
színháztörténet
Ezzel szemben a francia együttes és a dán
színház aranyos életképekből összerakott
„népszínművekkel" kívánta szórakoztatni a
nagyérdeműt, kevésbé sikeresen. (Les
vilains - Jobbágyok - La Compagnie de La
Mahoudiere, illetve Karina
Glostrup Amator Scene).

Előadások

Az én nemzedékem számára lonesco két
darabja ( A kopasz énekesnő és A lecke) a
korszerűség, a modern színjátszás lehe-
tőségének csúcsát jelentette. Á svéd és a
svájci társulat - más-más módon - iz-
galmasnak, sokféle mondandót rejtőnek,
de már klasszikusnak, sőt drámatörténe-
tileg múltnak tekintette a darabokat. A
távolságtartást a svédek hiánytalanul és
pontosan végigvitt némafilm-stilizációval
érték el, a svájciak clown-felfogással. Á
svéd előadás nem mozgásrendszerében
utalt a némafilmre (mint ahogy ez a leg-
kézenfekvőbb lett volna), hanem a sze-
replők maszkjaiban, öltöztetésében, a fel-
iratok megjelenésében, a zenei utalás-
rendszerben. Mr. Smith Ben Turpinként, a
tűzoltóparancsnok Chaplinként, Mr.
Martin Ramon Novarróként jelent meg, a
női szereplőket is a korabeli panopti-
kumból választották ki. Feszültséggel teli,
kitűnő ritmusú előadás volt. A távol-tartás
valamivel egyszerűbb módját találták meg
a svájciak a clownszerű figurákkal A
leckében. Ettől kissé felületesebb volt az
előadás, a morbiditás és a „fekete humor"

elsikkadt ebben az interpretációban.
Az After Baba's funeralt - A Baba temetése

után - angol nyelvű kanadai társulat
mutatta be. Az előadás nemcsak
konvencionális volt, stilizált realista dísz-
letek között aprólékosan naturalista, kissé
szétesően egymás mellett, végszóra
megéledő „alakításokkal", hanem zavaróan
avítt játékmódú is. Es mégis egyre többet
gondolkoztam rajta. A problematika,
amelyet felvetett, izgalmas és élő. Egy
szláv emigránsokból álló család jön össze
a „baba", a nagymama temetése után. Az
első és a második generáció sorsa, az
óhaza emléke, a gyökerek utáni nosztalgia,
a beilleszkedés problémái bontakoznak ki
a játék során. A szereplők saját akcentusú
angolt beszéltek, hangsúlyosan,
szándékoltan. Es lassan rájöttem, mi az,
ami első benyomásra ellenszenvet, később
elismerést váltott ki belőlem. Ezek az
emberek azt a szín-házeszményt
konzerválták játékukban, amit otthon,
utoljára láttak, ideálisnak véltek és tudtak.
Nincs más mércéjük,

mint az, ami az óhazá(k)ban beléjük ivó-
dott, ezt őrzik, konzerválják. Mint az első
nem szakember által készített koloniál
bútorok a barokkot, Igen - ez „koloniál
színház" volt.

A maliak Le mur Humainja (Az emberi
fal) kollektív alkotás. A kis afrikai tele-
pülés a gyarmati sorból való kilábalás után
ugyanazt a nyomorult életet éli, mint
előtte. A gyarmatosítók helyett saját új
burzsoáziájuk elnyomása alá kerültek.
Kitűnően karikírozott figurák játsszák a
falu közösségét. A törzsfőnök és barátja
előtt felvonuló falunépe egy-szerre derűt
fakasztó és szívszorongató. Kitömött,
felnagyítottan torz testek kavalkádja:
dongaláb, puffadt has és hátsó-rész,
görögdinnye nagyságú heresérv és a
mindezekhez tartozó karikírozott
mozgásrendszer és tánc. Remek a beszéd-
ritmus, az egymást üdvözlés szertartá-
sainak koreográfiája. A „fentről jött"

vendég „gépkocsija": botra szerelt ke-
rekek, kormánnyal, dudával. Az előadás
egyik csúcsa: a vendég dadogó francia
nyelven mondott beszédét (közhelygyűj-
teményét) a törzsi nyelvre fordítják, de a
törzsi nyelven elmondottakat ugyanezen a
nyelven adja tovább a tolmács a ven-
dégnek. Élő, izgalmas „agitka" színház
volt ez a javából.

Az olasz La nuova compagnia del teatro
Veneto Goldoni: Le Morbinoséját adta elő
két részben, kifogástalan, stílusos
szcenírozással, pompás rokokó jelme-
zekkel, több commedia dell' arte maszka
nyíltszíni - ötletes és poentírozott - dísz-
letváltásával, pontosan működő és de-
koratív világításeffektusokkal. És hidegen
hagyva a nézőt, érdektelenségével,
semmitmondásával.

Szakmailag kitűnő volt a skót Medve is.
Csakhogy ez már az első pillanatban
felizzott. A stilizáltan groteszk színpad-
képbe libben be balerinacipőben a filigrán
Popova. Tipegése, finomkodó kéz-és
fejtartása, artisztikus mozdulatai adták
meg az előadás angyali komikumát. Luka
és Szmirnov reálisabb mozgásrendszere
tartalmazott annyi groteszk bájt, hogy
stiláris egységben maradt a játék. Pontos
poentírozás, ritmus, erőteljes váltások
sorozata volt az előadás. Az ősi komé-
diapatronok is felfénylettek ebben az
értelmezésben - mivel e patronok soha-
sem a várt pillanatban robbantak. Egy
pillanatra sem váltak harsánnyá, túlzása-
ik, karikírozottságuk a fanyarság ízeit
hordozta. Néha a tragikomikum mély-
ségéig is eljutottak.

BÉCSY TAMÁS

Henrik Ibsen harca
a drámaisággal

Részlet egy nagyobb tanulmányból

Az 1879-ben írt Babaszoba (Nóra) című
drámájának eseménymenete a következő:
Nóra férjét, Helmer Torvaldot most
nevezték ki bankigazgatónak, s Lindéné,
az asszony régi barátnője azért jön
hozzájuk, hogy állást kérjen. Nóra
elmondja neki, hogy férje évekkel eze-
lőtt nagyon beteg volt, s csak egy dél-
vidéki út segíthetett rajta. A pénzt ő
teremtette elő, Krogstad is megjelenik,
hogy kényszerítse Nórát: eszközölje ki
férjétől, hogy ne bocsássa cl abból a
bankból, melynek most lett az igazgató-
ja. Kiderül: annak idején ő adott kölcsönt
Nórának. Kezest is kért, s Nóra az éppen
akkor haldokló apja nevét hamisította a
kötelezvényre. Nóra többször megkísérli,
hogy férjét rávegye, ne bocsássa el
Krogstadot, de Helmer a felmondó levelet
elküldi a szobalánnyal. Ezután Krogstad
közli Nórával, hogy mindent megírt
Helmernek egy levélben, amelyet bedob a
levélszekrénybe. Nóra mókázással,
játékkal stb. eléri, hogy férje csak egy nap
múlva nyissa ki a levélszekrényt. Ekkor
azonban Helmer elolvassa Krogstad
levelét, s Nórát kétszínűnek, hazugnak,
elvetemültnek nevezi, mert a hamisítás
feneketlen ocsmányságát elkövette. A
külvilág szemében úgy fognak élni, mint
eddig, de nem engedi Nórát a
gyerekekhez. A szobalány Krogstad
újabb levelét hozza, amelyben - Lindéné
hatására - visszaküldi a hamisított
aláírással ellátott kötelezvényt. Ezzel,
Helmer szerint, elmúlt a veszedelem, s
megbocsát feleségének. Nóra azonban
elszámol férjével, akiről kiderült, hogy
nem volt és nem is lehet igazi társa, s
ezért elhagyja otthonát.

Az 1896-ban, tizenhét évvel később írt
John Gabriel Borkman eseménymenete
igen kevés. Ella meglátogatja ikertest-
vérét, aki Borkmannak, a volt bank-
igazgatónak a felesége. A volt bankár
sikkasztott, nyolc évig ült börtönben, s
kiszabadulása óta, öt év óta a fenti
szobában él, nem mozdul ki onnan.
Börtönbe kerülésekor Ella magához vette
Borkmanék fiát, Erhartot, s évekig ő
nevelte. A II. felvonás elején Frida Foldal
zongorázik Borkmannak, majd el-



menetele után a lány apja érkezik. Bork-
mannal évek óta tartó barátságuk most
szakad meg. Ella is fölkeresi, s megtudjuk,
hogy régen szerették egymást. Akkoriban
egy Hinkel nevű ügyvéd is szerelmes volt
Ellába. Hinkelnek módjában volt
Borkmant bankigazgatóvá kineveztetni, de
cserébe Ellát kérte. Borkman hozzájárult, s
elvette ikertestvérét. Ella azonban nem
ment hozzá az ügyvédhez, aki bosszúból
becsukatta Borkmant. Tudta ugyanis, hogy
egy nagyobb vállalkozáshoz Borkman
elsikkasztotta a bank-betéteket. Ella neki is
elmondja, most azért jött, hogy
megbeszélje: Erhart mellette maradjon
haláláig, s akkor rá íratja vagyonát. Ebbe
Borkmanné, aki kihallgatta
beszélgetésüket, nem egyezik bele, mert ő
arra nevelte fiát, hogy le-mossa a családról
azt a szégyenfoltot, amit Borkman
sikkasztása okozott. Mind-egyikük azt
szeretné, hogy Erhart melléje álljon, őt
támogassa. Hivatják, döntsön ő. Erhart
azonban a maga útját járja, szerelmes egy
asszonyba, akivel elhatározták, hogy
elutaznak, s Frida Foldalt is magukkal
viszik. A mű végén Borkman, Ellától
kísérve, a kert egyik magas-latára
igyekszik fölkapaszkodni, és ott meghal.

A drámák eseménymenetének elmon-
dásával sajnos terhelnünk kellett az ol-
vasót. A legfontosabb tanulságok ugyan-
is csak akkor rögzíthetők, ha az esemé-
nyek legalább nagy vonásokban előttünk
állanak.

Először is feltűnő - Ibsen művei-ről
bőven ismert -, hogy mindkét ese-
ménymenet valamilyen régi tettre vagy
tettekre alapozódik. Ugyanakkor egyér-
telmű, s ez a tanulság a sokkal fontosabb
számunkra, hogy a Babaszoba
eseménymenete a dráma lényegéből alig-
alig tár föl valamit; míg a John Gabriel
Borkman eseménysorának az elmondása -
ha részleteiben nem is, de - alapjaiban
kinyilvánítja annak lényegét: egy halála
előtt álló ember régi bűneit.

A régi tetten kívül azonban a Babaszo-
bában megjelenik egy új is. A régi tett
Nóra hamisítása, az új Krogstad követe-
lése. A második drámában lényeges új tett
nincsen. Ami annak számít, puszta
esetlegesség: Ella sok-sok év óta most
látogatja meg ikertestvérét és régi sze-
relmesét.

Krogstad mostani fellépése valódi
szituációt teremt, amelybe Nóra régi tette
is beépül. Követelésére Nórának
mindenkihez megváltozik a viszonya; régi
viszonyrendszerei most már nem ha

ladhatnak az időben úgy, változatlan tar-
talommal tovább, ahogyan eddig halad-
hattak. Ella látogatása azonban nem
teremt sem hármójuk, sem hármójuk és
Erhart között új viszonyrendszereket.

A régebbi drámákban a szituációt
megteremtő mozzanatok a társadalmi
mozgásirányokból szükségszerűen kö-
vetkeztek. Itt: egyedi esetekből, vélet-
lenül. Véletlen, hogy Krogstad éppen
annál a banknál dolgozik, ahová Helmert
éppen most nevezték ki igazgató-nak. Ella
látogatása annak a következménye, hogy
éppen most derült ki, halálosan beteg.
(Ezért akarja Erhartot újból magához
venni.)

A drámai akciók alapjellemzője, hogy
valamelyik alak benső dinamizmusai ob-
jektiválódnak egy másik alakhoz való
viszonyában. Vagyis valami akkor drámai
akció, ha az - Lukács György ter-
minusával - emberek közötti megtörténés. Ha
egy drámai alak csak benső világát tárja
föl egy másiknak, de ez a közöttük levő
viszonyon semmit sem változtat, nem
minősíthető drámai akciónak. Még akkor
sem, ha eme önfeltárás következtében az
adott alak jellemét, viselkedését,
gondolkodásmódját stb. jobban megértjük,
vagy ha egyáltalán: ezáltal ismerjük meg.

A két régi tett egyéniségből fakadó
dinamizmusok következménye. Nóra férje
iránti szerelméből hamisítja a kötelez-
vényt, naiv mivoltában, amely az élet
törvényeit tartja igaznak és nem a büntető
törvénykönyv törvényeit. Borkmant Ella
elhagyására is, a betétek elsikkasztására is
hatalomvágya késztette, vagyis akciói
benső dinamizmusából eredtek.

Krogstad új követelése helyzetéből és
egyéniségéből fakad, s új sorokat indít el.
Ezek közül az egyik be van építve az
események menetébe, s ez az a folyamat,
amelynek során Helmer végül megtudja
Nóra hamisítását. Á másik folyamat nincs
beépítve az eseménymenetbe, s ezért nem
nyilvánítja ki ennek elmondása a dráma
lényegét. Ez ugyan-is Nóra félelme és
ennek következményei. Egyénisége miatt
nem a törvény erejétől, tette törvényes
következményeitől fél, hanem attól, hogy
kiderül férje előtt a régi tett. „Nem, lehe-
tetlen! - hogy ti. törvényes követ-
kezményei legyenek (B. T,) - Hisz sze-
retetből tettem." - mondja. A hamisítást
Ibsen sem tartja a jelen esetben bűnnek,
noha persze megérzékelteti a törvényes
következmények lehetőségét. A
kötelezvény hamisítása lehet bűn is,

de lehet teljesen pozitív indítékból, a
helyzet kényszerének hatására bekövet-
kezett cselekvés is. Nóra régi tettét Ibsen
öt lépésben hozza a befogadó tudomására.
Erre azért van szüksége, hogy közben
ideje és módja legyen Nóra
egyéniségének és a tett reá hárult
következményeinek (önmagán ta-
karékoskodott, nehéz alkalmi munkákat
vállalt stb.) a bemutatására, amelyekből
kiderül, a tett etikailag pozitív, s csak
törvényesen negatív. Ezzel persze bebi-
zonyítja, hogy Nóra egyénisége pozitív.

Krogstad feltűnése nemcsak félelmet
indít el Nórában, hanem szenvedést is, s
voltaképp ez az a második folyamat,
amelynek az eredménye a fontos. A
szenvedés tartalmilag a legősibb, s ered-
ményében a legigazabban drámai folya-
mat: a szenvedéseken keresztül, azok
révén eljutni a világ újraértelmezéséhez.
Nóra az alapvető következtetést abból
vonja le, hogy míg Helmer Krogstad
levelének elolvasása után két-színűnek,
hazugnak, elvetelmültnek nevezte őt, s
feneketlen ocsmányságnak mindazt, amit
tett, és a gyermekeket is el akarta venni
tőle -- addig a kötelez-vény visszaküldése
után mindent meg-bocsát neki, mert
„Hitves módjára szeretted férjedet".
Helmer sohasem őt ítélte meg, hanem
saját helyzetét, s Nóra tetteit csak az
ehhez való viszonyban. Azonban ahhoz,
hogy Nóra a maga számára a megfelelő
következtetéseket levonhassa, két dolog
szükséges. Szenvednie kell, hogy
egyéniségének mélyebb erői felszínre
törhessenek, hogy ezek képessé tegyék a
valóság mélyebb megismerésére; illetve
Helmernek kell úgy viselkednie, hogy
nyilvánvalóvá váljon Nórához való
viszonyának a lényege. S ezt ítélheti meg
teljesen új nézőpontból Nóra. Ez
természetesen belső folyamat.

Ibsen többször mutatott meg egy-egy
mű lényeges részeként benső folyama-
tokat; pl. Bernick konzul erkölcsi meg-
javulásának belső folyamatát A társada-
lom támaszaiban. A Nórában végbemenő
belső folyamat sokkal összetettebb. Egy-
felől a világlátás megváltozásának ténye
is, az ehhez elvezető út is bonyolultabb,
mint az erkölcsi megjavulásé.

Ibsen természetesen nem magát a belső
folyamatot ábrázolja; ezt ugyanis drá-
mában nem lehetséges ábrázolni. Azokat
a külső mozzanatokat állítja elénk, ame-
lyek a félelmet és szenvedést szükség-
képpen kiváltják, és' azokat a megnyi-



latkozásokat, amelyek a bensőben alakuló
új világlátásnak a kibontakozására
utalnak. Csak két példát említünk.

Nóra, hogy megakadályozza régi tették
nek kiderülését, Rank doktorhoz akar
segítségért fordulni. Az orvos azonban
rájött, hogy hamarosan meghal, s ezért
most bevallja szerelmét. .Nóra erre meg-
változtatja szándékát, s el sem mondja
kérését. Ez is egyértelműen az egyéni-
ségéből fakadó dinamizmus, amely a ket-
tejük között levő viszonyban való meg-
történés, s így drámai akció. Rank ez-
után ezt kérdezi: „ D e talán menjek el -
örökre?" Nóra, férjére hivatkozva,
marasztalja, s hozzáteszi: ,,Ó, én mindig
roppant örülök, ha látom." Rank meg-
jegyzi: „Néha úgy hittem, hogy velem
csaknem ugyanolyan szívesen van, mint:
Helmerrel." Nóra erre következő válasza
még a mostani helyzetre is utal, de
előkészíti a mélyben alakuló új világ-
látás egyik részeredményének a felszín-re
törését is: „Látja, egyeseket szeretünk,
másokkal pedig csaknem ugyanoly
szívesen vagyunk." Rank jelentéktelen
„Igaz, igaz" körbevetése után az új
világlátás egyik részeredménye bukkan
föl: "Odahaza természetesen főképp
apusért rajongtam. De mindig repestem,
valahányszor lesurranhattam a cseléd-
szobába, ott sosem, pirongattak, s össze-
hordtak hetet-havat." Az új világlátás
csak akkor következhet be, ha apja iránti
rajongását is áttöri, s igy felfedezheti:
apja éppúgy csak játékbubának tekintette,
ahogyan a férje. S ennek alakulása
jelenik meg az idézett mondatban.

A másik példa. ;Amikor Nóra már
semmiben sem bízik, csodában remény-
kedik. Kéri Lindénét, hogy esetleges
halála (öngyilkossága) után tanúsítsa:
senki sem tudott a hamisításról. Zak-
latottsága is hozzájárul, hogy Lindéné
nem. érti, mit akar. Erre reagál így Nóra:
„Hogyan is érthetnéd? Hisz most jön a
csoda." A mű végén derül ki, mire
gondolt. Itt mondja ki, nem szereti már
Helmert, s erre akkor jött rá: „Az este,
amikor a csoda elmaradt, amikor kitűnt,
hogy nem az vagy, akinek képzeltelek." A
szenvedéseken keresztül, az érzelmekben
zajló folyamati már előre érezteti vele,
hogy férje nem az, akinek képzeli, de
még mindig reméli, hogy mégis olyan.
Ezért vár tőle valamit, de ezt már ekkor
csodának minősíti. [lel--mer
megnyilatkozásai azután a tudatosság
szintjére hozzák, most már láttatják vele
Helmer egyéniségének milyen-

ségét, s ő le is vonja a következtetéseket.
Látható, nem igazolható minden eset-

ben az az Ibsennel kapcsolatos gyakori
megállapítás, miszerint nála minden meg-
történt már, amikor a cselekmény megin-
dul. Ez nem igazolható sem a Baba-
szobában, sem A társadalom támaszaiban.

Egyértelműen így van azonban a John
Gabriel Borkmanban.

Ella feltűnése semmiféle új folyamatot
nem indít el, sem önmagában, sem
Borkmannéban, sem Borkmanban.
Mindegyikük csak azokat az érzelmeket,
indulatokat, eseményeket és azok értéke-
lését mondja ki, amelyek sok-sok év óta
bennük élnek. Ella megjelenése elindít-
hatná az Erhartért folyó „harcot". Azon-
ban, amit mindhárman várnak, hogy ti.
Erhart melléjük álljon, eleve reménytelen
és kilátástalan. Ilyen egyfelől a dol-
goknak az életben levő rendjéből kö-
vetkezően - a fiú a saját útját járja, nem
szüleiét --; másfelől Erhart szerelme miatt
is. Ha mégis erről a „harcról" lenne szó,
csak Erhartban indíthatna el új
folyamatot, ám ekkor a mű egészen
másról szólna. Ella tehát sem szán-
dékában, sem szándék nélkül, vagyis csak
eredményében, nem indít el új viszony-
változásokat. Mindez azt is jelenti, hogy
a szituációt kizárólag a régen megtörtént
események létesítették, s most nincs
semmi, ami azokat aktualizálná, és olyan
mozzanat lenne, ami a régi szituációt a
most kialakulónak a részévé tenné, mint
amit például Krogstad mos-tani
követelése tesz a Nóra körüli régi
szituációval. Másodszor azt is jelenti,
hogy nem indul el olyan új esemény-sor,
ami valódi drámát hordozhatna. Most
ugyanis nem derül ki más, mint a három
ember régi kapcsolata, és a már akkor
kialakult viszonyrendszereik.
Ugyanakkor - és alapvetően lényeges! -
mindezeket csak a befogadó ismeri meg
most; a darab szereplői minden most
előkerült mozzanatot régóta tud-nak. Itt
ezért nincs igazi drámai akció, hiszen
csak a régi szituáció összetevő elemei
derülnek ki, és ezek is csak a befogadó
számára. Drámai akciók csak akkor
lennének lehetségesek, ha az alakok
valamelyike most tudna meg vala-mely
régi tényt vagy tettet, s ezáltal változna
meg most a másikhoz való viszonya.

A legfontosabb mindebből, hogy a Ba-

baszobában másról van szó, mint amit az
előttünk lezajló eseménysorok elsősorban
hordoznak, a John Gabriel Bork

manban pedig nem, az események itt csak
a régi tetteket nyilvánítják ki a be-fogadó
számára.

A Babaszoba drámai szituációjának ki-
alakulásában lényeges szerepe van
Helmer tartalmainak. Ez azzal is
igazolható, hogy Nórát nem a hamisítás
törvényes következményei érdeklik és
izgatják, s a dráma sem ezzel
foglalkozik. Ezért Helmer nézetei
járulnak hozzá a szituáció
kialakulásához, s nem a törvény fenyegető
ereje. Milyenek Helmer nézetei?

elmer Nórát a feleség szociológiai
státuszából nézi és ítéli meg, s azok-ra a
cselekvésekre van szüksége, amelyek a
feleség szociológiai státuszából fakad-
nak.

A szociológiai státusz fogalma első-
sorban a társadalmi munkamegosztásban
elfoglalt helyet jelenti. Minden. stá-
tuszhoz hozzárendelődnek cselekvés- és
viselkedéssorok, értékrendszerek, de jo-
gok is. A kapitalista társadalomban ki-
alakulnak intézmények is, amelyek funk-
ciókat hoznak létre. Ezekhez a funkciók-
hoz éppúgy hozzárendelődnek cselekvés-
és viselkedéssorok, valamint értékrend-
szerek, mint a foglalkozásokhoz. A kapi-
talista társadalom, a kispolgári világszem
lélet a családot is intézménnyé avatja,
amelyben létrejön a férj, a feleség, vala-
mint az apa, az anya és a gyermek funk-
ciója. Ezek a társadalmi munkamegosz-
tásban elfoglalt helyhez is hasonlóak,
hiszen ebben az intézményesített szer-
kezetben más foglalkozása van az apának
- a pénzkeresés -, mint a feleség-nek. Az
övé az otthoni teendők ellátása vagy
irányítása, s a férj minden tekintetben
való kiszolgálása, eszméit, gondolatait,
ízlését és szexuális vágyait tekintve
egyaránt. Az anya, a feleség, miként a
gyermek, az apától anyagilag is függ.
Akár a foglalkozásoknak, akár a
funkcióknak a cselekvés- és viselke-
désrendszerei a foglalkozásból és a
funkcióból nőnek ki, s így ezeknek semmi
kapcsolatuk és közük nincs a foglalko-
zást űző vagy a funkcióban levő egyed
személyiségéhez; vagyis azok nem az ille-
tő személyiségéből kinövő cselekvések,
viselkedések és tettek. A feleségnek ak-
kor is a házimunka vagy felügyelet a
dolga, ha erre semmi benső indíttatása
nincsen. A gyerekek nevelése is elsősor-
ban az ő dolgához tartozik, miként a férj
vágyainak, gondolatainak a kiszol-
gálása, még akkor is, ha a nevelésre vagy
férje ízlésének, gondolatainak ki-
szolgálására személyisége nem alkalmas,
ha vágyai kielégítésére ő maga nem érez



vágyakat. Egy bankigazgató funkciójához
a tisztesség, a megtámadhatatlan be-
csületesség tartozik. Az már a státusszal
járó szerep problémaköre, hogy minden
esetben és mindenkivel szemben meg
akarja tartani főnöki mivoltát; vagyis hogy
beosztottai egyikével sem akar személyes
kapcsolatot létesíteni.

Nóra körül Helmer ezen, státuszaiból és
szerepéből fakadó nézetei építenek ki
olyan erőteret, amely a szituáció ki-
alakulásához és a benső folyamat lebo-
nyolódásához elengedhetetlenül szüksé-
ges. Helmernek vannak akciói, ám ezek
nem egyéniségéből, hanem státuszaiból
fakadnak. Egyénisége alapján esetleg még
elnézné, hogy Krogstad egyszer megté-
vedt, de bankigazgatói státusza és főnöki
szerepe nem tűri, hogy folyton és
hangosan tegezze. Ezért státuszából és
szerepéből fakadó akciója, hogy elküldi a
felmondólevelet. Mivel Nórához a feleség-
státusz törvényeinek megtartása vagy
megszegése alapján viszonyul, azon tetteit
tartja pozitívaknak, amelyek ebből
erednek, s azokat ítéli el, amelyek Nóra
személyiségéből fakadnak. Nórának sze-
rinte az a dolga, hogy szórakoztassa férjét,
szexuális vágyait akkor elégítse ki, amikor
ő csak akarja: „Mi az? Ugratsz, kicsi
Nóra? Nem akarsz? nem akarsz? Tán
mégis a férjed vagyok!" - mondja a
mulatságból való hazatérés után. A hami-
sítás esetében sem Nóra tettének szemé-
lyiségéből eredő oka érdekli, hanem, hogy
saját bankigazgatói és férji státuszát
mennyiben érintik ezek, s Nóra mennyi-
ben szegte meg a feleség-státusz tör-
vényeit. Ezen törvényszerűség alapján
venné el Nórától a gyermekeket.
Ugyancsak státuszból fakad, hogy a kö-
vetkező pillanatban felmenti Nórát, mert
bankigazgatói státuszát már semmi ve-
szély nem fenyegeti. A felmentésben a
feleség-státuszt említi: „Hitves módjára
szeretted férjedet." Mindez mutatja, hogy
benső világát teljesen átjárták a
státusztörvények. Akcióiban természe-
tesen éppen ezért társadalmi tartalmak
nyilvánulnak meg, hiszen a státusz és
egyéniség egymáshoz nem illő volta ekkor
már lényeges társadalmi probléma.

A drámában tehát nem a régi tett-ről, a
kötelezvényhamisításról van szó. Többen -
talán G. B. Shaw nyomán - azért tartják
Ibsent az első modern drámaírónak s ezt a
drámát az első modern drámának, mert
legfontosabb akciója már apró tettek
értékeléséből, az értékelés alapján
következik be.

Bármiféle drámaélet vagy dramaturgia
törvényszerűségei szerint teljes képtelen-
ség, hogy alapvetően döntő drámai akció
ezzel kezdődjön: „Ülj le, Torvald, meg
kell beszélnünk dolgainkat." Ter-
mészetesen nem a „megbeszélés" drámai
képtelensége kezdődik, hanem „Most el-
számolunk, Torvald", vagyis az elszámo-
lás nagyon is drámai momentuma. A
megírt jelenetben sem „megbeszélés" zaj-
ik, Nóra ott is elszámol férjével.

Méghozzá saját feleség-státusza elle-
nében, s úgy, hogy Helmer sok régi tettét
és a hozzá való viszonyát érté-keli. Az
elszámolásra azért van szükség, mert Nóra
az elmúlt napok szenvedései során rájött,
hogy őt apja és férje játék-babának
tekintette, vagyis státuszának törvényei
alapján kezelte. Ezért „...most beszélünk
először komolyan komoly dolgokról";
„sohasem ültünk össze, hogy kibogozzunk
valamit"; „Te sosem értet-tél meg engem.
- Rosszul bántatok velem, Torvald.
Először apus, aztán te."; „Sosem
szerettetek. Csak örültetek, hogy
babusgathattok"; az apja előtt eltitkolta a
véleményét, itt pedig „csupán a te ízlésed
döntött s magam is ehhez az ízléshez
igazodtam"; „igazi koldusként éltem nálad
- a betevő falatért. A mókázás fizetségéért,
Torvald."; „A ti lelketeken szárad, hogy
semmi sem lett belőlem."

Mindebből egyrételmű, hogy értékel, és
ebben a feleség-státusz jelenik meg;
vagyis az, hogy őt férje ennek betöltésére
kényszerítette, s egyáltalán nem érdekelte
egyénisége. Mondataiban benne van a
státusz kialakulásának egyik lényeges oka,
a metaforikus értelmű „mókázás"
fizetsége, a betevő falat.

A dráma arról szól, hogy Nóra mi-ként
és hogyan jut el odáig, hogy státusza ellen
egyénisége alapján fellázadjon. Az
előtérben a hamisítás problémaköre áll, a
cselekményetapok a régi tettet hozzák
felszínre, de a mű nem erről szól. Így a
dráma lényege szerint kettősséget hordoz.

Nincs azonban semmiféle kettősség a
John Gabriel Borkmanban. Mivel a régi
dolgokat is csak a befogadó tudja meg
most, mivel tehát csak megismerésük az
új dolog, s csak kiderülnek, feltárulnak a
régi esetek, nincs is itt semmi-féle drámai
akció. Tekintve, hogy a dialógusok nem
változtatnak rég kialakult viszonyaikon,
azok csak önfeltárások, önvallomások, s
így nem drámaiak. A dialógusokból
persze nemcsak a régi eseményeket
ismerjük meg, ha-

nem az alakok egyénisége is feltárul;
Ibsen természetesen itt is kitűnően megírt
alakokat állít elénk. A drámaiságot, vagy
annak látszatát, az igazi drámai
mozzanatok kísérőjelensége, a feszültség
teremti meg. Ez azonban nem akciókból,
hanem mesterségesen, írói cselfogásokból
alakul ki; abból ti., hogy a befogadó
apránként tudja meg, mi történt régen, s a
visszatartottság eredményez feszültséget.
Éppen úgy, mintha a Babaszobában csak
Nóra kötelezvény-hamisításáról lenne szó.

Jellemző, hogy az új folyamat hiánya
miatt olyan mozzanat sem válik drámai
akcióvá, amely pedig alakilag teljesen az;
Foldal és Borkman barátságának meg-
szakadása mégsem drámai akció, mert
nem következik semmiből és nem ered-
ményez semmit. Csak jelzi a halála előtt
álló ember benső világát.

A téma így egyértelműen epikus. Almási
Miklós írja a darabról: „Érdekes, hogy
Ibsent Borkman személyében nem a bukás
körülményei, hanem a lelki reflexek, a
megmaradt és tehetetlenség-re ítélt
tevékenységi indítékok érdeklik." Lukács
György is ezt jegyzi meg: ,,... Solness,
Borkman, Almers (Kis Eyolf) és Rubek
sorsában az életük felett álló két hatalom
teszi egymást problematikussá.
Feláldozzák az életüket valaminek, és
aztán megkérdezik : érdemes volt-e ezért
feláldozni azt?" Akár ebből a szemszögből
értelmezzük a művet, akár abból, hogy
benne egy társadalmilag rég halott ember
biológiai halálának előzményeit, annak
pszichológiai alakulását látjuk,
mindenképpen kiderül, hogy a téma epikai
és nem drámai. A lelki reflexek, az
indítékok éppen annyira merőben benső
rezdülések, mint az arra a kérdésre adott
válasz, hogy érdemes volt-e feláldozni az
életet, vagy amennyire a halál előtti
pszichikus folyamatok. Ezek ugyanis nem
jelenhet-nek meg emberek közötti
viszonyban való megtörténésekként,
hanem csak a benső világban, aminek
hiteles rajza csak epikus műben
lehetséges.

Henrik Ibsen művei között több olyat
találunk, amelyekben a dráma művemé-
nek törvényszerűségei közül jóformán
csak a másodlagosak jelennek meg. Ennek
majdnem kizárólagos oka a téma epikai
volta. Ha az eredendően epikai témák
mégis dialógusokban létező világban
prezentálódnak, a megjelenő téma és az
alakok jelleme nem bontakoztatható ki
igazán. Ha ugyanis a dráma egész világa
dialógusokban jelenhet



csak meg, akkor csak az a téma fejlődhet
ki, amely dialógusokban bontakozhat ki,
Azonban ha a téma csak benső folyamat,
vagy ha olyan egyéniség a hordozója,
amely csak „kisugárzásában", a körülötte
kialakult „aurában" jelenik meg
valójában mint például Hedda Gableré -,
akkor a téma nem bontakozhat ki igazán
csak dialógusokban, vagyis drámai
világban.

A téma és a drámaiság problémája
jelenik meg a Solness épitőmesterben is
(1892). Valódi drámai szituáció itt sincs.
Hilda megjelenése csak Solness és az ő
közötti viszonyban létesít szituációt, noha
itt sem egyértelműen. A mű többi alakja a
kettejük közötti szituáción kívül marad,
Némiképp, egyszer, vala-hogyan
érintkezik ezzel Ragnar Brovik, azáltal,
hogy Solness, Hilda hatására, jóváhagyja
tervrajzait.

A téma itt is, minta John Gabriel Bork-
manban egy öreg férfi fizikai, biológiai
halálának előzményei. Ennek lényege pe-
dig - éppúgy, mint abban a műben -
annyira bensőséges, és annyira csak a
halála előtt álló ember saját ügye, hogy
egyes etapjait emberek közötti megtör-
ténésekké alig-alig lehet átfordítani.

A téma epikai volta abból is látszik,
hogy Hilda megjelenése még közöttük is
csak látszólag alakít ki új viszonyrend-
szert. Hilda már tíz éve, a lysangeri
templom tornyának fölépítése és megko-
szorúzása óta ugyanolyan viszonyban van
Solness-szel, mint most. Solness pedig
már teljesen kész az ilyen jellegű
találkozásra. Igy viszonyuk nem most-és-
szükségszerűen kialakuló, hanem a régen
kialakult csak most realizálódik. A
teljesen új viszony Solness és új házának
tornya között alakul ki. Ez azonban csak
epikai viszony, hiszen a drámaiak
kölcsönösek; a toronynak őhozzá nem lehet
viszonya. Drámaivá legfeljebb
szimbolikus jelentései avatják.

Á mű pusztán ennyi eseménymozza-
natból áll: Hilda megérkezik, és Solness
iránti imádata-csodálata ráveszi az
építőmestert, hogy maga vigye a koszorút
új háza tornyának tetejére, ahonnan
leszédül és meghal. Vagyis ezen esemé-
nyek mögött is folyamat húzódik. Ezt
Hilda megjelenése indítja cl, és a torony-
ból való lezuhanással végződik; tehát
Solness bensejében zajlik le. Ez pedig: a
halál előtti eufória kialakulása párhu-
zamosan azzal, amely könnyen megold-
hatónak látszóvá teszi önmaga előtt a
toronyba való - fizikai! -- felmenetelt. Ez
a kettős jellegű folyamat akadály- .

talanul halad, semmi olyan erő nincs,
amely kérdésessé tehetné, hogy fölmen-
jen-e a toronyba. Drámában ezt a fo-
lyamatot sem lehet ábrázolni, s ezért a
múlt eseményeinek elősorolásában objek-
tiválódik, pontosabban az elmondás kon-
notációjában.

Ennek a történetnek csak akkor van
értelme, ha a torony és az oda való
fölmenetelre késztető ok és maga a föl-
menetel is szimbolikus. A torony szimbo-
likus jelentése csak a Hilda és Solness
közötti viszonyban, az ő számukra
jelenik meg; a mű többi alakjának
számára a torony csak tárgyi
tényszerűségében létezik. Ennek az az
oka, hogy a mű témája Solness és Hilda
bensejében van, s az eseménymenet ezek
objektivációja. Hilda és Solness valamint
a befogadó - számára a toronynak több
szimbolikus jelentése alakul ki: a
múltban el-végzett nagy tetteket jelenti, a
merészséget, a nagyságot és dicsőséget;
továbbá azt a veszélyt, amit a „csak azért
is" tettek jelentenek; még továbbá az ifjú-
ságnak semmi másra, mint saját vágyai
kielégítésére törő dinamizmusát, illetve
magát a halált stb. stb. Azonban akár-
milyen gazdag és sokrétű a torony jelen-
tése kettejük viszonyában, nem hordozza a
téma lényeges oldalát: az öregedő férfi
halála előtti benső folyamatait és az
ifjúságnak azt az erejét, hogy halálba
küldi az idősebb generációt. Solness ben-
seje csak „rátapad" a toronyra; az utóbbi
jelentés pedig csak szubjektív vélekedés.
Ugyanis sohasem az ifjú generáció küldi
halálba az időset, hanem a természet
szükségszerű törvényei.

Ahhoz, hogy a halál előtti benső folya-
matokból lényeges műalkotás - noha nem
egyértelműen dráma - jöjjön létre, az
kell, hogy ez a két ember nagy, jelentős
személyiség legyen.

jelentőségüknek, súlyuknak a meg.

alkotása - vagy megmutatása - semmi-
képp nem lehetséges az adott téma miatt
drámai akciókon keresztül. Igy az
egyéniségek jelentős mivoltának a felépí-
tése is és megmutatása is a múltbeli
események elősorolásának mikéntjében,
valamint belső világaik feltárása által
lehetséges. Hadd utaljunk ismét arra,
hogy akár a múlt elmondása, akár a benső
feltárása csak akkor drámai, ha
viszonyban történik meg, és viszony-
változást eredményez. Itt nem ez törté-
nik, hiszen Hilda és Solness között -
noha különböző okok miatt, de - már
régen létrejött ez a viszony, s nem is

változik, csak épp a kimondásban reali-
zálódik.

Hilda elmondja, mit váltott ki belőle a
tíz évvel ezelőtti találkozás. Solness
akkor futó hangulatból megcsókolta, s azt
ígérte, hogy hercegnője lesz, ha fel-nő, és
királyságot kap tőle. Hilda mind-ezt
egyértelműen komolyan vette, tíz éven át
hordozta magában, s most azért jött:
„Mert a királyságomat akarom. A
határidő letelt." Solness voltaképp nem
emlékszik a tíz év előtti esetre, és Hildára
is csak halványan. Később azonban úgy
tűnik neki, hogy mindenre pontosan
emlékszik, hogy mindez benne is igy élt
azóta. Ám ennek kizárólag az az oka,
hogy ő ilyen találkozásra - vagyis a
halálra - benső világában elég régóta
készen áll. Kajával, a könyvelőnővel való
kapcsolata is azért jött létre, mert Solness
készen áll az olyan kapcsolatra, amelyben
az ifjúság a maga követelésével a halálba
taszítja. A. kapcsolat voltaképp azért nem
realizálódott igazán, mert Kaja nem volt
készen arra, hogy azt nyújtsa, amit Hilda:
a halál előtti eufória kialakítását.

Látható, hogy Hilda egészen másként
értelmezte a tíz évvel ezelőtti találkozást,
mint Solness, s ennek az értéke-lésnek
köszönhető, hogy most megérkezett.

Maga az értékelés is, az is, hogy tíz
évig készült és várt a találkozásra -
vagyis arra, hogy az értékelés valóra
váljon -, Hilda jellembeli, egyéniségbeli
nagyságát van hivatva megmutatni.
Azonban ha csak egy kicsit is belegon-
dolunk, azonnal előtűnik: patologikus
eset ez; maga az értékelés is, a tíz évnyi
várakozás és készülődés, de az ezek
alapján való ideérkezés is. A patológia
drámai jelentőségét természetesen már
Lukács György észrevette: „A patológia a
drámaiatlan emberek és helyzetek
drámaivá tevésének egyetlen lehetősége.
Ez adhatja csak meg nekik azt a
koncentráltságát a cselekvésnek, azt az
intenzitását az érzéseknek, amely a tettet
és a helyzetet szimbolikussá, az alakokat
a közönségesből, a mindennapiból
kiemelkedővé teszi." Ugyanakkor
azonban maga az előzmény, a tízévnyi
várakozás és készülődés egyértelműen
epikus. Épp ez a várakozás, az epikai
folyamat válik patologikus jellegűvé, s ez
biztosítja, hogy Hilda megérkezése
legalább látszólag drámai folyamatot in-
dítson el.

Solness nagysága is patologikus érté-
keléseken keresztül épül föl. Amikor



életének, múltjának lényeges tényezőit
hosszan elmeséli Hildának, ez a múlt és
önfeltárás egy csöppet sem változtat az ő
viszonyukon. Csak Solness nagyságát van
hivatva megjeleníteni - és a halál előtti
eufória rögzítődik bennük. Solness
nagyságát jelzi, hogy régi házuk le-égését
mint karrierjének, munkájának lehetőségét
megteremtő, benső alapot értelmezte; hogy
sorsát úgy értelmezte, miszerint másoknak
otthonokat csak a saját otthonának a
feláldozásával volt lehetséges építenie;
hogy a régi ház kéményében levő
repedésben olyan eszközt látott, amelyen
fölkapaszkodhat mint építőmester (noha a
repedésnek semmi köze nem lett a tűzhöz);
hogy életét úgy értelmezte, miszerint neki
minden-ért fizetni kell, „Nem pénzzel.
Hanem boldogsággal."; hogy felesége
sorsát ugyancsak önmagából magyarázza.
Mindezek felsorolása egyénisége nagy-
ságát építi fel. Ebből kiindulva önérté-
kelését is prezentálja: „Hiszi-e Hilda, hogy
néhány kivételes, kiszemelt ember-ben
különös erő és hatalom létezik? S ezek oly
állhatatosan - és oly kérlelhetetlenül
tudnak kívánni, óhajtani és akarni, hogy
végül okvetlen elérik céljukat? (...) Nem,
egyedül nem hajtunk végre ilyen nagy
dolgokat. Nem, nem - ehhez segédek és
szolgák is kellenek. Csakhogy azok nem
jönnek maguktól. Nagyon is állhatatosan
kell hívni őket." Az az ember, akinek
életét ilyen jelek és bensejének ilyen
dinamizmusai vezérlik, aki képes
„segédeket és szolgákat" állítani önmaga
nagy feladatának végrehajtásához önmaga
mellé -- az nagy és jelentős személyiség.
Ezek közül természetesen egy sem tény;
ezek mind értékelések, minősítések -
méghozzá ugyancsak patologikusak.

Azonban mind Hilda, mind Solness
esetében a patologikus értékelések meg-
jelenési formája éppúgy, mint viselkedé-
sük, teljesen természetes és normális. Ez
épp azt van hivatva bemutatni, hogy ők
ketten nagy egyéniségűek, „kivételes és
kiszemelt" emberek, akik éppen ezért nem
patologikus esetek. Amik a nem kivételes
és kiszemelt emberek esetében patologikus
megnyilvánulások lennének, az ő
esetükben - mivel ők kivételesek - nem
patologikusak. Azonban ezt pusztán saját
maguk, illetve Henrik Ibsen értékelése
avatja ilyen-né. Solnessről, objektíve, csak
azt tud-hatjuk, hogy minden sikerült neki,
nagy karriert futott be, szemben az öreg
Knut Brovikkal, akit ő tett tönkre,

méghozzá szabályszerűen, a kapitalista
világ törvényei szerint.

Teljességgel egyértelmű, hogy Ibsen
azért értékelte ilyen nagy egyéniségű-nek
Solnesst és Hildát, mert enélkül a
drámaiság egyik lényeges jegyét nem
tudta volna megteremteni. Drámai alak
ugyanis csak az lehet, aki valamiképpen
kiválik a mindennapok emberei közül,
akár „fölfelé", akár „lefelé" - akár pozitív,
akár negatív aspektusban. Az igazi dráma
létrejöttéhez természetesen a nagy
egyéniségek autonóm tetteire is szükség
van, amelyek emberek közötti
megtörténésekben jelennek meg. Itt
tényszerűségükben patologikus,
viselkedésükben és megjelenési formáik-
ban természetes módon nagy emberek,
jelentős személyiségek jelennek meg; a
téma viszont, amely bennük és általuk
megjelenik, nem objektiválható emberek
közötti megtörténésekben, hanem csak
benső világuk feltárásában, amelyek
események elmondásában rögzítődnek és
jelennek meg. Vagyis epikusan.

Ez a nagyság, kiválóság hiányzik
azonban John Gabriel Borkmanból.
Almási Miklós jegyzi meg, Georg
Brandest is idézve: „A képzeletnek va-
lóságteremtő ereje van (... ) Ezért veszi
körül Solness alakját egy képzelet-beli
dicsfény - nemcsak a lány látja így, de a
néző is -, és ezért látszik szebbnek,
jelentősebbnek még Borkman is:
monumentális torzónak érezzük éle-tét,
pedig valójában hiányzik egyéniségéből az
emberi jelentőség. Georg Brandes igen
találóan jegyzi meg, hogy az egykori
bankár nagyságának rajza azért ilyen
bizonytalan, mert csak saját szavai
rajzolják ilyennek!"

Hogy a befogadó körüli társadalmi
valóság mennyire meghatározó a drámai
alakok megítélésében is, bizonyság rá
Borkman. Manapság, amikor annyi ön-
túlértékelő embert látunk, aki önmagát
minősíti akár szavaival, akár viselkedésé-
vel igen jelentős személyiségnek, Bork-
man egyénisége még alacsonyabbnak, az
egész ember kisszerűnek mutatkozik,
éppen az említett okok miatt. Borkman
egyénisége más korokban sem volt
bizonyítottan nagy (lásd Georg Brandes
véleményét), de nem minősült talán eny-
nyire egyértelműen negatívnak. Ehhez az
ítélethez természetesen szociális érzékeny-
ségünk is hozzájárul: Borkman habozás
nélkül sikkasztotta el a kisemberek
pénzbetéteit, akik emiatt tönkre is mentek.
(Ella és Borkmanné utalnak rá.)

Borkman nagyságát tehát kizárólag neki
önmagának kellene elhinnünk.

Nóra nem azért válik jelentős sze-
mélyiséggé, mert szenved, s talán nem is
azért, mert ennek hatására képes az életet
mélyebben, igazabban látni. (Amire
például Borkman egyáltalán nem volt
képes.) Egyénisége azért válik jelentőssé,
mert képes ebből a felismerésből a saját
életét is alapvetően megváltoztató kö-
vetkeztetést levonni, és megtenni a meg-
felelő lépést. Ezt persze nem lehet az élet
mélyebb igazságainak felismerése nél-kül,
amihez nem lehet eljutni szenvedés
nélkül. De a szenvedés minden ember
osztályrésze; arra viszont már nem min-
denki képes (vagy hajlandó), hogy ezt
vállalja is és így mélyebb ön- és való-
ságismereti szintre jusson; és még keve-
sebben képesek és/vagy hajlandók vál-
toztatni saját életük menetén a felisme-
rések hatására.

Solness nagysága másként épül föl:
Hilda hozzá való viszonya is hozzájárul,
nemcsak régi tetteinek és értékelésének
elsorolása. Mivel tudjuk, hogy megvívta a
maga harcait és nagyhírű építőmester lett,
s mivel látjuk, hogy meri vállalni a
toronyba való felmenetelt szimbolikus
értelemben is: szavai-nak objektíve is van
némi hitele. Teljes hitele azért nincs, mert
Hilda a szerelmes nem egészen objektív
rajongásával nézi és minősíti; mert
régebbi harcai-hoz a kíméletlenség is
hozzátartozott (az öreg Brovikot
tönkretette), s mert a toronyba való
felmenetelének egyik fő oka a halál előtti
eufória.

Mindezek - ahogyan utaltunk rá - alap-
vetően összefüggésben vannak a témák
drámaiságának kérdésével. A drámaiságot
eddig kizárólag a műnemi törvény-
szerűségek alapján vizsgáltuk. A drámai-
ságnak, a drámának azonban tartalmi
jellemzője is van.

Az ábrázolt világ nemcsak a dráma
műnemi törvényszerűségei által válhat
drámai világgá, hanem akkor is, ha azt a
téma egyik tartalmi aspektusa avatja azzá.
Így a befogadó drámának minősíti azokat
a műveket, amelyek az eredendően epikus
témának megmutatják vagy felerősítik
drámai aspektusát, még akkor is, ha az
ábrázolt világ erőteljesen az epika
törvényszerűségeivel formálódott meg. Az
epika alaptörvény-szerűsége
természetesen itt sem jelenik meg, vagyis
a világ nem az írónak az elbeszélésében és
elbeszélésével megformált világ; ezzel
nyilván teljesen epikává lenne.



Mikor kap az epikus téma szükség-
képpen drámai tartalmat?

Először utaljunk arra, hogy az emberi
bensőből kibomló, szituációt teremtő
dinamizmusok és ezeknek emberek
közötti, most változó viszonyokban meg-
történések ként való lebonyolódásai, ame-
lyek kizárólag dialógusokban jelennek
meg (ami a dráma legáltalánosabb mű -

n e m i meghatározása), tartalmilag mindig
egyértelműen mint az ember sorsa érzéke-
lődnek és értékelődnek. Vagyis minden
dráma műnemi törvényszerűségei tartal-
milag emberek sorsát hordozzák és nyil-
vánítják ki. Ilyen értelemben s o r s és
dráma reflexiós viszonyban vannak, s
ezért elválaszthatatlanok. Szeretnénk egy
mondat erejéig hangsúlyozni, hogy
nemcsak tragédia és sors, hanem dráma és
sors is reflexiós viszonyban vannak. Ha
ez igy van, akkor bármely történet, amely
sorsot állít elénk, szükségképpen felidézi
a dráma fogalmát és érzetét is. Azonban
ez így túl általános, a sorsot nyilván
értelmeznünk kell.

Mikor látunk-érzékelünk egyáltalán
egy eseménysorban sorsot? Ehhez két
tartalmi tényező szükséges. Az első: aki
megteszi a tetteket és/vagy akivel
megtörténnek az események, annak jelen-
tős egyéniségűnek kell lennie: a

t ársadalmi sors ugyanis nem mindenkinek
osztályrése. Sorsa minden embernek csak
biológiailag és a legáltalánosabb értelem-
ben értett társadalmiságában van. A tár-
sadalmi-történelmi körülmények által
meghatározott adott korabeli sors viszont
csak olyan embernek adatik meg, aki a
társadalom adott korban levő alapdi-
namizmusait, alapvető mozgásirányait a
maga benső tartalmaivá képes építeni;
vagyis aki épp ezáltal válik jelentős
személyiséggé. Mert a biológiai sors
ugyan alapvetően fontos és lényeges, de
drámában csak a társadalmi sors ábrázol-
ható; a biológiai sors ábrázolására a re-
gényben van lehetőség.

A másik tartalmi tényező, hogy az ese-
ménysor nem lehet a jelentős személyiség
életében epizód.

A régebbi tragédiák, ahogyan már
Lukács György utalt rá, azzal is emelték a
hős megtörténéseit sorssá, hogy a végén
meghalt. Ez a tény egyértelművé tette,
hogy a látott eseménysor nem volt, nem
lehetett az ő életében olyan epizód,
amelyet esetleg még más epizódok
követhetnek. I-la ti. más epizódok követ-
kezhetnek még, akkor most még nem le-
het eldönteni, melyik emelkedik sorssá.

Solness és Borkman egyaránt meghal

nak, s ez a tény valamilyen fokon
mindenképp sorssá avatja az eddigi ese-
ményeket, vagyis egy bizonyos fokig
drámává. Teljes mértékben azért nem
válnak a bemutatott események sorssá,
mert Borkmanban elsősorban a biológiai
sors jelenik meg, a halál előtti apró, ben-
ső rezdülések; társadalmi sorsát tekintve
már réges-rég halott. Foldallal való
barátsága is azért szakad meg, mert
Foldal kinyilvánítja; nem hiszi, hogy
Borkman valaha is visszatérhet a bank
élére. A pszichológiai rezdüléseket jelzi,
a halál előtti állapotot mutatja, hogy
minden kapcsolata elszakad (Foldallal és
Fridával is), ám ezeknek a kapcsola-
toknak nem volt semmiféle társadalmi
tartalma. Solness halála pedig szimboli-
kus értelemben válik sorssá, de így sem
egyértelműen társadalmi, hanem biológiai
sorssá, az öregek és fiatalok prob-
lémakörében.

A \órával megtörténők és az ő tette
azért nem minősíthető epizódnak - annak
ellenére, hogy nem hal meg -, mert
hosszú távra és alapvetően változtatja
meg az életét (akárhogyan minősítjük
eljövendő életének tartalmait).

Mindezekből az is kitűnhet, h o g y a

sorsnak van még egy ismérve. Tagad-
hatatlan ugyanis, hogy a jelentős epikus
művek is sorsokat ábrázolnak: Odüssze-
uszét, Don Quijotéét, Bovarynéét, Anna
Karenináét, Adrian Leverkühnét. Az
epikai és a drámai művekben megjelenő
sorsok között még az sem tesz kü-
lönbséget, h o g y a sorshoz mennyi a
hozzájárulása az adott személyiségnek, és
mennyi kizárólag a körülményeknek. A
különbség „csak" annyi, hogy a drámai
sors gyorsan bekövetkező és megvalósuló
sors. Ehhez meghatározott személyiség
és meghatározott körülmények kellenek.

A megtörténések tehát akkor válnak
drámává, ha ( t ) az egyén benső tartal-
mainak jelentős részei társadalmi tartal-
mak (itt a jelentős egyéniség szerepe); ha
(2) az adott én ezen lényeges tartalmai
kizárólag emberekkel - és nem más,
külső tényezőkkel - való viszonyaiban
léteznek; ha (3) e viszonyok az általa
megtetteket és a vele megtörténőket
gyorsan fordítják sorssá, vagyis ha az
egyéniségnek és a körülményeknek a
minőségei egyaránt olyanok, hogy talál-
kozásuk gyorsan válhat sorssá.

Ibsen nemcsak a dráma műnemi, ha-
nem tartalmi törvényszerűségeivel is bir-
kózott. Kora ugyanis nem kínálta egy-
értelműen azokat az élettényeket, ame-
lyek és az amelyekhez való viszony

egy dráma számára adottságok, vagyis
amelyek lényegében drámatémák. Ő
azonban mindig kereste a témák drámai
aspektusait.

Nóra szituációja egyértelműen igen
gyorsan avatja a vele és az általa
megtörténteket sorssá; tartalmai tár-
sadalmi tartalmak (a szociológiai státusz
és az egyéniség problémakörében); s
minden belőle és irányába megnyilvánuló
dinamizmus közte és valaki más közötti
viszonyban való megtörténés.

Borkman nem kerül új szituációba, s
egyéniségének kizárólag privát -- mond-
hatni: partikuláris - tartalmai nyilvánul-
nak meg; halála inkább biológiai, mint
társadalmi sorsszerűség. A vele megtör-
ténők nem is gyorsak, csak éppen m o s !

lezajlók, ami látszólag teszi csak gyorssá
az eseményeket. \ dialógusok önfel
tárások, viszonyoktól függetlenül meg-
jelenő tartalmak. A mű ezért nem igazán
dráma.

A kettő között van Solness, akinek
tartalmai némiképp társadalmi tartalmak, s
csak egy részükben privátak; biológiai
sorsában némiképp - a szimbólum révén -
általánosabb társadalmi tartalmak is
megjelennek. A megtörténések azonban
elsősorban Hilda és közte megjelenő
privát tartalmú viszonyokban, de azért
mégis viszonyokban való meg--
történések, a mű többi alakja mindezeken
kívül marad. Sorsa viszont gyorsan
bekövetkező sors: a pszichológiai.
folyamatokat Hilda megjelenése gyorsít-
ja fel.

\ drámaisággal való harc -- műnemi és
tartalmi vonatkozásban egyaránt
Henrik lbsen egész életművén
végighúzódik.


