öisztönzá ével'— győztesen vívta meg -nagy harcát 
a valóság mai lényegóni.k megraga dósához egyedül lehetséges szocialista rea-
lista drámaírásért éb színjátszásért. Konsztamtin Sztanisz'avs.kij emlékiratai-
ban (magyarul megjelent „Életein a' művészetben" címmé ) élesen megbírálja 
a forradalom utáni formalista 'kísérleteket, melyeik „minden régit euvu ettek,, 
csak aizért, mert régi volt" — s megállapítja, hogy ez irányzatok közül egyik; 
sem féléit meg a szocializmust építő munkásőrz.ály ,kulturális igényeinek. 

I)(3 hogy ezeket a formall'ista .irányzatokat fel lehessen, számolni, hogy 
mé.gszLiiesD'm az új . szocialista tartalmú színjátszás — -Sztain szlav.szfcij kureza. 
kos feliismerése .szerinti —, ahhoz ú j fa j ta , vallóban szocialista mondlami való .iú, 
a marxil ta-l<mdnisía ideológiával v. lóban felvórterett drámai művek kellettek. 
Lunaosarszkij, I.-eniri éb Sztálin kipróbált harcostársa, az akkori népművelése 
népb'ztios, ós a kormány •minden támogatását megadta Sztantsiziavszkijnak 'és 
munkatársaknak: Nyieaniorivocs Danesekonak és Vachtangovnák, hogy kuta. sák. 
és segítsék Ia.z ú j dráma, megszü etését. Ebből a harcból kivette a maga részét 
a nagy proletáríró, a szovjet irodalom atyja: Maxim Ctainkij i-s. Nemei ok cik-
kekben. beszédekben hadakozott, a. szovjet dráma megszületéséért, de szeniélycít 
beszélgetések .során is aidlott tanácsokat a f-ila'ál .sznrvjiet íróknak. .Len irmok az 
irodalom pártol »ágáról .SZÓLÓ tanítását h'elyicsen' alkalmazva hangsúlyozta,, 
hogy ,,a drámának szigorúan, m-nd-n ízében aktívnak kell lennie ós hogy a 
„tanító", csélekvő emberfaj ta az ú j vi'lág építője, ez való hősnek a mai drámá-
ban. Ahhoz viszont, hogy ezt a hőst hozzámiéltó erejű ós é'Jérkségű sizavakkal' 
ábrázoljuk, meg kelil tanulnunk színdarabot írni, tanulnunk ke'.l rmnek a mű-
fajnak rég', utolórheíetílKn m'eistereljől, mimidemekelőttt Shakcsrearetől." (Gorkijr 
Irodalmi tanulmányok. A iizíndarab okról. 365.. 366. Szikra, iklladás B>p. 1950.) 

A szovjet színházi .szakemberek elliőitt világossá vádit — az ú j kültéri fe l -
építésének zseniális lenini elmélete ate.pján —, hogy ez új, .sz:c bilis.'la dráma, 
csak a kapitalista társadalomi színpadi leleplezőinejk — Ösztrovs ikij. Csehov .és 
Gork-j — dramaturgiájából, ennek tovább fejlelszíésébőil, s egyidlajüleg a n.a.gy 
k'llaisszikus: Shakespeare alapos tanuwmám.yioizása út ján jöhet lé tre. Ezért tűzi 
SztanEzdavszkij — rendezői művészedét a marxi-lenini ideo1 ógiával to^áhbfej-• 
lesztve, az előadásokat az egyes művek eszmei m m danivaló jának .szoiLsiálaitába-
á'Wítva — Oztrovszikij, Csfihov, Gork-j és Shatespeare műveit. ú j r a műsorra; 
s orosz klasszikus drámaíróknak korszerű, valósághű színpadi kife'ezésmólban 
való pártos előadásaiban ikovácrtrlóáiik ö-®za, nevelődik k:i az azegyüt.tes, amely-
V. BUIlj Bjelocerovszkij: Vihar, Trenyov: Ljubov Jarovaja-nak ós Ivanov: P.'m-
célvoíi'-itá-nak előadásával megteremti a szociálisba T a ' is ta színjátszás alapjait. 

_Természetei-lem, még így^ is, a Pár.t' és ,a Korrnám vizát mindem támogatása-
ellenére is csak sok varjúdéi? és Ikiisérletezés- árán születhetett, meg az ú j síziovjet 
dráma, hiszen a:z ú j szovjet drámának az emiberrtég történetében egészen új,, 
minőségileg ú j korszakol; kellett kifisfcízmie. » ennek -az ú j korszaknak ai kife-
dezéséhez nemcsak az ú j konfl'ktusialLaipiokat kellett felismernie, c"e a konfiik-
tusok újszerű a'ikalmrizánámak a technikáját is, ós meg .ke'kit tanulni a szovjet 
ember s-zínpadi'ábrázoíLásánaik módszeréit is. Bhhiez komoly, nagy fiigyelem ég; 
türelem kellett. Sokam voltak, afcük már nagyon tiirelmetlrniil vártáik az ú j 
drámát, s ebben a itiir lmetlicínségben ligsn. sok darabra akarták Kifogni a meg-
bélyegző burzsoá jelzői, s egy- seriig dsvábot le akartak tiltani a szovíet szín-
padokról. Az egyik népszerű író, Bulgakov is kísérletet Tett a szocialista rea-
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li'?ita dráma felé, de — valóban — rnunkájában még igen stok'polgári osökevóny 
volt. V. Billj Bjtllocerkiovszk'j kérdést intéz -tlii Sztálin; elvtárshoz, hogy miért 
kerülnek színpadra Bulgakov darabjai? Sztálin elvtárs a kövrltltoezőket vála-
szolta,: „Aiziér-t, mert nekünk kevés iclyan -rlarafbmnk van, amely 'előadásra alkal-
mas. ,S ekkora hafezűkióben még a -„Turbiimék napjlai" (Bulgakov egyik szín-
műve, liöbb minit 900-isaoir ment a Moi ízkvai Művész Színházban) is halnak 
szám ít. Per. iza nfagycn könnyű ,rkiiiti'zál''i", és a nempro'let;r iroda'om hetitá-. 
sát követelni. De ozt, ami a 'bígköninyKlbb, nem tekintjük, a legjobbnak is. Nem 
betíliással ioildjtik meg ia dolgot, hanem azzal, hogy versenyben lépésről-lépésre 
kiszorítjuk a Pzínpaidról ai régi és az ú j nemprolotár fércmunkáikat, hogy szov-
jet jefflegrft, érdekes, valóban művészi darabokat alkotunk aanedyekkel felvált-
juk aiziokak A verseny pedig nagy és komoly dolog, mert csupán versennyel 
érhetjük, el proletár .sízépinc-dalműnk kiatokuilá,sáit ós knkriíytúlyoisodását. (J. V. 
Sztálin Öi asze-s Művei) XIV. köte-t 328. il. oroszul; idézve Tycat-r 1949, dl£c. szá-
mából.) 

• A Bolsevik Pár t nagy vezérei, Lenin és Sztálin mutattak utat) a szov-
jet dráma és a szovjet színház számára is elvileg és gyakorlatilag egyaránt. 
Lenin az emberiség hat-adó kultúrájának. kritikai átvételiével, Sztálin a fizocia," 
lista realizmus útjának megjelölő ével, Lenin a haladó orosz színházi hagyo-
mányok leivi és adminisztratív megvédésével, Sztálin a® ú j szovjet dráma elvi 
és< adminisztratív segítésiével. 

Lenin utolsó beszédében 1920. november 20-án ai Mo;si~izov,jelt pl ón urnán 
azt mondotta, hogy „Mi a szocializmust a mindennapi életben toonasíteiMiuk 
meg, ós i t t ki kell ismernünk magumka/í>. íme, mi képezi napjaink feladatát, 
íme, mi képezi korunk feladatát.". 

Leninnek IEIZI A ¡beszéde meghatározza a drámaíró dalom s-zámáru is a fel-, 
adatot: a ¡mindennapi-életben kell ábrázloilni a szovjet embert. ' 

„A-Vihar" című színmű ko'mmmni) tta szombatjainak jelenete elsőízben 
és hatalmas erőv°l mttóatta he a színművészet , eszközeivel, hogy miiben 411 aa 
új, szabad kommunái-ito; munka, mint a szociaíüzmus Irgfomtosabb alkotórésze, 
melyet mi „a mindennapi életben honosítottunk meg", í r ja M. Gusz: „A 
szovjet színház a szociálista, reaiüzmus színháza" című cikkében, a Tyeafr 
1949. évi 12. számában, oroszul. 

A „Vihar" megtette aiz első jelentős'¡lépést a szovjet dráma felé, ráke-
rült benne a- szovjet, élet mind minap ját megragadni, megjelenik a színpadon 
a szovjet korszak nagyszerű hőse, ia „népi tömeg gicindola-tait esi töirakvéseit 
kifejezésre juttató" boill levista. forradalmár. Hiányossása, hogy még mozaik-
szerűen és-nem fejlődésében ábrázolja hőseit. De mégns 'döntő lépést jelen-
tett az ú j szovjet szociálista realista dráma megalkotása felé, megfiormiá!ta 
azt az anyagot, amelyből megszületett a hősii, a forradalom pátoszával telt, 
de az élet igaz, realista ábrázolását nyúj tó -szovjet dráma. Ez a minőségileg 
ú j dráma- 1926-ban, a Nagy, Októberi Forradalom évfordulóján aratta döntő 
győizetmót a Moszkvai Kis Színházban, K. Trenyov „Ljublov Jarovaja" című 
színművénék 'bemutatásával. . . . 

A Ljubov Jarovaja drámiaii konifliktulsóniak alapja az 1917-es Nagy 
Októberi Forradalom utáni közvetlen törliéne'mi helyzet. Ez a' történeiimi 
BonfItílvtu.s: ia burzsoá Oiioi zorsz-ág visszaállításáért harcoló f) ¡hérgárd'isták ós 
a szocialista forradalom győzelméért küzdő forradalmi néptömegek közötti 
ellentét. Ez a konfliktus a valóságban is a legikiéCezetltebb, forradalmi kon-
fliktus, az egész emberiség jövőjéről volt benne szó. A töüjénemi vdlóisá-gnak 
mngfelelően ezt a koirt csiak rendkívül éllé)--,. a végsőikig kiélezett és túíteiszr 
tétt konfliktus használatával lehet ábrázolni. Ezt T-renyoiv úgy éri el, hogy 
a ¡történelmi, .társadalmi, közösségi konfliktus mellé, azzail pái'huzrimosam. egy 
igen exponált egiyéni konfliktust is aillkia'maz. A társadalmi, közösségi kon-
fliktus: „Oroszország megvédésének j-e-l-zava alatt a burzsoá hasonleső osz-
tály érdekeiért harcoló fuhérgárdilsta tisztek „hazafiságával" szemlbenáll a 
sziovjet emberek igazi hazaíisága" (M. Gusiz idézett cikkóbő'). Az egyéni 
konfliktus hordozójai Ljubov Jarovaja : neim kisebb konfliktust kell megolda-
nia, minit szerelme és a forradalmi eszme közötti ellentétet.' Jarav-oj Ljúbat 
v i iszafelé rántja, Jarav-oj hadnagyban „a régi'tiátr-iarila,Imii erők húzása is mj'lgy 
testesül," ígyi ez- az egyéni konfliktus ama ózolgá], hogy a fő, társadalmi 
kíonfilliiktus még kiélezettebben jielentkezzék. 

A Ljubov Jarovaja konf'likl'.fusa. nyílt és kibékíthet-'-ften ellentétbe'!, 
mégpedig okkult osztály ellent étből származik. Ennek a k'békíthet tfein el en* 
tétnek az ábrázolására. Trenyov-uak Gorkij drámai gyakorlatából 'kellett. 



kiindulnia. Mint Gorkij is azokban a drámáiban, amnlyeéiben a kié'ezett osz-
tályellentétek nyilt feltárására törekszik. Gorkij nagyszerű dramaturgiáját 
felhasználva, a két ellentétes tábor cselekményét egymással párhuzamosan 
futtatta mindaddig, míg a drámai motívumok felhalmozódása Követkecalébou 
egészen feszült drámai csomóponthoz nem jutiott. S ebben volt egy nagy 
élődjük: Shakespeare.. De míg ShálkssptrtarenéQ. ez egyr/erü drámai hatás-
keltés voilt, addig Gorkijnál — s Gorkij példája nyomán Trenyovnél, Ivanov-
nál is az eszmei-po'át.likai mondanivaló, az osztályellentétek minél drámaibb, 
teh'át színpadsizierű bemutatásaira szolgál. ' -

A < • se lek mé ny v on alma k ez a párhuzamos" futtatása, a Ljubov Jarovaja 
esetében egészen kézzelfogható, a oséLekményvonattak kereszteződése egyrész-
ről Ljuba és Svangya, másrészről Jaravoj, Ramva és Mailinyin jeleneteiben, 
a. dráma csomó pontjaiban történik meg. 

A klót tábor: ' ; 
Ljubov Jarovaja Mihail Ja ravoj 
Koi kin Panova 
Svangya MaMlnyin 
Gomosizíbajev Kutov 
Tvan Koioszov v Ankagyij ' < 
Maria 
Gri.gorij 
s a forradalmárok. és. az ell'len forradalmi 

burzsoázia különböző képviselői. 

A dlanab eselekmónyvonala, a következő: 
Ljubov Jiarovaja Csugunova 
faluból Koídc'in népbiztoshoz jön. A - v " v 
várost közben ki ke® • üríteni, Ljubat 
megbízza - a városiban maradó fygyyi.-
rek elrejtésével, és hogy értesüléseket 
««érezzen a fehéreik megmozdu' ás áró 1. 

Az ellenforradalmi csapat-ok bevonul-
nak Vihoriba, nagy fogadást rendez-
nek a főparancsnokságuk tiszteletére. 

Ljuba á fehér liSsraülk fogadásán fel-
ismerd férjét, ' ákiröl kiderül, b~,gy 
áruló. (Itt kezdődik, a "dránm. egyéni 
konfliktusa.) 

A város élfoglaflása után a fehér t i s z -
tek és az ellenforradalmi közéieui nagy-

- ságofc spekulálni, feketézni kezdenek. 
Svangyat elfogják'. 

Miail'inyin és Kutov "ezredesek harca 
Pánovaért. 

Ljuba a. fehérek,, iratai közH keres, 
Panovat segítségül kéri, Malinyin raj-
táik«,pja, Javavoi, a férje közbelépése 

- azonban megmenti. . 
. .. " Panova személves bosszúból megöleti 

Kotovot. \ 
Svangyat kivégezni viszik, 

•összefog szegényparaszt kírérőjévél. 
• , beesnpja kapzsi1 kulák kísérőjét és nreg7 

szökik. , 
' AJ. ellenforradalmárok balt rendeznek. 

Koskin és Koioszov találkozása. 
. Jiararvoj forradalmárokkal váló öesze-

jáilszásBlal gyanúsí t ja Panovat. 
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A város munkásai készülnek a fegy 
veres felkelésre. 

Panova azt tanácsolj a Jaravojnak, 
hogy menjen' feleségéhez, aki meg-
mentheti őt. 

Jaravoj megígéri feleségének a fog 
•lyok kis zab adí t'ását. 

Ljuba férje ígérete miatti ébertelen-
*áge el övig.y ó za tla n ná teszi a készülő-
d é i . 

Jaravoj az iiskolában gyülekező mun-
kásokat elfogatja. (Az egyéni konflik-
tus tetőpontja, Ljuba meggyőződött 
fér je aljasságáról, hozzá való méitat-
lanöágáról.) 

A cselekmény végkifej,let: 
(Az egyéni konfliktus már megoldó-
dott:, de lezárása csak ¡a. társadalmi kon-
fliktus megoldásával lehetséges.) 

.. A fehérek menekülnek. __ 
Jaravoj letartóztatja feleségét. 

Svangya kiszabadítja; a nép, l j u b a 
vezetésével kiszabadítja a foglyokat. 

A forradaillmiá/rok elfoglalják a fehérek 
főhadiszállását, és elfogják Jaravoj 
hadnagyot. 

A ci:elí£lkíménynek ez a vázlatai .tisztázza a csomópontokat, ás bizonyítja 
a két elilenitétes táíbioir -tiör ilénetémek két vonalon való futását. i 

A Ljubov Jarovaja, nagy dramaturgiai1 erőssége, hogy .a társadalmi és 
egyéni konfliktus .egybeesik; a társadalmi, történelmi konfliktus meghatá-
rozza ,élest légét, és jellegét, ós ugyanekkor-meg isjoildja. Értélke,_hoyy a konflik-
t u s basiználatá hűen szolgálja a mű eszmei"politikai mondanivalóját. jM-agan 
az ellenforradalmi, fehórgérdistia tálboron belüli eJlemllétek, az ellenforrada,mi 
burzsoázia felbomiléisának ábrázolása érdekében egy sereg részkonfliktust 
.használ; mint a Jaravoj—Panova, Jaravoj—Maüinyin, Panova- -Kutov, Mnli-
njypn- Kuttov közötti konfliktusok. 

A Ljubov Jarovaja (Vismyevszlkij kifejezésével élve): optimista tragó-
-di'a A dráma ilyeuképéni — a történelmi Valóságnak megfelelő — megoldása 
-csak az ellenforradalmi ¡söpredéknek-tragikus, de valójában: az emberi-ég 
hatalmlais győzelmiét hirdeti, tehát optimista. S a, legmagasztosabb eszménybe 
vetéllt hit diadalát jelenti Ljubov Jiarovaja -győzelme is — önmaga, egyéni, 
-személyes érzésein. . ; 

A Ljubov Jarovaja. — a szovjet élet lényegének megfelelően — egész 
-sor hont felvonultát, a darab hőse m®ga a forrajaialmi nép. A főhős Ljubov 
Ja rvá ja , a konfliktus hordozója. Igazi központi hős. Egy pilllautdg sem 
ingadozó, elejétől végig -reudílhetetleaüll Mez ¡a kommunista, ö'zmény m?ga-
sábbreridűségében, út ját .nem, törik meg ingadozások. És mégis fejlődik. Lju-
bov" Jarovaja. a darab végén nem SE, aki a darab elejéin. Fejlődött, — eiő-
«ödött, még - jellemesebb emlbpr lett, hatalmas győzelmeit aratott önmagán, 
legyőzte szerelmi érzését, amely feltétlenül erős és becsületes volt Jaravoj 
iránt, aki érdemtelenné vált erre az érzésre. Győzelmének forrása az volt, 
hogy: félismerte a kommunizmus ügyiének nagyszfirűs'ég'ét, éü egy pillanatra 
sem. kételkedj ¡tt, ennek az ügyinek az igaiziáb-an. Ez a 'tulajdonsága, ami valódi 
szocialista,' szovjet főhőssé, _ „központi ¡hőssé, pozitív hőssé", tehette, men-
tette meg alttól, hogy a másik érzés eüurallkodjon az előbbi elten ére csak egy 
pillanatra is rajta-. Mert ha ez történt volna a dráma, cselekménye folyamán: 
.Jarovaja nem volna főhős; központi hős, legalábbis szoc'alilsta értelemben i.iem, 
Ljubov Jarovaja alakjában párosul az etilkai és icisztl'étikiaá nagyszerűség esz-
ménye, ünfelá'doi/iásra képes a kommunista-eszményért, lénye felolvad :''z embe-
riségnek az elnyomás «lói való felszabadításáért, a kommunizmus győzelméért 
folytatott harcban. 
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Ljubov Ja rova ja alakja, konfliktusa alkalmas a r ia , hogy vitába -záll-
juuk a „kettős (kötöttség" elmeletével is. Ismcietes, hogy ez az elmélet a. 
magyar dramaturgiában Háy Gyula ós Hont Fe.enc ekka i aih-pián kapott 
lábra. Helyiel enség ét a Színház és Filmművészeti Sz^velség I. kongresszusán 
többen,— azé a és azelőtt is már, ott is- és más ¿Hkalommal H . r v á t h Már-
ton és Révai József megállapították. Ljubov Ja.rova.ja forradalmi harcos» 
Útja egy a forradalom útjával.. Ettől a forradalmi úttól akarja , őt visszatar-
tani fér je Jarovoj, az eUeníorrad Jmá-r hadnagy, aki iránit. L juba szerelmet 
érez. Kétségtelen — ahogy Il.és Béla megállapíict a az Iroda- mi Újságban, 
írott kri t kajában —, Ja ravoj személyén keresztül érvénye»ül a régi t á s:i-
dalnii erők húzása Lju'ba felé, de kö öttség-e ez? Megtán,torod.k e egy p l l a -

natra ii; Ljuba azon a nagyszerű úton, ahol ha.<ad? Hogy nem .-tantorod k el, 
nem habozik, azt már bizonyítottuk. Ha kötnék a Jaravoj-í'élei kötöttségek, 
íiem volna forradalmár,, legfeljebb kispolgári lázadó, s ez a „forradalmiság" 
szükségszerűen ,— épiigy, nxint a Jaravojé — az ' eJe.nfoiradakini ezennybe 
zuhanna. A Jaravoj forradalmi'*sága „kispolgári forradalmiság, az anarckiz-
muera. hasonlít, vagy egyet-mást kölcsönvesz tőle, é>s m inden lényege® dolog-
ban eltér a következetes proletár osztályharc i'eltáti jle.től és sziiki ég etei-
tő! . . . Az ilyen forradalmiság áHlhajaitiansága, meddő volta, az a s a j á cs ága, 
begy gyorsan a áztossággá, beletör ődé sé, képzelgéssé, sőt az egyik vagy 
másik „divatos" polgári áramlatért való „eszeveszett" ra jongássá változik 
á.!!" (Lenin: Baloldali;,áig a kommunizmus gyei m-lk betegsége. Válogatot t 
Művek II. kötet. 688—689. 1. ) A Ja ravo j „forradni,nrájsága" ilyen volt a forra-
dalom o'őtt, a forradalomtól megijedve ell.n f orra dalom oldatára zuhant» 
Jarovojban órvónyesü it a „kettes kötöti.lség", — nem ji t t forrada-már, nem 
i® ábrázolhatta központi hősnek Drenyov. De Lju'bov Jarovaját-, akTrm-osak: 
egyfaj ta köUöttség érvényesült: a fo-rradlailom, a .nép fels-ialbadításáért foly-
tatott karc, igazi hősnek, központi hősnek lehetett és kellett ábrázolnia. A 
Ljubov Jarovaja a caovjell irodalom első színpadi rsnneke. 

A Ljubov Jarovoja és -a. Szabad a pálya megírása között a sízovjet n é p 
történetiének dicsőséges ¡korszaka játszódik he. -A sztálini 5 éves tervUk meg-
valósítása során a szovjet nép megszilárdította a szcciailizimutt a föld egy-
hatodán, a fasizmus világtörténelmi jelentőségű legyőciésével egy sereg orszá-
got kiszakított aiz imperializmus karmaiból, maga köré gyűj t i és vezet i ax 
egyre' erősödő békelllábort, s ő maiga a tetrmiá-inet e'-lcmii győztes harc közben 
cticsősége&Pn építi' a kommunizmust. 

A „Szabad ;a pállya" már ezt a korszakot, a suotí'aílizmusból a kommuniz-
musba való átmenet korát ábrázolja, s az első drámai alkiotás, ahol a. konimu 
nizmus- perspektívája nem mint távoli cé'. han°m mlnit közeli jövő jelenik 
meg. A színdarab vasutas kömyezJertf-en játszódik le, de prohleinaLikája asc 
egész szovjet rnép, sőt az egész haladó emberiség szent r® nflgy ügye, a. jellem-
vonások, a harc, amelyet a szerző ábrázol: „alkotó szellemű bátomág a mun-
kában, harc a ma'radisággal és a gyávasággal: az egész ezovj t t nép közös--
tulajdonságai." ÍB. Romasov:- Az út kezdete. Tanu'mányok Sztálin-díjas iro-
dalmi művekről. Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest 1951.) 

A hazttiafclan kritikusok kii; csoportja konf likttisttlenes- nézeteit ier- • 
jesztve azt állíillcitta — mint láttok —, hogy az osztá'ynélkiili társadalomban-
eltűnnek azok az ailapok, amelyeken a drámai kon f iktus alapsrik. Eddig a 
konflilkíulsok gyiökere az ellentétes óndékek ösíreiiitközése volt. A szovjet d r á -
mairodalomban is,_ a sztálini 5 éve* tervek sikeres kefeje-éséig: a szoc'alhz-
mus megteremtéséig. A m?i szovjet dráma számára, nem szolgál az élet o z -
tálvelllentóteken lalapuló konfilik te sokat.- El fog-sorvadni a. dráma aa o^ztá'y-
nélküli társadalomban, — hirdetik o dramaturgok. A választ erre a. Szabad", 
a pálya ad ja meg. Szuvov Sztálin-díjas darabjában olyan emberek mozognak,, 
akiknek o-sztályérdekcák objektíve azonosaik, s a szerző .mégis teljes fei-zükt-
ségű drámai össizeiil'közést teremt. 

Szurov konfl'íktnsábrázollásáboz aiz alapokat. Pavleriko és Szimoriov 
darabjai tették le. Az osztályharc nélküli 'konfliktus eredményes ábrázolását 
azonban Szofrcnov teremti meg a Monz-kvai jeltem-ben. De a Morzkvai jellem 
konfliktusmegoldása a kommunista eszte'tiku és etika sz mpontjóból r 'agyon 
sok hibát mutat. A szereplők eryóni kon flákttira i t t az egész társadalmat, 
érintő konfllb'nstól függetlenül f n t a drámai végkifejlet felé, s> m m is eg.y-
szierre oldódik meg, az alábbi fügvetleniil ai másiktól, s ¡nem annak s-~gí; "ré-
gével. A Szabad a pályá-ban egyéni é s közösségi konfl iktus teljesen össze-
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forr — ahogy Háiyl Gyula í r j a a Fórumban (1949. 12. szám): „a dráma Ikettög: 
jellegének dialektikus egyesülése hiáinytuillan" — 1?, ahogy Fagyejev rnegá la-
p í t j a : „a színdarab minden iészikonf, ik I usa egyetlen főkonf.ikt'm iha torkol." 
(Az irodaimi kritika feOadatiai.) 

Sz ;birjaikov kiapesoiiatiai Lenavai!, Kondiriatyev magatartása a Párt tal , 
viszonya a f e eségévei] aikkor rendeződik, amikor a Szibirjakov-brigád ú jí ó 
győzeiknet 20-atoitt, ék Krutyilin bukáisa, akiit megfertőiz a nyugati kozmopoli-
tizmus és gátol ja a szovjet lendületet, bekövetkezik. A kis részlet, egy-egy 
epizódszereplő is (gondoljunk a vasúti isk.O'a végzős növendékeire pl í iáu!) 
— mint jelenség — egy-egy nagyszerŰEin szerkeuiztetit jelenetben nagy és^fgész-
kérdésekre, a lényegre világít rá. 

A tudománynak össze keli fognia a munikásújídókkal, s a m unkású ítókiu k 
gyakorlati tapasztala,fca'kkal a ¡tudó<sdk .segítségére kell sietiniök, mert esak. 
kölcsönös segítséggel lehet jó eredményeket "lé ni, s a. befolyáso.ha: o és' e.pol-
gáriasodott veaei.őket — a P á r t útmutatásával — jó útra, lehet; tere.ni, — ez. 
a darab döntő mondanivalója. 

A „Szabad a pálya" az emberiség töitáneitémtlk legdicsőségesebb. kor-
szakálban, a kiteljesedett saocilailiizimust idején jáfezód'k le, a kommunizmus, 
építésének első ¡szakaszának végén, ,amikor befejeződött ,a iszoeiaii/mús meg-
szilárdítása, és meglaezdődött az átmenet a kommunizmus fe é. A. társadalmi 
mozgatóerő többé nem' az, osztályharc, hanem a kri t ika és az önkri lka., A. 
munkások és a mérnökök, fizikai és szellemi dolgozók között a határok e rho-
e odriak: a munkások többé, nem • egyszerű „gépembereik", a gép' rabszolgái, 
hanem ura "lkodnak ,a gépen, müveit, szovjet emberek, alkuk ki tar tó munkával, 
komoly tudás eredményeként .eizárnyalják túl az elért eredményciket. Ahogy 
Zsdanov mondotta: „Ma már nem aaok vagyiunk,. akik tegnap voltunk, és5 

holnap nem azok leszünk, ¡akik ma vagyunk." (A.Szovjet írók, Szövetségének 
I. kongresszusán.) "" 

Szürov élesen veti fel drámájáblan a konfliktust, s azért tudja ú g y 
kiélezni, mer t a cél, amiér t hősei küzdenek, az embEr történetében a legna-
gyobb, a legmagai íztiosaibb. A célnak ©z a nagysága leszi az . ú j szovjet drá-
mák koufnki.uisáit a legkiéleizetltebbé, a hurc, amely fölyik, promethéusi 
méretű. így iaz ©jlenitét igen feszült ia szereplők, köz,ött. A .szereplők szemibe-
állítása egészen egyszerű. A Szabad a pálya, és a legújabb szovjet drámák, 
szereplőinek szemben,állláisa mindem eddigi dirámiai konfUktuisábrázol-lstól 
azonban lábban különbözik, hogy ez a, .szembenállás a. dirámaii kifejlet -vésőre 
harmóniává békül I t t is — Krutyil in ki vételével, aki elbukik, — megszűnik 
e -szembenállás, Drozdov visszakapja munkakedvét, Kondratyev belát a hibáit, 
és Szo'fja Romanovnia is rájön, hogy hely'te en úton jár t , és he y'. elén útra. 
irányította a férjét, Krutyiil in buloásia — ¡akinél nem puszta elhajlásról, téve-
désről 'van iszó, hanem a burzsoá kozmopolitizmus előtti íüclatos osúszómá -

szásról — esialki még ttUjesebibó teszi ai befejezés 'harmóniáját. 
A. •szereplők .szembenúlílítása, tethát'egyszerű és kézzelfogható: 

Szilbnrjafcov és Lenai 'kidolgozták a gyorsabb koesiiforduló. tervét, hogy 
jelentébenyen fokozzák a forgalom sebessés'ét. Sz'Mrjakov br igádjának tervét 
a vasút vezetői, Kondratyev igazgató és Krutyi l in főmérnök e. fogadják, da 
akadályozzák a végrehajtáséit. A nyolc lEzsi-élvóny ós ollenvonatjai boyet t 
'csak Saibirjakov vonatának adnak zöld utat, szabad pályák, és az egesz; együt -
tes munkáját , Szibiirjakov egyéni rekordjává szűkítik le-. 

Sziibirjakov 
í rna . 
Rübcov 
Drozdov 
Kremnyiov 
Matjevios, 
Modeszt 
Fenya 

Kondrailiyev 
Szofjia. Romianova 

Krutyilin 
Tyi'h viaLSzfcá jia 

Szibirjakov ünnepélyes fogad ására megje^ 
lenit ..bizqtlisiág ünnrpílése előí a nem egy ón i 
Ili esti égért, hanem a kommunizmusért h a r -
coló mozdonyvezető kitér. 
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Léna ingadozik, hogy az apja és Szibirjakov között kinek adjon igazat, 
de Ruboov és a mozdonyvezető szavai meggyőzik. Krutyilin—Szibirjakov 
v i tá ja a normáról. Rubcov harca Drozdov munkakedvének visszaállttá' áért . 
— Szofja Romanova Kubcov hivatali szobájában rájön, ¡hogy letért az igazi 
útról, kispo-'gári lett. 

Krutyilin—Szófja jelenete. Szibirjakov—Léna beszélgetése Szofjáról . 
S z o f j a meghallja és megköszöni. 

Már ő is így érez. (Ez a darab forduló-
pontja.) 'Szofjta és f é r j e jelenete. Szofja 
rádöbbenti Kondratyevet, hogy nem bolse-

- vik módra vezeti már a vasu 'ut . 
Krutyi l in el akar ja Szibirjakovot a 

vizsgán búktatirr. Az ellentértek kiéleződnek. 
Kremnyov—Kondratyev konflikus. Rubcov 
—Drozdov—Kondratyev—Krutyilin harc. 
Kondratyev belátja, hogy elszakadt! a törne-' 
göktől, a párttól, Kremnyov pár t t ikár lelep-
lezi Krutyilint. Elhárí tot ták a „határőrö-
ket", i& kerékkötőkét, szabaddá tették a 
pályát a koxrmnundamus felé. 

A -dtráma főkonfliküiusa Kondratyev igazgató személyében ütközik ösz-
*ae, ő -a darab gyújtópontja, A fordulópontét Szof ja Romanova képviseli, 
a z ő fordulatával indul el a cselekmény ,a drámai •konfliktusok megoldása, 
tisztázása felé. A központi bős'; a pozitív főhős azonban a f iatal szt ihanavista 
mozdonyvezető: Alexej Szibirjakov. Igazi szovj t hős, igazi szovjet ember. 
Céltudatosan, következetesen, megalkuvás nié'kiil, megalkuvást nem türvei tör 
célja felé, a kommunizmus nagy eszméjének megvalósításiára. „Minden út a 
kommunizmushoz .vezet — mondjla Szibirjakov Kondratye vnek. — De nem 
minden út egyrnes, ia kerülőn nyugodtebb az úit, de a kerülő nem nekünk' 
való. Meghátrálmia senkinek sem szabad. Önneik talán nem sürgős, de nekem 
megvan a magam menetrendje. Én, a Szibirjaikova fűtőiház mozdonyvezetője, 
meg akarok érkezni a kommunizmushoz! Sőt még élni jj5 akarók benne! Nem 
engedjük meg senkiinek, hogy a. szemafort tilosra állítsa." 

Harcos humanizmus, elszántság hallik szavadból. Szibirjakov a lak ja 
tökéletesen megtestesíti Trofimov idézett cikkének elvét, az et ikai ós euztóti'kai 

•elvek egységét. Szibirjakov valóban a szovjet embereknek azt a •'törhetetlen 
törekvését tükrözd, hogy minden nap közelebb jussainak nagy célunk, a kom-
munizmus felé. Szibirjakov álmodozik ós harcol ezórf. Szibirjakov hallatlan 
.energiája, céltudatossága, a. közösség szolgálata a. kommunista ember tu aj-
donságai. Szibirjakov bízik erejében — erejei a Pá r tban ós a szovjet népben 
gyökerezik —, éppen ezér.t hallatlanul optimista.; Tudja , hogy a kommu-
nizmus győzni fog. Ebben van a „Szabad a pálya" pártossága ós optimiz-
musa. Szibirjakov alakjában Szurov a kommunista esmuiniy nagyságát fejezi 
'ki. így párosul Szurov drámájában az etikai és esztétikai nagyszerűség. 

* 

Láttuk a ¡szovjet dráma fejlődésének korszakait. A szovjet drn.matur-. 
goknaknagy és kiiiartó harcot kellett főlytatniiok a szovjet dráma megterem-
téséért, ,s o ak a Bárt szilárd elvi a lapján álllva érhettek el sikereket. 

A szovjet dramaturgia ' Gorkij drámai gyakorlatából indult ki. Az éles 
osztályharcos ikonfiiktusábrázoláistól (abban új a gorki j i és szovjet drama-
turgia többel» között, ihogy tudatosan ábrázolja az esztiályellentétoket; annak 
bemutatlábára törekszik) e l jut az osztálynélküli, -szocialista társadalom kon-
fliktusos ábrázolásához. A konfiik'.tnsek -osztál y eMenitéirala.p ja .megszűnik 
ugyan, de a kommün izmus nagy céljáért, magasztos eszméjéért folytatott 
harc ú j konfliktus-alapot fizolgáítat. A oáj, amiéit az ember harcol, a legna-
gyobb -taz emberiség történetében. A konflliktüs, amely ezt a. harcot ábrázolja, 
nyilvánvaló, hogy a Legélesebb ke'l. hogy legyen a d ráma történetében. 

• Hazafiaitla.n. burzsoá kritikusok konfliktuselilenes elméletet tehát 
maga a gyakorlat., a. szovjet dramaturgia gyakorlata e á f d j a meg. Nem kell 
félni a dráma elsorvadásától- a kommunista társadalomban. A kommun)z-
mus építése eddig moha nem l á to t t ' nagyszerű drámai témát nyúj t , i'gazi, 
emberhez méltó konfliktusokat teremt. A mai szovjet dramaturgia a drama-
turgia eddigi történeJénefk- legmagasabb foka.. 

Osváth Béla 
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