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A sorsábrázolás
Hauptmann A takácsok
című drámájában

Részlet egy nagyobb tanulmányból

A drámának a XIX. század második
felében bekövetkezett „epizálódásáról"
többen szóltak már: például: Lukács
György, Almási Miklós és Peter Szondi.
Abban mindannyian megegyeznek, hogy
ennek oka a társadalmi fejlődés által kínált
életanyagok milyenségében rejlik. A
társadalmi munkamegosztás, az orga-
nizációk kifejlődése, valamint az intéz-
ményesülés azt eredményezte, hogy a
cselekvések ezután már nem az ember
benső világából, saját dinamizmusaiból
erednek, mert a munkamegosztásban és az
intézményben elfoglalt hely kényszerít az
emberre egyéniségétől esetleg teljesen
független cselekvéseket. Ez anny it is
jelent, hogy a cselekvések elválván az
egyéniségtől, már nem jellemezhetik
pontosan és megfelelően az adott embert;
és így nem is hordozhatják, vagy nem
jeleníthetik meg sorsát. Ennek a társa-
dalmi helyzetnek a legsúlyosabb követ-
kezményei épp a drámára hárultak, amely
műnem eddig az autonóm cselekvéseket és
az ebből kibomló sorsokat formálta
adekvátan művilággá. Hang-súlyozni kell,
hogy a drámának műnemi
törvényszerűségei, s így műnemi ismérvei
mellett van tartalmi ismérve is. Ez pedig,
hogy ez a műnem az adekvát műformája a
gyorsan bekövetkező sors művészi
megjelenítésének.

Az életanyag és a drámai műforma, a
dráma műnemi törvényszerűségei között
összefüggés van, noha persze nem
mindent meghatározó és eldöntő, ok-sági
összefüggés. E kettő közötti kapcsolat
közvetlensége a XIX. század közepétől
azonban megszakadt. A drámaírók előtt
álló, nagyon nehéz feladat éppen az volt,
hogy oly megoldásokat kellett
kialakítaniok, amelyekben az életanyag
tartalmi értelmű drámai mivoltát, vagyis
az ember viszonylag gyorsan véglegessé
váló sorsát ábrázolhassák. A kérdés,
hogyan lehet, ha nem autonóm cselek-
vések révén?

Amíg a század közepén, Hebbellel el-
kezdődött drámafejlődés Gerhart Haupt-
mannig eljutott, az imént említett jellegű
sorsábrázolást többféle megoldással igye-
keztek megvalósítani. Az első az volt,

hogy nagyon jól megírt, de nem cselekvő
emberekkel „zsánerképekké" formálták a
dráma világát; amire a legjellemzöbb
példa talán - a Vi h a r kivételével!
Osztrovszkij drámai munkássága. A másik
út Ibsené volt, akinek legtöbb drámájában
az ember sorsát nem az előtér-ben álló
cselekvéssorok hordozzák és jellemzik: a
sors a háttérben húzódó folyamatoknak az
alakok által megadott minősítésében,
értékelésében rejlik; avagy ezeknek a
minősítéseknek a következménye. A
harmadik megoldást Csehov dolgozta ki.
O formálta a század nem drámai
életanyagát először igazán és valóban
nagy drámákká azáltal, hogy kimunkálta:
miként lehet az emberek sorsát kizárólag
lezárt határú benső világuk feltárásával
drámai viszony-rendszerekben
megjeleníteni.

A kor drámáinak mélyén levő élet-
tényeket végül nyilvánvalóan a valóság
kínálta a drámaírók számára. Az, hogy
ekkor az életanyagok és a dráma közötti
közvetlen összeköttetés megszűnt, már
abból is látható, hogy ekkor már az igazán
drámává szervező erő az írónak - és így
persze alakjainak - az élet-anyagokhoz
való elvi, világnézeti, filozófiai viszonya;
és nem pusztán - mint régebben - az
életanyagnak a művészi elrendezése.
Vagyis a világnézet ekkor már külön
erőként, a művészi viszonytól némiképp
függetlenül jelentkezik a drámai világ
megformálásában. Ez a továbbiakban azt
is eredményezte, hogy az említett három
megoldás - a sorsnak zsánerképekben,
illetőleg a háttérben, értékelésen alapuló
megjelenítése, vala-mint a lezárt határú
bensőben való ábrázolása a különböző
drámaíróknál világnézetük alapján tovább
differenciálódik; noha „ősképük" az
említett drámaírók munkásságában
található meg.

Az alábbiakban Hauptmann A takácsok
című drámájával foglalkozunk abból a
szempontból, hogy a zsánerképszerű
ábrázolásmódot miként formálta át világ-
nézete, s miként igyekezett ezen a módon
sorsokat ábrázolni.

erőtereket körülfogó fizikai terek leírásai
valóságos kis életképek, persze szavakkal
megfestve.

Amikor a dráma eseményeit körülvevő
teret részletesen leírják, nem a
díszlettervezőnek kívánnak az eddigieknél
nagyobb segítséget nyújtani. Manapság,

mikor bármely drámához egészen kü-
lönböző díszleteket készítenek sőt,
amikor bármelyiket elő lehet adni kör-
függönnyel határolt színpadi térben, tehát
bármiféle értelemben értett naturalista
díszlet nélkül - ez evidensnek tűnhetne.
Egyértelmű lehetne, hogy épp ezen
tapasztalati tények miatt a terek részletes
leírása egészen más célt szolgál, mint a
színházit. Ez csak azok számára nem
evidencia, akik elfogadják azt az
igazolhatatlan állítást, miszerint a dráma
csak a színházban kapja meg a maga
értelmét, szépségét vagy teljességét.

Itt például ilyen a zsánerképszerű leírás:
„Szűk kis helyiség, a nagyon megrongált
padlózattól, a füsttől, koromtól fekete
gerendázatig alig hat láb magas, két fiatal
lány, Emma és Bertha Baumert, a
szövőszék mellett ül - Baumert anyó,
béna öregasszony zsámolyon, az ágy
mellett, előtte csévélő-kerék -, fia,
August, húszéves, hülye, kurta törzsű, kis
fejű, hosszú, pókszerű végtagokkal,
zsámolyon, szintén fonalat gombolyít.
Bal felől két kicsiny, részben papírral
beragasztott és szalmával ki-tömött
ablaknyíláson át gyenge, rózsa-színű
alkonyati fény; ráhull a lányok vi-
lágosszőke, kibontott hajára, csupasz,
sovány vállukra, vékony, viaszos színű
tarkójukra, hátul, a vastag ing ráncaira,
mely a legdurvább vászon szoknyácska
mellett egyetlen ruházatuk" stb. (24. old.)

jellemzőbb azonban ennél, hogy ez és a
IV. felvonás elején hasonlóan, zsáner-
képszerűen leírt szoba majdnem teljesen
azonos, noha más család lakik benne:

II. felvonás I V. felvonás
(Baumerék (Hilséék
szobája) szobája)

- nagyon megronrongált lépcső gált
padlózat

 füsttől, koromtól megbarnult tető-fekete
gerendák gerenda

 zsámolyok zsámolyok
 kályha és mellette -- kályha padkával

pad
 a kályha rúdján - szegényes

rongyok száradnak fehérnemű
-- egy csomó érték- - sokfajta limlom

telen limlom he-
ver a kályha mö-
gött

- egy alacsonyajtó, - az alacsony helyi-zár
nélkül ségnek egy ajtaja
van

Az azonos tárgyak leírásakor nem em-
lítettük a foglalkozással járó s ezért



mindkét szobában szükségképpen ott levő
tárgyakat, a kerékmotollát, a szövő-széket,
gombolyagokat stb. A két szín-hely
leírásakor csak a tárgyak említésé-nek
sorrendje változik.

Az ilyen részletes leírás például Ib-
sennél és Csehovnál azt a célt szolgálja,
hogy a lakás berendezéséből áradó egyéni
jelleget vagy hangulatot az olvasó számít-
sa be akár az alakok egyéniségébe, akár a
történet jellegzetességeibe. Vagyis az
alakoknak és a történéseknek az egyedi-
ségét környezetük is hordozza, az is meg-
jeleníti. Erre az eszközre is szükség van
ugyanis, hogy az egyediséget, a szemé-
lyiségeket egyáltalán megérzékelhessük.

Hauptmann-nál a fordítottjáról van szó.
A takácsoknak nincs egyedisége, sze-
mélyisége. Mindenki egyforma, amit azo-
nos lakásuk is jelez. Az eseménysorozatok
is zsánerképszerűek. Először a fizetési
napot látjuk, aztán a takácsok
nyomorúságát. Azonban Hauptmann csak
kiindul a zsánerképjellegből, mert ezt a
szerző világnézete teljesen átformálja. „ A
takácsokban - írja Halász Előd - az
ábrázolás tudományos pontosságát és
hűségét a szenvedélyes érzés fűti át. A
belső érdekeltségből fakad ebben a da-
rabban az ábrázolás felkavaró, magával
sodró ereje." (A német irodalom története,
Gondolat Kiadó, 1962. II/260. old.) A
„belső érdekeltség" nyilván nem csak az a
személyes érdekeltség, amely nagyapja
révén Hauptmannt a takácsokhoz fűzte.
(Halász Előd sem így érti.) Ez az
érdekeltség mindenek-előtt a világnézet,
amellyel a takácsok helyzetét szemléli, s
amellyel áthatottan formálja meg ezt a
világot.

Ma már közhely, hogy a dráma fő-hőse
a tömeg, a lázadó takácsok. Ez voltaképp
azt is jelenti, hogy alakjai nem
egyéniségek. Viselkedésükben, cse-
lekvésükben, sőt szavaikban is osztály-hoz
tartozó mivoltuk jelenik meg. A tár-
sadalomban osztályokat és ezek harcát
meglátó világszemlélet teszi lehetővé,
hogy az azonos osztályba tartozók lénye-
gében egyforma lakásban lakjanak; egy-
formán, azonosan éljenek, gondolkodjanak
és viselkedjenek; vagyis hogy ne
egyénileg viszonyuljanak a másik osz-
tályhoz, hanem osztályhelyzetük alapján
osztályviszonyokat létesítsenek.

Az I. felvonás fizetési nap Dreissiger
textilgyárosnál, az erre a célra létesült
szobában. Voltaképp a fizetés is zsáner-
kép lenne, ha az író nem hatná át az itt
történőket a saját és a munkások világ-

nézetével, ha nem itt kezdődne el a fel-
kelés érlelődése. S természetesen jellem-
ző, a világnézet alapján, hogy az érlelődés
ezen a napon, a fizetéskor indul meg. A
munka bére mutatja a takácsoknak és a
gyárosoknak a termelésben elfoglalt
helyét s ennek következményeit.

A jelenet előtt Hauptmann a takácsok
küllemét is megfesti. Itt is az osztály-
helyzet által kialakított testi jellemzőket
írja le, amelyek egyénileg még ebben a
tekintetben sem differenciálják őket. „A
várakozó takácsokról" írja, hogy olyanok,
mint „akiket bíróság elé állítottak", „kínos
feszültségben kell várakozniuk", „nyomott
hangulat tükröződik mindnyájukon",
„tétova, gyötrő tépelődés nyoma látszik
minden arc-mozdulatban", „A férfiak (. .
.) félig törpeszerűek, félig iskolás
mozdulatúak, többnyire beesett mellű,
köhécselő, szennyes-sápadságú,
nyomorúságos emberek"; „Asszonyaik
(...) ziláltak, agyonhajszolta,
elcsigázottak"; „A fiatal lányok (...)
vérszegények, sápadtak, törékenyek..."

A század elején a takácsok még otthon
dolgozták föl a fonalat, s a kész kelmét
ezen a napon hozzák be, s a kelméért
kapják a pénzt. Az árut egy Pfeifer nevű
volt takács veszi át; ő Dreissigernek, a
gyárosnak maradéktalan kiszolgálója. A
takácsok elidegenedett helyzete itt ponto-
san megmutatkozik: közülük egyik sem
azonos önmagával, mindegyikük csak
munkájának bérével azonos. A kelme
minőségének az elbírálásában, s így a ki-
fizetendő bér megállapításában nem szá-
mít, hogy egy-egy takács ügyesebb, rá-
termettebb-e vagy nem, és hogy szorgal-
mas-e vagy nem. Anyagi helyzete senki-
nek sem függ egyéni adottságaitól. Pfeifer
a minőséget mindenkinél kifogásolja: a
meg nem nevezett Takácsnál, de a Heiber
és Reimann nevűnél is. Azt kívánja az
osztályérdek, amit Pfeifer képvisel, hogy a
kelme minőségében egyéni jellemzők ne
számítsanak, hogy mindenkinek alacsony
bért fizethessen.

Egyformaságukat, osztályhelyzettől
meghatározott mivoltukat már termé-
szetesen Peter Szondi észrevette: az ala-
kok helyzete „gazdasági tényezők által
meghatározott egyformaságra utal". (A
modern dráma elmélete, Gondolat Kiadó,
1979. 6z. O . ) Az előbbieken kívül ezt
mutatják még a következők is. Az Első
Szövőnő azért kér előleget, mert sok
gyermeke van és beteg a férje; Heiber
takács azért, kéri, hogy ne most

vonják le a múltkori előleget, mert beteg a
felesége és a kislánya. A várakozók között
van egy gyermek, aki elájul, s mikor
eszméletre tér, ez az első szava: „Éhes
vagyok!" A II. felvonásban Baumerték
unokája ugyanezzel lép a szobába! „Anyu,
éhes vagyok!" Baumert anyó ezt mondja:
„Marék só sincs a házban, darabka kenyér
sem. Kellene egy lapátnyi tüzelő is."
Heinrichné ezzel jön be hozzájuk: „Nem
volna egy maréknyi lisztetek ?" A IV.
felvonásban Hilse apótól halljuk: „Ha
nincsen zsírunk, eszünk száraz kenyeret;
ha nin-csen kenyerünk, eszünk burgonyát;
ha nincsen burgonyánk se, eszünk száraz
korpát." Baumerték egy kutyát vágtak le,
Hilséék „néhány hétig döghúson éltek".
Ezek annyit is jelentenek, hogy minden
családban ugyanaz jelzi a nagy nyomorú-
ságot: valaki beteg és nincsen ennivalójuk.
Minden takács nyomorúságát csak akkor
lehet ugyanazzal jelölni, ha nyomoruk oka
is azonos, ez pedig osztály-helyzetük;
vagyis a nyomor oka nem véletlenül
bekövetkezett betegség vagy más egyéni
szerencsétlenség, hanem egyértelműen
osztályhelyzetük.

A lázadás két vezetőjének, Báckernek és
Jágernek is csak a közvetlen múltja
különböző: pontosabban csak Jágeréről
hallunk. Katona volt, s ott megszedte
magát, s most sok pénzzel érkezett haza.
Ez a múlt azonban eléggé zavaró, hiszen a
katonaságnál azzal szerzett sok pénzt,
hogy mindenkit teljesen kiszolgált;
„Kezesnek kelleni - mondja
ez a fontos.", amiből a befogadónak az az
érzése támad, hogy ő Pfeiferhez hasonló
alak. Belőle mégis a lázadás egyik
vezetője lesz. Arra, hogy pénze legyen,
valószínűség szerint azért volt szükség,
hogy a kocsmában hihetően fizethessen
valaki - „Egyszerre két fertállyal, Welzel!
Én fizetem! Talán biz azt gondolod, hogy
nincs dohányom? No, csak lassan a testtel!
Ha akarnánk, akár reggelig snapszot
ihatnánk, kávét szürcsölhetnénk. . ." -,
mert a lázadás konkrét elkezdődésében
szerepe van az ital hatásának is. Jáger ettől
a zavartól eltekintve pontosan olyan, mint
Bäcker; azt mond-ja és teszi, ami
osztályhelyzetéből fakad.

De ugyanezen az osztályhelyzeten ala-
pulva jelennek meg az elnyomók. Dreis-
siger ordít a munkásokkal, az előlegek
ügyébe nem avatkozik, hogy "jó" gyá-
rosnak mutatkozzon. Fiának házitanító-ját
egy pillanat alatt elbocsátja, mert egy kissé
védelmébe veszi a takácsokat; embereivel
elfogatja Jágert, rendőröket



rendel ki a munkások ellen; helyzetüket
nem érti, mert osztályhelyzete és -érdekei
ebben meggátolják. A munkásokkal a
„munkásarisztokrata" Pfeifer is ordít, a
kelme árát állandó kifogásokkal szorítja
le, előleget alig ad; de ezek a tettek sem az
ő egyéniségéből fakadnak.

Azt, hogy itt minden megtörténés
osztályok közötti megtörténés, már P.
Szondi is megemlítette: „az emberi élet
meghatározó erői (...) a »közti« szférából
áthelyeződnek az elidegenedett
objektivitás szférájába." Ezek közül a
legegyértelműbbek: Dreissiger lakásának a
szétdúlása, a munkások ütlegelése, majd a
katonák sortüze és a munkások kőzápora.
1 la a drámaíró világnézete alapján az
alakok között nem személyes, hanem
osztályviszonyokat létesít, akkor ebből az
életanyagból az imént említett
eseményeket is be kell mutatnia. Csak-
hogy ezek mind egyértelműen epikus
élettények, drámailag ábrázolhatatlanok,
azon egyszerű oknál fogva, hogy ezeket
képtelenség hitelesen csak dialógusban
megjeleníteni; márpedig drámában minden
csak ebben a nyelvi formációban jelenhet
meg. Ezért a Iakások szétdúlását egyfelől
szerzői instrukcióban olvas-hatjuk,
másfelől a Hornig nevű lázadó meséli el; a
katonákkal való összecsapás pedig a
dráma terén kívül zajlik le, s ezt Egy
Kislány, Egy Szövőnő, Egy (öreg ';takács
és Egy Másik Takács a dráma érőterében
benne levőknek csak „konferálni" tudják,
vagyis csak az ő „közvetítéseikben"

jelenhet meg a dráma erő-terén belül.

Azonban más tények is osztályok kö-
zötti viszonyban való megtörténések:
amikor Pfeifer tevékenysége ellen felszó-
lalnak; amikor a Dreissigert gyalázó éne-
ket éneklik; amikor a kocsmában a láza-
dást előkészítő szövegeiket mondják.

Látható tehát, hogy a nyomor zsáner-
képeit „a szenvedélyes érzés, a belső
érdekeltség", vagyis a történelemben
osztályok harcát meglátó világnézet
emelte a lázadást bemutató helyzetté, s ez
tette lehetővé azt is, hogy ne egyéniségek,
személyiségek jelenjenek meg, ha-nem
osztálymeghatározottságok, és ne
egyéniségek, hanem osztályok közötti
viszonyok, s abban a megtörténések.

Ismert, hogy A modern dráma fejlődésének
története (Magvető Kiadó, 1978) című
művében Lukács György több
összefüggésben is a korszak egyik leg-
kiválóbb drámájának tartotta A takácsokat.
(Vö. az .idézeteken kívül 237. és

402. O.) „A naturalizmus összes határaiból
nagy értékek lesznek itt", írja, sőt, ami
nála a lehető legnagyobb dicséret,
tragédiának is tartja : „Ez a megrázó (...)
tragédia volt a csúcspontja a naturaliz-
musnak." (400. O.) Megállapítja azt is,
hogy „Itt, azáltal, hogy nincsen más, csak
epizód, el van kerülve minden epizodi-
kusság"; illetve „Teljesen egységes ez a
darab, teljes, zárt világ, és szigorú törvé-
nyek uralkodnak benne, szigorú, ke-
gyetlen szükségszerűségek". (400. O.)

Ebből nyilvánvalóan következik, h o g y

"Minden külön sorsban tulajdonképpen
mindig ugyanaz a sors szólal meg és
egyforma befejezettséggel valamennyiben".
(399. O. Kiemelések tőlem, B. T.) Véle-
ményünk szerint valójában ugyanaz a sors
szólal meg mindenkiben, de egyáltalán
nem egyforma befejezettséggel.

Mindenekelőtt arra kell utalnunk, hogy
bármely élettartalom csak akkor mi-
nősíthető sorsnak, ha az nem epizód,
hanem befejezett és végleges élettartalom.
S ez az, ami itt problematikus; vagyis,
hogy egyformán befejezett-e minden
alakban az ábrázolt élettény. Kifejtését
messzebbről kell kezdenünk.

Lukács György is hangsúlyozza, hogy
az osztályhelyzetet a dráma nem ana-
lizálja: ,Á gyárost helyzete kényszeríti,
hogy kizsákmányolja munkásait (ez a
helyzet természetesen nincs analizálva; a
dráma szempontjából nem is fontos, csak
az kell, hogy típusnak, ne pedig
gazembernek lássuk az elnyomót)..
(400. O.) Ugyanígy, Hauptmann a mun-
kások helyzetét sem analizálja; ám ezt
sem kell látnunk, csak annyit, hogy ne
legyenek merő „angyalok". Ha ui. minden
megtörténés az osztályok közötti
viszonyban való megtörténés, akkor ezek
okául éppen elegendőek a pontosan fel-
vázolt osztályhelyzetek. Itt, ebben a drá-
mában az osztály meghatározottság és
osztályviszony minden embernek a ben-
sejévé vált, ezek hatják át őket teljesen.
Az egyéni okok és motívumok hiánya - pl.
a felkelésben való részvételhez -- éppen
ezért nem hiba.

Ezáltal azonban nem egyéni tartalmak
jelennek meg, hanem az osztályok életé-
nek a tartalmai. A mű vége nem is lehet
éppen ezért a takácsok felkelésének a le-
verése akkor, ha a műben Hauptmann
sorsokat akar megjeleníteni; a felkelés a
dráma végén még tart.

Jellemző azonban, miként erre már P.
Szondi is rámutatott, hogy minden
felvonásban teljesen új szereplők jelen-

nek meg. (P. Szondi ezt nem a sorsprob-
lematika kapcsán említi, hanem a dráma
epizálódásának példájaként, s tökéletesen
igaza van.) Ezenkívül itt még az a majd-
nem egyedülálló tény is megjelenik, hogy
a dráma világában csak a 1V. fel-
vonásban lép be egy alapvetően lényeges
alak. Ez is arra mutat, hogy a szituációt az
osztályok közötti viszony létesíti. Ha a
szituáció kizárólag személyiségek között
alakul ki, elképzelhetetlen, hogy az egyik
lényeges alak csak a IV. felvonásban
lépjen be a dráma erő-terébe. Ha ui. ő
lényeges alak - s nem a viszonyok
ábrázolta helyzet végső következménye,
mint pl. Richmond meg-jelenése a I l l .

Richárd végén, vagy Fortinbrasé a Hamlet
végén -- akkor az alakok közötti
viszonyrendszer nélküle egyszerűen nem
lenne hitelesen ábrázol-ható. Itt viszont
minden zökkenő nél-kül kerül elénk az
öreg Hilse és családja; lévén, hogy ők
éppúgy az osztály egyik képviselői, mint a
többiek. Az ő osztálytól meghatározott
lényegüket már lakásuknak az- említett
leírása is jelzi. Objektív helyzetük tehát
éppen olyan, mint a többieké, mint pl. a lI.
felvonásban bemutatott Baumeréké. Mivel
tehát a viszonyrendszer osztályok között
léte-sül, s Hilse is mint ennek az
osztálynak a reprezentánsa kerül a
drámába, a cselekmény menete, a
viszonyok változása elbírja, hogy ő mint
lényeges alak egyedileg ne legyen benne a
kezdeti szituációban. Ugyanis a dráma
többi alakja sem egyéniségénél fogva,
hanem osztályhoz tartozása alapján lesz
része a szituációnak.

Azonban az osztályhelyzetét tekintve a.
többiekkel teljesen azonos Hilse apóval
egyéniségéből fakadóan kerül be egy
teljesen új problematika a dráma világába.
S erre nincs is másért szükség, mint a
dráma befejezéséért, és éppen a
sorsábrázolás miatt.

Az új problematika az, hogy Hilse
vallásossága miatt nem akar részt venni a
felkelésben, nem is vesz benne részt.

Hilséék éppúgy szenvednek a nyomor-
tól, mint a többiek, de amikor a felkelők
belépnek hozzájuk, ezt mondja nekik:
„Hát tudjátok meg, tudjátok meg vala-
mennyien: nekem meg nektek... sem-mi
közünk egymáshoz!" Azért nincs, mert a
felkelést illetően alapvetően más nézeten
van: "Az én tudtommal ti nem. vagytok
itten! Jog szerint és igazság szerint semmi
keresnivalótok itt!" A jog és az igazság
Hilse apó .következő szavaiban
értelmeződik: „Mert ugyan mért



is ültem volna itten, negyven éven át mért
tapostam volna a szövőszéket, életre-
halálra? Talán bizony azért, hogy nyugton
nézzem, hogyan nagyzol és dőzsöl az
odaát? [Ti. a Dietrich nevű gyáros, B. T.]
Meg aranyat kovácsol az én ínségemből
meg bánatomból? - De hát akkor meg
miért ? - Mert reménység él bennem! Mert
az még megvan minden nyomorúságban
is! (Kimutat az ablakon) Na, ez itt a tiéd -
az enyém meg odaát van a másvilágon: ezt
gondoltam magamban. Es ha
felnégyelnének is, én bizonyos vagyok
ebben. Megígértetett nekünk. Ítélet tartatik
majd: de nem mi leszünk a bírák, hanem:
»Enyém a bosszú!« Így szól majd az Úr,
az én Istenem." A jog és az igazság tehát
az Istené, Hilse reménysége a másvilágon
van, ahol az. Úr majd igazságosan és
megfelelően megítéli őt is, a gyárosokat is.

A dráma világában ő az egyetlen, aki
osztályhelyzete ellenére, vallásos meg-
győződésből nem lázad. Ez benne oly erős
dinamizmus, amely meggátolja, hogy részt
vegyen a felkelésben, s ezért az egyéni
okként jelentkezik, olyan okként és
motívumként, amely nem osztály-
helyzetből, hanem egyéniségből, szemé-
lyiségből ered. Mivel helyzete objektíve
azonos a többi takácséval, benső tartal-
mainak egy része olyan, mint a többieké.
Am van, amely nem olyan rész, s ez teszi
őt a dráma egyetlen egyénileg, személyi-
sége alapján jellemzett alakká.

A dráma végén a katonák több munkást
lelőnek és megsebesítenek, ők kő-záporral
visszaszorítják a katonákat. Ezt, miként
utaltunk rá, „közvetítéssel" tudjuk meg. A
takácsfelkelés eseményei ezzel be is
fejeződnek, vagyis a drámában ábrázolt
életesemény ezzel véget is ér. Az utolsó
mozzanat azonban az, hogy egy betévedt
golyó megöli 1-íilsét. Az hal tehát meg,
aki az egyedüli személyiségként
bemutatott alak, s ezért az ő halálával az ő
élettartalmai véglegessé, befejezettekké
váltak.

Halála, mint a dráma utolsó mozzanata,
nem véletlenül melodramatikus jellegű.
Ezt a jelleget az teremti meg, hogy
felesége, Hilse anyó vak, s nem látja, mi
történt férjével. A mű utolsó szavait a már
halott Hilséhez intézni: „Öregem, szólj már
egy szót! Még megijeszted az embert!"

Mivel ez a halál melodramatikus,
érzelmileg, hangulatilag kiszélesedik, s
Hilse sorsát a többi takácsra is érvényesíti.
De - hangsúlyoz-ni kell - kizárólag
hangulatilag. Vagyis az egyénileg
jellemzett Hilse halála, ami

az ő esetében valóban sorsot megjelenítő
élettény, hangulatilag átháramlik a többi
takácsra, azt a benyomást keltvén, hogy
velük kapcsolatban is sorsot láthattunk.
Vagyis úgy tűnik, hogy Hilse halála miatt
a többi takács élettartalma is sorsot
nyilvánít ki. Azonban ez csak a hangu-
latban jelenhet meg így. A takácsok élet-
tartalmának a befejezettségét objektíve
érvényteleníti, hogy osztályhelyzetük
alapján osztályviszonyokban osztálycse-
lekvéseket hajtottak végre, s így ők
teljesen feloldódtak az osztálylétben.
Ebből pedig csak az következhet, hogy
sorsuk is azonos lesz az osztály sorsával;
vagyis: életeseményeik és élettartalmaik
nem jeleníthetik meg az ő sorsukat, hanem
csak az osztályét. Az osztály életében
azonban ez az életesemény csak epizód
volt. Ha egy ember az osztálylét-ben
feloldódik, számára az osztály sorsától
függetlenül csak partikuláris „sors"

létezhet, vagyis voltaképp az osztály
sorsától független sorsa nincs. Így életé-
nek még a befejeződése is csak epizóddá
formálódik az osztály életében. A szub-
jektív átéltségben hiába jelenik meg a
halállal sorsa, e zz é valójában nem vál-
hatott a bemutatott élettartalom, csak
abban az esetben válhat az ő sorsává is, ha
az ő élettartalmának befejeződése egy-ben
az osztály élettartalmainak a befejeződése
is.

Márpedig ahhoz, hogy a bemutatott
élettényben sors jelenjen meg, elenged-
hetetlen, szükségszerű, hogy a bemutatott
élettény az illető életében ne epizód
legyen. Ami ui. epizód, az sohasem vég-
leges, azt mindig követheti egy másik,
esetleg sokkal fontosabb élettény és
élettartalom, s akkor az válik, válhat
sorssá. A drámai művek befejezésének
problematikája ezért mindig filozófiai
vagy világnézeti kérdés, s nemcsak „dra-
maturgiai". A vég és befejezettség ko-
rántsem azonos fogalmak. A takácsok
felkelésének vége egyáltalán nem jelenti
az osztály életének befejezettségét. De itt
a drámában a felkelés leverése nem is
jelenik meg. Az tovább folyik, csak Hilse
hal meg; vagyis az ő élete egyszerre vég
és befejezés. A felkelés mint életszakasz
tovább folytatódik, vagyis voltaképp még
az osztály egyik életszakaszának a vége
sem ábrázolódik. Így a bemutatott
életszakasz az osztályok életében csak
epizód. Ezért drámai értelemben az osztály
élete csak akkor válhat sorssá, sorsnak
minősíthető élettartalommá, ha magának
az osztálynak az élete a történelmi-
társadalmi fejlődéssel véglegessé

válik, befejeződik; vagy megszűnik mint
osztály, vagy átalakul mint osztály. Addig
minden élettartalom csak epizód.

Ha az egyed oly szervesen tartozik egy
közösséghez, mint az itteni takácsok az
osztályhoz, akkor az egyedre
vonatkoztatott - filozófiai értelmű -
általános a közösség, az osztály. Az
egyednek az általánoshoz való felnövése a
legbiztosabb útja egyfelől a személyiség
kibontakozásának; másfelől az egyed
életét olyannyira általánossá teszi, hogy
minden életeseménye - a sorsfogalom
értelmében - mindig csak epizód a kö-
zösség életében. Hiszen teljesen feloldó-
dott benne, ami által egyedi életének
minden eseménye az osztály életének ese-
ményét jelenti. Az egyén élettartalmai így
csak szubjektivitására vonatkoztatva
hordozhatnak sorsot, de nem lehetnek az
osztály sorsának - nem életeseményei-nek!
- általános reprezentálói. Az ő valódi
tartalmai ui., az őt legjobban jellemző
tartalmak: osztálytartalmak, amely
tartalom az osztály tartalmában is csak
epizód. Egyéni halála így nem reprezen-
tálhatja az osztály halálát, és így a be-
mutatott élettartalmak nem hordozhat-nak
sorsot. (Ez egyébként a későbbi, a
szocialista világnézet alapján létrejött
drámák egyik legalapvetőbb problema-
tikája is. És hadd mondjuk meg: filo-
zófiailag az, nem a dogmatikus szemlélet
következtében.) Ez voltaképp annyit is
jelent, hogy az egyednek ilyetén ábrá-
zolásában az osztály élete jelenik meg.
Ám ez nyilván nem befejezett és nem
végleges ahhoz, hogy a sors jelenjen meg
benne és általa. Gorkij Jegor Bulicso v j a
azért kiváló remekmű, mert fő-alakja
osztályhelyzete által jellemzett,
lényegében az ő osztályviszonyai vonul-
nak fel, és mivel halála az orosz kapita-
lista osztály történelmi megszűnésével
esik egybe, az ő halála reprezentálhatja az
osztály életének a befejeződését, s így
mindkettőre - az egyénre és az osztályra -
vonatkozóan, valóban sors ábrázolódik.

A takácsokra vonatkozóan épp ezért nem
állítható egyértelműen a naturalista
drámákra általában érvényes tétel,
miszerint voltaképpen nincsenek
befejezve; hogy történetük csak
abbamarad. Ezt úgy oldhatjuk fel, ha
látjuk, mi az oka Hauptmann drámája
befejezetlenségé-nek. A naturalista dráma
általában azért befejezetlen, mert az
életből egy folyó szakaszt ábrázol, s vége
után ugyanez az, életszakasz folyik
tovább. A takácsok, amint láttuk, egyrészt
befejezetlen, mert az alakok élete
feloldódik az osztálylét-



ben, ez pedig nem fejeződött be; más-részt
hangulatilag befejezett, lévén, hogy Hilse,
az egyedül személyiségnek ábrázolt alak
hal meg, akinek halála vég is, befejezés is,
mert rá vonatkoztatva sors jelenik meg.
Halálának melodramatikus jellege az
olvasó hangulatában kelti azt a
benyomást, hogy a bemutatott élet-szakasz
mindenkire vonatkozóan be-fejeződött, s
ezért a takácsok sorsa ábrázolódott. Pedig
csak osztályhelyzetük és az osztály
életének egyik szakasza ábrázolódott,
mert olyan cselekvéseik értek véget - noha
a dráma világán belül még ezek sem -,
amelyek az osztály életében pusztán csak
epizódot jelentettek.

A szocialista világnézet szerint való
sorsábrázolás kimunkálása, lehetőségé-
nek a megteremtése a X X. századi írókra
maradt.

Következő számaink tartalmából:

Major Tamás:
Téli rege-kommentárok

Ungváry Tamás:

Kortársunk Shakespeare

Koltai Tamás:
Áz eltűnt stílus nyomában

Palpe András:

Napló színészekről

Csik István:
Beszélgetés Jánaskúti Mártával

Földes Anna:
Svédországi színházi napló

:ízel József:
A magyar szcenográfla
a hetvenes években

.Szeredás András:

Vázlat a mai sztenográfia
történetéhez

KELEMEN ISTVÁN

Szabadtéri Elektra

Nagyváradon - Jászaival

Jászai Mari legszebb, legérettebb alakítása
volt az Elektra, amellyel tömegeket
hódított meg az antik színháznak. Ám
Jászai - a nagy művészekre jellemző elé-
gedetlenséggel - úgy érezte: nem sikerült
visszatükröznie Szophoklész szellemét,
mert az csak abban az antik keret-ben
érhetne el igazán nagy hatást, amely-be az
író beültette.

1897 nyarán Leszkay András aradi
társulata bérelte a nagyváradi színkört.
Június végén több előadás női főszerepére
Jászait hívta meg az igazgató. jászait
ünnepelték, minden fellépését ünnepi va-
csora követte. Egy ilyen „bohém estén"
(valószínűleg június 29-én) született meg
a szabadtéri Elektra gondolata. Az új-
ságírók - Sas Ede, Lovassy Andor, Fehér
Dezső, Halász Lajos - felkérték a
nagyasszonyt, hogy lépjen fel a Vidéki
Hírlapírók javára rendezendő előadáson.
Jászai késznek mutatkozott. Erre Fehér és
Halász azzal kecsegtette a művésznőt,
hogy Váradon megvalósíthatnák régi ál-
mát: a Rhédey-kertben építhetnék fel azt a
görög színpadot, amely méltó keretet
adhatna az Elektrának. Órákig tar-tó vita
után kidolgozták elképzeléseiket.
Rimanóczy Kálmán „küklopszi" stílusban
építi fel a színpadot az idevonatkozó
irodalom és Jászai útmutatásai alapján. A
bemutató időpontja: augusztus 15.

Jellemző a kor színházi viszonyaira,
hogy ezt a nagy érdeklődéssel várt elő-
adást sem próbálták hosszú ideig: a rendes
esti előadások megtartása mellett,
mindössze egy hétig. A két főszereplő -
Jászai Mari és Mihályú Károly -- csak két
nappal a bemutató előtt, augusztus 13-án
este érkezett meg Váradra és azonnal
megtekintette a szokatlan színpadot.
Összpróbákra augusztus 14-én került sor,
miközben a mesterek az utolsó simí-
tásokat végezték. Valószínű, hogy a sza-
badtéri Elektrára sem az egységes stílus és
a műgond volt a jellemző, hanem az
egyéni teljesítmény, a színészi bravúr.

Á nyomtatott rneghívón fél háromra
hirdették az előadást. Hamarosan kiderült,
hogy nem lehet olyan korán kezdeni, mert
sok vidéki vendéget vártak

a kora délutáni vonatokkal. Így négy órára
tolódott a kezdés időpontja.

A magas helyárak nem rettentették
vissza az ünneplő, de valami különleges
élményt áhító közönséget. Jöttek az
arisztokraták, a polgárok, az értelmisé-
giek, de a kisemberek és munkások is.

Augusztus 15-én vezércikkek köszön-
tötték a város népünnepélyszámba menő
eseményét és Jászai Marit. Á Nagyvárad-
ból: Jászai Marinak, a nagy tragikának az
volt a szíve vágya, vajba Elektrát úgy
játszhatná el, ahogy Sophokles látta:
szabad ég alatt, ezrek hallgatása mellett.
És néhány ember, újságíró, összeállt és
egész csendben, Nagyváradon, a Rhédey-
kertben színházat épített számára: íme,
tessék, megtettük neked, hogy velünk jót
tégy, hogy láthassuk, amit halandó még
nem látott, egy színházi elő-adást, kétezer
év előttről valót ..."

A művészet igazi ünnepévé vált az a
nap. A közönség már a délelőtt folyamán
kisétált nézelődni a Rhédey-kertbe.
Hatalmas jegenyék alatt helyezkedett el a
nézőtér és a színpad. A nagy, amfiteát-
rumszerű, két részre osztott nézőtér el-
foglalta az egész, úgynevezett "köröndöt".
A körönd déli oldalán állott a tizenöt és fél
méter széles, egy méter húsz centiméter
magas színpad, amelyhez - négy
lépcsőfokkal megemelt - felső szín-pad
társult. A színpadot nyolc méter magas
korinthoszi oszlopsor szegélyezte s az
oszlopsort timpanonos tetőszerkezet fogta
össze. Oldalt a Pelopidészek királyi
palotája, „az aranyban és öldöklésben
egyaránt gazdag". Á két oszlopsorban
Szophoklész és Apollón életnagyságú
szobrai, Peller Ferenc váradi művész al-
kotásai. A hatalmas színpadot két „kük-
lopszi stílusú" romfal határolta, melye-ken
négy Veszta-láng égett. Mintegy há-
romezer ember tódult ki az előadásra.

Balla Károly, jó érzékkel a szokásostól
eltérően megszakítás nélkül, egy-
folytában játszatta a darabot. A közönség
lélegzetvisszafojtva ült a helyén, egészen
az utolsó szavákig. Ekkor az előadás ün-
neplése minden képzeletet felülmúlt.
Heltai Jenő írta: „Ott a Rhédey-kert görög
színpadán, az égig érő kulisszák között,
fekete gyászos lepelben állott a busongó
Elektra . . . Ekkor természetesen már vége
volt az előadásnak és akkor természetesen
még mindenki a helyén ült és várta, mi
fog történni. Az egész dolog oly
szokatlan, oly ünnepies volt, hogy a
közönség érezte: ez nem végződhet úgy,
mint más rendes színi előadás, egyszerű
tapsolással és (hazatéréssel. Maga Jászai


