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Az avantgarde dráma
két változatáról I.

A nyugat-európai országokban már a
tizenkilencedik század harmincas, negy-
venes éveiben érezhetőkké váltak az ipari
termeléssel szükségszerűen együtt járó
munkamegosztásnak a társadalmi-
szociológiai következményei. Közismert,
hogy a munkamegosztás kialakítja a
foglalkozásokhoz - a szociológiai értelmű
státusokhoz - szervesen hozzátartozó
cselekvéssorokat, viselkedésmódokat, sőt
értékrendeket is. Mindez azt jelenti, hogy
egyre kevesebb lehetőség van az autonóm
cselekvésekre és viselkedésekre, vagyis
arra, hogy az ember cselekvései és
viselkedése azonosak legyenek saját benső
világa dinamizmusainak objektivációival.
Az autonóm cselekvések és viselkedések
helyébe azok a cselekvések és viselkedések
lépnek, amelyeket az adott szociológiai
státusok és organizációbeli funkciók írnak
elő. Így ezek már nem egy ember saját
benső erőinek a megnyilvánulásai, hanem
státusa követelményeinek a megvalósítá-
sai. A státusokból-funkciókból fakadó
cselekvések és viselkedések azt is ered-
ményezik, hogy minden, azonos státusban
és vagy funkcióban levő ember ugyanazt
cselekszi, és ugyanazon a módon
viselkedik, sőt azt is, hogy megítél-
tetésének kritériumai a státuscselekvéseken
és viselkedéseken alapulnak. Ha valakit
azon alapból kiindulva ítélnek meg, hogy
milyen mértékben teljesíti be státusának
cselekvéseit, akkor nem az ő speciális
egyéniségét ítélik meg.

Más oldalról közelítve a kérdéshez, az is
közismert, hogy minden dráma a maga
teljes világát csak és kizárólag dia-
lógusokban építheti föl. A dialógus -
ontológiai jellemzője szerint - pedig csak
valamiféle viszonyban létezhet és jelenhet
meg. A viszonyok fajtái közül a most, a
jelenben változó viszonyok a drámai
viszonyok. Ebből következik, hogy a
drámai cselekvés, az úgynevezett drámai
akció egyenlő az alakok közötti
viszonyoknak valamiféle változásával, a
cselekvés lehetősége azonos a viszonyok
változásának a lehetőségével.

A drámaírók számára az jelent igen
nagy nehézséget és megoldandó felada-

tot, hogy drámává formáljanak olyan
életanyagokat, amelyek alig-alig adnak
lehetőséget arra, hogy alakjaikat autonóm
cselekvéseikkel jellemezzék. Ez továbbá
azért is jelent nagy nehézséget a drámaíró
számára, mert az autonóm cselekvések
nemcsak az embert, hanem a korszakot is
jellemzik. Az emberek benső világának
cselekvéseikben meg-nyilvánuló erői
azonosak voltak a társadalmi
dinamizmusokkal. Az egyéni
dinamizmusoknak és a társadalmi erő-
vonalaknak ez az egyben levősége szűnt
meg a munkamegosztásból kinövő stá-
tusokkal és az élet egyre több részére
kiterjedő társadalmi organizáció által ki-
épített funkciókkal. A jelen keretek között
csak utalni lehet arra, hogy ez a
problémakör már Hebbel 1844-ben írt
drámájában, a Mária Magdolnában meg-
jelenik; s hogy Ibsen drámájában Nóra
azért hagyja el férjét, mert férje a feleség-
státushoz tartozó cselekvéseket és vi-
selkedést kíván tőle, nem azokat, amelyek
egyéniségének objektivációi. Arra is csak
utalni lehet, hogy némely dráma-író
azoknak az erőknek a megmutatásával
próbálja meg alakjainak speciális
egyéniségét megrajzolni, amelyek ugyan a
benső világban élnek, de túl vannak a
speciálisan egyedi erőkön. Hauptmann A
takácsokban az osztályhelyzetből eredő
dinamizmusok alapján jellemzi alakjait,
Strindberg és Wedekind pedig a
nemiségből fakadók alapján.

Voltaképpen ezt a társadalmi helyzetet
tükrözi az 1890-es évektől kezdődően a
drámairodalomnak az az ága, amely-ben
az alakok már nem egyéniségek. Jarry,
Maeterlinck, Hofmannsthal műveinek
alakjai éppen annyira nem jellemek, mint
például Georg Kaiser 1914-ben írt
művének, A calais-i polgároknak avagy
Pirandello 1921-es Hat szereplő szerzőt
keres című művének alakjai. Ezekben a
művekben - különböző világszemléleti
aspektusokból - az alakok a társadalmi
kérdések és problémák hordozóivá,
megnyilvánítóivá, mintegy „kibeszélőivé"
válnak, de úgy, hogy amit „kibeszélnek",
azok egyáltalán nem egyértelműen az ő
speciális egyéniségüknek az objektivációi.

Ezzel voltaképpen meg is érkeztünk az
avantgarde drámákhoz, és ahhoz a
kérdéshez, hogy ezek a művek miként
formálják drámává, műalkotássá ebben a
társadalmi helyzetben az általuk kivá-
lasztott problémakört.

Két drámát választottam, hogy a két,
talán legfontosabb drámává formáló el-

járásrendszert megmutassam. Ernst Toller:
Hoppá, élünk! és Federico García Lorca: öt
év múlva című drámáját, amelyek a húszas
évek végén keletkeztek.

Toller művének elmondható esemény-
sora a következő. Az 1919-es német-
országi forradalom leverése után halálra
ítélnek hat forradalmárt, majd
megkegyelmeznek nekik. Közülük négyet
internálnak, egyet titokban szabadon
eresztenek; egyikük pedig, Karl Thomas,
rabkórházba kerül, mert bele-őrült a
megkegyelmezés váratlan örömé-be. Az
ezeket bemutató Előjáték után nyolc évvel
játszódik a darab esemény-sora, amikor a
meggyógyult Karl Thomas elhagyja a
rabkórházat. Teljesen megváltozott
világot talál. Az, akit közülük titokban -
mert már akkor árulóvá lett -
kieresztettek, azóta miniszter lett.
Forradalmár társai a politikai helyzethez
alkalmazkodva harcolnak. Nyolc évvel
ezelőtti szerelme, Eva Berg röplapokat ír,
sztrájkra buzdít; egy másik harcostársa,
Albert Kroll, a választási küzdelmekben
vesz részt. Karl Thomasban azonban nem
csendesedett a forradalmi lobogás, a
forradalmi cselekvéseket követelő hit, s
elképedve látja a világnak és egykori
társainak a megváltozását. Elhatározza,
hogy megöli az áru-ló, miniszterré lett
Kilmant. Am a „frontharcos szövetség" - a
nácik - is ugyanezt határozzák el. A
minisztert végül egy fasiszta diák lövi le,
de Karl Thomast fogják el és vádolják, aki
a börtönben felakasztja magát.

A dráma műnemében, miként emlí-
tettem, az emberek közötti viszonyvál-
tozásokat lehet adekvátan művilággá
formálni. A megformálás egyik, már
Aiszkhülosznál megtalálható műfaji tör-
vényszerűsége: a rendszerint passzív alak
a középpontba kerül, s az események
azonosak az őhozzá és persze a benne
megtestesülő társadalmi-történelmi
tartalmakhoz való különböző viszonyok
megmutatásával, illetve a közép-pont és
környezete viszonya változásának a
bemutatásával. Hogyan valósul meg a
drámának ez a műfaja ebben a műben?

A mű viszonyrendszerének a közép-
pontjában itt Karl Thomas áll, s tartal-
mainak leglényegesebb magja az aktív,
fegyveres harchoz adekvát, csak a forra-
dalmi cselekvéseket akaró és becsülő
magatartása. Ez kerül viszonyba az em-
lített alakokkal. Ezek közül az első a



forradalmárból miniszterré lett Kilman, aki
szövegei szerint a nép jólétét akarja,
valójában a tőkések érdekeit és a maga
meggazdagodását szolgálja. A második
Eva Berg, aki egy időre magához fogadja
ugyan, de hamarost kiteszi a lakásból, mert
ő nem tulajdona senkinek, s csak az
agitációt és a röplapok írását tartja
fontosnak. A harmadik, az ugyan-csak
forradalmár Albert Krolle, aki a mostani
helyzethez alkalmazkodva végzi
forradalmi munkáját: a választási har-
cokban vesz részt pártjának minél nagyobb
választási sikeréért, hogy ezzel kapjanak
kiindulópontot a lényegesebb
cselekvésekhez,

Tulajdonképpen ezek azok a visel-
kedések és cselekvések, amelyek egy-egy
külön alakban megjelenítve viszonyulnak
a középponthoz. Am az ő alakjuk felveti a
típus elvi-elméleti problémáját. Ez abban a
kérdésben fogalmaz-ható meg, hogy ezek
az alakok típusok-e, vagyis hogy bennük
egyéniségükből kibomlóan jelennek-e meg
a lényeges társadalmi-történelmi
erővonalak vagy szociológiai státusból,
illetőleg a társa-dalmi organizáció adott
helyének és pontjának funkcióiból fakadó
cselekvéseket és viselkedéseket
produkálják-e? A kérdés és a probléma
egyértelműbb lesz, ha a válasz előtt a mű
másik szegmentumát vizsgáljuk meg
először.

Ha az 1920-as németországi helyzet
csak a Karl Thomashoz mint közép-
ponthoz az ezen három alakon és tartal-
main keresztül jelenne meg, a mű világa és
igazságtartalma meglehetősen szegé-nyes
lenne. Pontosabban: rajtuk keresztül nem
tárulna fel sem a német, sem a
világhelyzet. A mű világszerűségében
éppen az formálódik meg, hogy Karl
Thomas milyen német és világ-helyzetbe
kerül a rabkórházból való ki-szabadulása
után. Ennek bemutatása mozaikjeleneteken
keresztül történik.

A világhelyzetet jelenítik meg a film-
közjátékok. Az első az 1919-es felkelés
mozzanatait láttatja. Az Előjáték után az
1919 és 1927 közötti azon történelmi
események láthatók, amelyek a mű cse-
lekményének történelmi előzményeit ad-
ják. Például »1919: A versailles-i szer-
ződés; 1921: Fasizmus Olaszországban;
1922: Éhínség Bécsben. Emberek tébo-
lyodnak meg; 1923: Infláció Német-
országban. Emberek tébolyodnak meg"
stb. (A drámaidézeteket Viola József
fordította.) A következő: villamosok,
gépkocsik, földalattik rohanásával a

nagyvárosok életét jellemzi; majd a nőket
látjuk vetített filmkockákon különböző
foglalkozásokban, s ez bevezeti Eva Berg
újbóli megjelenését; aztán a gyárak,
külvárosok életéből láthatunk
pillanatképeket, amelyek a választási je-
lenet nyitányát adják.

Ezeknél fontosabbak azonban a kö-
vetkező mozaikjelenetek. Karl Thomas
felkeresi a minisztert, s ez a jelenet két
színhelyen játszódik: a miniszter elő-
szobájában és dolgozójában. Így mód
nyílik arra, hogy egy-egy röpke jelenet-
részben megjelenjenek az előszobában
várakozók, a Bankár és Fia, a Hadügy-
miniszter, a fasisztává váló Lande gróf s a
nagy karriert befutott katonatiszt,
Friedrich báró. A dolgozóban látható lesz
az Evával tárgyaló Kilman, aki arra akarja
rávenni egykori rabtársát, hogy ne
agitáljon a sztrájk érdekében; megjelenik
a Bankár és a miniszter közti jelenet,
amelyben pénzügyi tranzakciókról van
szó; továbbá az, amelyben Kilman arról
beszél Friedrich bárónak, hogy a „népek
békéjéről", az „emberiségeszméről" szóló
miniszteri nyilatkozatokat egyáltalán nem
kell komolyan venni. Egy másik
helyszínen - ugyan-csak mozaikjelenet ez
- Karl Thomast láthatjuk két gyerekkel,
akik a háború embertelenségéről éppúgy
nem tudnak semmit, mint az ő 1919-es
forradalmukról. De ugyanígy
mozaikokban formálódik meg a
németországi helyzet a választás napjának
jeleneteiben. A különböző mozaikrészek
jelentéseiből a választási csalások
derülnek ki, a versengő pártok
legfontosabb kortesjelszavai, a bankárok,
a szegény, tudatlan asszonyok és a
munkások egymástól eltérő véleményei a
választásról, valamint a választás közbeni
rendőri atrocitások. A III. felvonás 2. képe
a Grand Hotel keresztmetszetét jelzi. Itt
hét színhely látható, amelyek még
nagyobb lehetőséget adnak a
mozaikképekre. Láthatók a gondtalanul
táncoló párok; a szeparéban a Bankár, aki
vendégül látja és megvesztegetni
igyekszik Kilmant; a klubszobában „A
Szellemi dolgozók frakciójának" vitaestje
folyik Marxról, valamint a fajelméletről;
az irodában Friedrich báró oktatja ki az
újságírókat arról, hogy a választási
időszakban kötelességük úgy feltüntetni a
kormány intézkedéseit, hogy azok az
államrezon követelményei; a hotel egyik
szobájában a fasiszta Lande gróf
szeretkezik Kilman lányával, aki leszbikus
is; a ki-szolgáló- és cselédszobában a
pincérek

saját nyomorúságukról és az inflációról
beszélnek, miközben leadják a gazdag
vendégek rendeléseit osztrigára, ökör-
farklevesre, pezsgőre. Láthatjuk továbbá a
szálló távírdáját, ahová az egész világról
érkeznek hírek: tőzsdei árfolyamokról,
felkelésekről, éhínségekről, ár-vizekről, a
világ legnagyobb bombázó repülőgépének
feltalálásáról, továbbá reklámok a zöld
parókának, parfümök-nek, pezsgőknek.

Ezek a mozaikjelenetek a valóságnak -
filozófiai értelemben vett - általános
szintjén és nem a különösben meg-jelenő
képét vázolják fel; illetve, ha a különösség
mezejében is, az általánoshoz egészen
közel. Ez az ábrázolás és/vagy
megjelenítésmód kétségkívül a státu-
sokban és funkciókban való lét egyre
nagyobb mérvű eluralkodásának a kö-
vetkezménye, tükröződése. A társadalmi
organizáció cselekvései a kapitalista
világban még ma is mindenhol, a cselekvő
egyéniségétől függetlenül azonosak; mint
amilyenek például a választási csalások, a
választások közbeni rendőri atrocitások. A
távíróba beérkező hírek már akkor
ugyanazok voltak, mint ma-napság:
felkelések, éhínségek, sportesemények, a
hadiipar legújabb találmánya, árvizek,
tőzsdei hírek, reklámszövegek és a
legújabb slágerek, itt például a „Hoppá,
élünk" kezdetű sláger. De a minden bankár
státusához hozzátartozó szövegek
jelennek meg az itteni Bankár
mondataiban; és ugyanígy a minden-
honnan ismerős státusszövegeket mond-ja
a Hadügyminiszter vagy akár a fasiszta
Lande gróf. De voltaképpen hasonlóan
közismert a forradalmi cselek-vésnek a
csak a fegyveres harcot tartó Karl Thomas
alakja éppen úgy, mint a
munkásmozgalmat egyéni érdekeiért el-
áruló Kilmané; valamint a közösséget
okosan, taktikusan vezető munkás alakja.
Ha a státusok és funkciók -- például a
forradalmárfunkció is - hozzák létre és
szabják meg az azokat betöltő ember
cselekvéseit és viselkedését, akkor nyil-
vánvaló, hogy ezekből kiszűrődik a
speciális egyéniség; és ugyanígy nyilván-
való, hogy a hasonló státusokban és
funkciókban levő emberek szóbeli meg-
nyilvánulásai is teljesen hasonlók lesz-
nek. Ezek a megnyilvánulások az autonóm
ember megnyilvánulásaihoz viszonyítva
egyszerűek, mondhatni közhely-vagy
szlogenszerűek, illetve klisék.

Az azonos státusokhoz és funkciók-hoz
tartozó vagy az abból kinövő érték-rendek
is azonosak. A munkásáruló



Kilman a népről úgy beszél, hogy „Őt
szolgálom"; Eva Berg letartóztatásával
kapcsolatban kijelenti, hogy nem lehet
tehetetlen, „mint az előző miniszter".
Értékrendjéhez tartozik továbbá, hogy „Mi
fáradságot nem ismerve prédikálunk, hogy
az erkölcs, a szellem fegyverével akarunk
felülkerekedni", hogy „Mi mentettük meg
a forradalmat .. . A tömeg eleve
alkalmatlan, és az is marad. Nincs semmi
szakértelme. Hogy vehetné át korunkban
egy tanulatlan munkás például egy
szindikátus vezetésé-nek teendőit ? Vagy
hogy tudná igazgat-ni a villamos
erőműveket ?" Értékrend rögzítődik Eva
Berg szavaiban is. Pár napi együttlét után
elküldi lakásából Karl Thomast, „Hogy
egyedül lehessek", mert „Valakié lenni ?
Ez a fogalom kihalt. Senki se tulajdona a
másiknak". A forradalom „epizód volt", és
ami megmaradt, az „Az akaratunk a
tisztességre. Az erőnk új feladatra", „Mert
a gyáraknak és hátsó udvaroknak ebben a
levegőjében nem tudunk lélegzetet venni".
Ha az öt nap alatt gyermeke fogant volna,
nem szüli meg, „Mert véletlen lenne. Mert
úgy tűnik nekem, hogy nem szükséges",
tudniillik nem szükséges a harchoz.
Ugyancsak értékrend jelenik meg Albert
Kroll mondataiban. Karl Thomasnak a
fegyveres harcot sürgető szavaira ezt
mondja: „Meg kell tanulni látni és
ugyanakkor nem hagyni, hogy
legyőzzenek bennünket." A sok mun-
kásszavazatnak örül, mert „ugródeszkát"
lát bennük a tetthez. A munkásokat
ütlegelő rendőrt elengedi, amire Karl
Thomas ezt kérdi tőle: „Miért húzod meg a
féket?" A válasz is értékrendet tükröz:
„Mert teljes gőzzel akarok haj-tani, ha itt
lesz az ideje. Erő kell ahhoz, hogy
türtőztessük magunkat."

Mi jelenik meg ezekben a gyakran köz-
helyszerű mondatok által kibontakozó
értékrendekben? A társadalmi erővonalak
típussá formálódott egyéni változatai-e
avagy a státusokból és funkciókból fakadó
viselkedések és cselekvések, esetleg
akként is, hogy az egyed ezeket a külsőket
interiorizálta, bensejévé, egyéniségének
részévé tette? A kérdés úgy is feltehető,
hogy a nagyon elaprózódott társadalmi
munkamegosztásra épülő társadalmi
szerkezetben és organizációban mi
nevezhető egyéniségnek. Az-é az
egyéniség és abban nyilvánul-é meg, ha
valaki a státusbeli cselekvések és visel-
kedések között, azok közben azt is
cselekszi, és úgy is viselkedik, ami nem

státusából, hanem egyéniségéből fakad?
Elegendő-e Kilman egyéniségének meg-
mutatásához az, hogy a státusából fakadó
cselekvései közben nem fogadja el a
Bankártól a megvesztegetésére szánt
ékszert? Eva Berg speciális egyénisé-
gének a kinyilvánításához elegendő-e
viselkedésének az a részlete, miszerint
„Abszurd az a nézet, hogy a forradal-
márnak le kell mondania az élet ezer apró
öröméről. Vegye ki belőle mindenki a
részét, épp ezt akarjuk"? Sőt: irodalmi-
művészi értelemben típus-e az a for-
radalmár, aki mindig és minden körül-
mények között az erőszakos, fegyveres
harcot tartja helyesnek, aki a polgári be-
rendezkedés megszilárdulásának idő-
szakában lelövi a minisztert azért, mert
„Valaminek történnie kell. Valakinek
példát kell mutatnia. (. . .) Valakinek fel
kell áldoznia magát", mert „Akkor a
bénák járni fognak"? Az egyéniség, a
státus és a típus viszonyának meg-oldása-
e, ha ezt mondjuk: itt a két világ-háború
közötti munkásmozgalom osz-
tályárulóiról, jó szándékú, de mégiscsak
anarchistának minősülő alakjáról és a
taktikus, okos munkásvezérekről van szó
?

Nem szabad ugyanis elfelejtenünk,
amire már Marx figyelmeztetett, és amit
Lukács György Ontológiájában hang-
súlyozott, hogy tudniillik, ha a munka-
megosztás kifejleszti is az emberek
különböző képességeit, ez egyáltalán nem
vezet szükségszerűen a személyiségfejlő-
désre is. Es ezzel párhuzamosan kell
figyelnünk még arra, hogy a munka-
megosztáshoz hasonlóan differenciálódás
következik be például a forradalmár-hoz
tartozó cselekvésekben és érték-
rendekben. A húszas-harmincas évek
olyan társadalmi körülményeket terem-
tenek, amelyekben a forradalmárfunk-
ciónak egészen különbözőképpen kell
differenciálódnia, mint amilyenné például
a világháborút követő forradalmak során
avagy amilyenné azok előtt diffe-
renciálódott, amely differenciálódásokat
aztán az egyednek kell mint cselekvést és
viselkedést megvalósítania. Mert
egyébként hiába igaz az, hogy az áruló, a
sztrájktörő, az anarchista vagy az okos,
taktikus forradalmár funkciójába ki-ki
egyénisége alapján lép be, ha egyáltalán
csak valamelyik funkcióba léphet be,
illetve ha drámában ábrázolhatatlanok
azok az egyéniségbe, a neveltetésbe, a
szociális környezetekbe stb. benyúló
gyökerek, amelyek kit-kit ebbe vagy abba
a funkcióba léptetnek be.

Lukács György már 1911-ben megírta,
hogy a modern világ uniformizálódott.
Ernst Toller drámájából a társadalom-nak
ezt az uniformizálódását láthatjuk az
egyedi alakokig lebontva. Méghozzá
akként, hogy a világ, a valóság unifor-
mizálódását hordozzák is, ki is nyilvá-
nítják, de egyéniség nélkül. Ezen fajtájú
világszerűségen belül a világnézet alapján
válnak különböző értékűvé a státusokhoz és
funkciókhoz tartozó viselkedések és
cselekvések, de maguk az ezekhez tartozó
értékrendek is. Ernst Toller világnézete
szerint megértően kezeli a minisztert
lelövő Karl Thomast, aki a taktikus, okos
forradalmár szemében sokkal negatívabb
alak; kissé negatív színekkel mutatja be a
taktikus forradalmárokat, akik a mű
főalakjának, Karl Thomasnak türelmetlen
forradalmisága szerint gyáváknak
minősülnek. Az író határozottan elítéli a
munkás-mozgalom árulóját, aki másként
negatív a mű két arisztokrata alakjának
érték-rendjében: belőle nekik „bűzlik a
proli". A státusok és funkciók között
mindenképpen a világnézet tesz rendet, a
világ-nézetekhez tartozó értékrendek
alapján. A világot tehát a világnézet
rendezi el, noha az itteni világszerűség
megjelenés-formájának első szintje
zaklatottságot, széttöredezettséget,
mozaikszerűséget, vagyis egység híján
levőséget mutat. Az akkori és a mai világ
képe világnézet nélkül vitathatatlanul
ilyen is. A huszadik századi élet
valóságában nem is képes más rendet
teremteni, mint a világnézet.

Egy műalkotás sohasem válik műal-
kotássá, ha az író a mű világszerűségé-ben
nem rendezi el a valóság jelenség-
sokaságát. Ebben kétségkívül alapvető
funkciója van a világnézetnek és a
világképnek. De a mű művészi világ-
szerűségét illetően ugyanilyen fontosak a
műnemnek és a műfajnak a törvény-
szerűségei.

Ebben a pillanatban igen lényeges az a
kérdés, hogy mit nevezhetünk mű-nemnek
és műfajnak. Ennek elemzése jelenleg
természetesen nem lehetséges. A műnemet
és a műfajt vagy a tartalom minéműsége,
vagy az esztétikai minőségek alapján,
vagyis - filozófiai meg-közelítését tekintve
- ismeretelméleti aspektusból szokták
meghatározni, illetve megnevezni. Más
esetben a megformálás egy bizonyos
mikéntje szerint, amikor például műfajnak
nevezik az epikus drámát. Az én
megközelítésem ontológiai, amely
nézőpontból a mű-világ megformálásának
és így a művilág-



szerűsége létezésének törvényszerűségei kons-
tituálják a műnemet, és ennek további
differenciálódásai a drámai műfajokat. És
ezek a törvényszerűségek szolgálnak a
valóság jelenségsokaságának, valamint a
társadalmi-történelmi, de egyéni lénye-
gének is az elrendezésére, mégpedig
akként, hogy ezeket és a hozzá való írói
viszonyokat artikulált, rendezett mű-létté,
műbeli létté formálják.

Láttuk, Ernst Toller a státusok és
funkciók, illetve a társadalmi organizáció
révén uniformizálódott valóságot
ismeretelméletileg akként formálta művé,
hogy azokat a cselekvéseket, viselkedé-
seket és értékrendet jelenítette meg,
amelyek az anarchista forradalmár, a
taktikus forradalmár, a polgári kormány-
beli miniszter, a bankár stb. státusokból
nőttek ki, s amelyek minden, ugyan-ezen
státusban levő embert jellemez-nek és
meghatároznak, és - ugyancsak
ismeretelméletileg - akként rendezte el a
valóságot, hogy a státusok között a
világnézet alapján tett értékkülönbséget.
Ontológiailag pedig a már Aiszkhülosznál
megtalálható középpontos dráma
törvényszerűségei alapján formálta
műalkotássá. Ezek a törvényszerűségek
nem változnak abban az esetben sem, ha
az alakok nem autonóm emberek, ha ők
nem jellemek. Miként igyekeztem
megmutatni, Ernst Toller probléma-vagy
kérdéskört formál drámává anélkül, hogy
ezt a problémakört jellemekből
bontakoztatná ki, illetve anélkül, hogy ez
a kérdéskör jellemekhez tartozó,
jellemekhez kapcsolódó lenne. Az alakok
így a kérdés és/vagy problémakör
hordozói, kinyilvánítói, annak mintegy a
„szájai", és nem speciális egyéniségek. A
középpontban Karl Thomas áll, illetve a
forradalmárnak mint társadalmi
funkciónak egyik változata: az emberiség
jobb életét lobogó hittel vágyó, a mindig a
hősi, forradalmi, erőszakos, fegyveres
cselekvéseket végrehajtani akaró
változata. Ehhez a középpontban levő
tartalomhoz viszonyulnak a húszas évek
társadalmának különböző jellemzői, a kor
lényegének összetevő egységei anélkül,
hogy a filmeken látható ténybeli jellemzők
speciális egyszerűségének, az elvi-
értékrendbeli tényezők pedig anélkül,
hogy speciális egyéniség benső világának
autonóm tárgyiasulásai lennének. Es a
húszas évek világ- és német helyzetének
össze-tevő egységei a Karl Thomas által
ki-beszélt tartalomnak olyan társadalmi

környezetét alkotják, amelyben ennek a
tartalomnak nem lehet léteznie; a főhős
és környezetének viszonya a főhőst ön-
gyilkosságba viszi.

A dráma műnemi törvényszerűségei-nek
legfontosabbika az, amit dráma-elméleti
írásaimban szituációnak neveztem.
Értelmezésemben a szituáció a dráma
alakjai között levő viszonyrendszer-nek
az a pillanata, amelytől kezdődően -
először - a viszonyrendszernek szük-
ségszerűen változnia kell, s amely - má-
sodszor -.potenciálisan magában foglal-ja
mindazt, mi a műben később történni
fog. Amikor a forradalmárfunkció előbb
említett változata a rabkórházban 1919-
től konzerválódik, és onnan kikerülvén új
világhelyzetben találja magát, a
forradalmárfunkció eme változatának és a
valóságnak a viszonya szükség-szerűen
kerül ebben az értelemben vett
szituációba; viszonyuk most változó
viszony lesz.

Ernst Toller a valóság tényeit és a
dráma műnemi törvényszerűségeinek az
igényét tehát úgy illesztette össze, persze
nem először a dráma történetében, hogy
az alakokban nem egyéniséget formált
meg, hanem egy társadalmi problémát
beszéltetett ki általuk.

Az ilyenfajta avantgarde drámákban új
társadalom- és emberkép fogalmazódik
meg. Ennek legjellegzetesebb sajátossága,
hogy megláttatja azt a társadalmi
szerkezetet, sőt azt a társadalmi lényeget,
amely az emberek cselekvéseiben és
viselkedésmódjaiban nem kívánja spe-
ciális egyéniségüknek a részvételét. Olyan
ember jelenik meg, akinek cselekvése és
viselkedése elvált speciális, autonóm
személyiségétől. Mert lehetséges, hogy az
ember néha egyénisége alapján lép be
valamely funkcióba vagy - ritkábban -
státusba, de ha már belépett, az azonos
státusban és/vagy funkciókban levőkkel
teljesen azonos dolgokat cselekszik, és
azonos módon viselkedik. Ebben a
világhelyzetben az egyéniség speciális
vonásai nem is képesek meg-nyilvánulni.
I la ugyanis valaki nem a saját státusához
és/vagy funkciójához tartozó
cselekvéseket és viselkedést pro-dukálja,
akkor ezzel nem egyéniségét juttatja
érvényre, hanem egy másik státus vagy
funkció viselkedését és cselekvéssorát
juttatja érvényre. Kari Thomas hősi
forradalmárságának cselekvése, Kilman
lelövése így megy át az anarchista
cselekvésévé; Eva Berg kemény
elszántsága, a csak az ügyre való kon-
centrálása így nyilvánítja azokat, ame

lyek a dogmatikus forradalmár cselekvé-
seihez és viselkedéséhez tartoznak. Az új
társadalom- és emberkép azáltal for-
málódik ki, hogy az emberek speciális
egyénisége végül is azonossá válik a stá-
tusok és/vagy funkciók által megkövetelt
cselekvésekkel és viselkedésekkel,
valamint az ezekből kinövő értékrend
megvalósításával. Hiszen itt, ebben a
műben egy alak megítélése vagyis érté-
kelése nem speciális egyénisége alapján
következik be, hanem azon az alapon,
hogy milyen mértékben valósította meg a
státusaihoz tartozó cselekvéseket. Ha
ezáltal az ember speciális egyénisége
drámai művekben nem is formálható
meg, megformálható és megjeleníthető a
kor, a társadalom lényege és speciális-
sága.

Az avantgarde drámák egyik változata,
különösen a német expresszionista
drámák, a világnak ezt az új jellegze-
tességét formálják művilággá, legalább-is
a legjobb művekben. Ezért lényegé-ben
ugyanezeket mondhatnánk el Georg
Kaiser Calais-i polgárokjáról és Reggeltől
éjfélig című drámájáról vagy Walter
Hasenclever Antigonéjáról is.

E számunk szerzői:

BALOGH TIBOR
a debreceni Csokonai Színház
dramaturgja

H. BARTA LAJOS író
BÉCSY TAMÁS

az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ. munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ
a Közgazdasági és jogi Könyvkiadó
munkatársa

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika munkatársa KŐHÁTI ZSOLT

újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

MOLNÁR ANDREA dramaturg
P. MÜLLER PÉTER

a JPTE Irodalomtudományi
Tanszékének tanársegédje

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ, munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa RÓNA

KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,
a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője

SZŰCS KATALIN újságíró,
a Kritika munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Magyar Tanszék
adjunktusa


