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A sorsábrázolás
Strindberg
korai drámáiban

Ibsennel kapcsolatban említettük azt az
ábrázolásmódot, amely nem az előtérbe
állított eseménysorban, hanem a mögötte
zajló folyamatokban vagy azok értékelé-
sében közli a lényeget (SZÍNHÁZ, 1981.
8.). Ez azokban a drámákban is észre-
vehető, amelyek az emberi benső világ
mélyét kívánják elénk állítani.

August Strindberg műveiről, főként
pályájának első szakaszában írott drámá-
iról szólván az első mondatban említe-
nünk kell Ch. Darwin nevét. Strindberg -
persze nem csak! - az ő tanainak
segítségével tájékozódott a világban, s
tapasztalatait ezek segítségével értelmez-
te és építette koherens - vagy annak látszó
- rendszerré. Ezen problémák tár-
gyalásakor nem azt hangsúlyozzuk, amit a
róla szóló legtöbb elméleti munka;
nevezetesen: „Mindenki, aki Strindberget
ismeri, tudja, hogy írásaiban személyes
tapasztalatait közvetlenül rajzolta meg" -
miként R. Williams pregnánsan
megfogalmazza. Sokan tehát abból
indulnak ki, hogy drámáiban mi-ként
jelennek meg a Siri von Essen, Frida Uhl
vagy Harriet Bosse révén beszerzett
tapasztalatok.

Darwin nevét azért kell azonnal emlí-
tenünk, mert - miként Lukács György írja
-: „Egy témája van Strindberg tra-
gédiáinak : a férfi és a nő örök, engesztel-
hetetlen küzdelme, a nemek harca a
hegemóniáért; a kozmikus szerelem vagy
talán inkább a kozmikus gyűlölet;
Strindberg erotikumában amúgy sem
választhatók el ezek egymástól." Ha
Darwin erre vontkozó tételét leegyszerű-
sítjük, azt mondhatjuk, hogy a szerves
természetben az a faj marad fenn, az él
tovább, amelyet erre alkalmassá tesz a
természetes kiválasztódás; amit az örök-
lött tényezők és a környezet hatása ha-
tároz meg. Strindberg ezt fordította át,
meglehetősen mechanikusan a férfi és a
nő viszonyára, elsősorban az öröklött
tényezőket kiemelve.

Drámáiban a férfi és nő harcában az
öröklött, a biológiai erők, pontosabban a
nemiség ereje a maradéktalanul deter-
mináló. Ezért is írhatta alakjairól Lukács
György: „Fajgyűlölet van közöttük .. .

két különböző faj, a tudatosan és a naivan
cselekvők, az észemberek és az ösztöntől
vezetettek"; fajon természetesen a két
nemet értve.

Ennek azonnal két következménye lesz:
alakjai nem karakterek, nem jellemek;
valamint: drámáinak témája a férfi és a
nő benső világa erőinek értékelése,
minősítése és ennek bemutatása.

Strindberg azt írja a Júlia kisasszony
előszavában: „Ami jellemzésüket illeti,
figuráimat kissé - hogy úgy mondjam -
»jellem-nélkülieknek« rajzoltam." Ez-
után ennek okaként felsorolja, hogy szá-
mára elfogadhatatlanok az eddigi jellem-
meghatározások és értelmezések, ame-
lyek jellemnek először a benső komple-
xusnak a domináló jegyét tartották, amit
összekevertek a „vérmérséklettel". Az-
után az önműködő gép, az „automata-
ember" fogalmának lett a szinonimája. A
jellem így változatlan, vagyis jellem-nek
a befejezett és rögzítődött belső
tulajdonságokat nevezték; az ő figurái
viszont igen sok tényezőből összetett és
változásra alapvetően képes emberek. A
probléma azonban az, hogy alakjait a
nemiség uralja, ez pedig voltaképpen
állandó egy emberben és nem változó.

A z apa (1887) c. drámájának főhőse a
Kapitány, az apa. Feleségével nem tud
megegyezni, hogy melyikük elvei szerint
neveljék lányukat, Bertát. A Kapitány
nevelőintézetben felvilágosult gon-
dolkodóvá és tanítónővé, Laura, a feleség
pedig otthon, vallásos neveléssel
művésszé, festőnővé kívánja nevelni.

Az alakok közötti viszonyokban a
következő megtörténéseket láthatjuk. A
Kapitány törvény elé akarja vinni egyik
katonáját, mert teherbe ejtett egy lányt. A
katona azonban nem akarja elismerni,
mondván : „Hát azt hogy lehessen tudni?",
ti. hogy ki a gyermek apja. Amikor a
Kapitány és Laura gyermekük
neveléséről vitatkoznak, Laura megkérdi
férjétől, miért járt nála a katona. A Kapi-
tány elmondja, és kiderül, ő is egyetért a
katona érvelésével, hiszen törvény „arról
nincsen, hogy ki a gyermek apja", és mert
„Okos emberek azt állítják, hogy ezt
sohasem lehet tudni". Lakásuk egy részét
egy Orvosnak adták ki, aki most érkezik.
Laura a segítségét kéri, mert - miként
mondja - férjének a „legkülönfélébb
ötletei vannak", kedélybeteg,
„összevásárol mindent, ami csak elébe
kerül"; férje - állítja Laura - azt mondja,
hogy „az ember egy mikroszkópban lát-
hatja azt, ami egy más csillagzaton törté-
nik", s mindig mindenben megváltoztat-

ja a véleményét. Az Orvos a gyógyulás
érdekében kéri az asszonytól: „kerülje
azt, hogy a betegben olyan gondolatokat
ébresszen, amelyek nagy benyomást te-
hetnének rá, mert puha agyvelőben ezek
hamar fejlődnek és könnyen mono-
mániává vagy rögeszmévé válhatnak".
Az Orvos azután meggyőződik arról,
hogy a Kapitány teljesen egészséges,
spektroszkóppal és nem mikroszkóppal
végzi a meteorokkal kapcsolatos tudo-
mányos munkáját, de ugyanakkor Laura
állításait is hiszi. Ezek után Laura elül-
teti a gyanút a Kapitányban, miszerint
nem ő Berta apja. Az Orvos a továbbiak-
ban elmondja Laurának, hogy csínján
kell bánni az általa hangoztatott vádak-
kal, mert ezek alapján egy férjet kiskorúsí-
tani lehet, aki ezzel „elveszti polgári és
családi jogait". Megsejtjük ekkor, Laura
épp ezt akarja. Közli az Orvossal: fér-
jének „az ötlött az eszébe, hogy nem ő a
gyermeke apja". A Kapitány könyörög
feleségének, mondja meg Bertával kap-
csolatban az igazat. A III. felvonásban a
gyanú a Kapitányban már tökéletesen
eluralkodott, monomániává vált, s Laura
megteszi az előkészületeket, hogy mint
őrültre ráhúzathassa a kényszerzubbonyt,
s elvitesse. A mű végén a Dada, aki
nagyon szereti a Kapitányt, ezt meg is
teszi; s a Kapitány a kényszerzubbony-
ban meghal.

Látjuk, e drámában az emberek kö-
zötti, valódi megtörténés pusztán annyi,
hogy Laura a véletlenül előkerült prob-
lémát (a katona esetében: ki a gyermek
apja?) és az Orvostól, annak szándéka
ellenére kapott ötletet (kerülje, hogy
mély benyomást tevő gondolatokat éb-
resszen) felhasználja, hogy megingassa
férje hitét abban, hogy ő Berta apja,
majd segít ezt monomániává növelni,
mire ráhúzatja a kényszerzubbonyt. Sem
a legszorosabb, sem a tágabb értelmű
megtörténésekből nem derülhet ki, hogy
mi a mű valódi világképe, mi legfonto-
sabb közlése, mondanivalója. A puszta
megtörténéseket többféleképpen értelmez-
hetjük : pl., hogy Laura bigott vallásos-
ságból szilárdan meg van győződve saját
nevelési elképzeléseinek maradéktalan
helyességéről, és ezért teszi, amit tesz;
azután gondolhatnánk, hogy lányukat
csak sajátjának akarja tudni; illetőleg
teheti mindezt azért, mert mindenképpen
meg akar szabadulni férjétől; végül
pedig, mert természete szerint elpusztító
alkat.

A megtörténések felsorolásából az is
kiderül, hogy a dráma egyik fontos tar-



talmi része a Kapitány monomániájának a
kifejlődése; a gyanúnak az oly mérvű
eluralkodása, amely monomániává válik.
Magát a folyamatot csak közvetlen írói
elbeszélésként történő megjelenítésben,
tehát epikusan lehetne ábrázolni; míg
drámában csak a folyamat egyes, dialó-
gusokban is megnyilvánítható állomásait
lehet ábrázolni. Strindberg is ezt
kényszerül tenni.

A megtörténések tehát csak azt közlik,
hogy Laura megőrjíti a férjét azon célból,
hogy Berta nevelését tekintve az
történjék, amit ő akar. Ennek oka azon-
ban nem derül ki. Laura tettének oka
olyan benső tartalom, benső dinamizmus,
amelyet nem akcióiból, hanem dialógusa-
inak tartalmaiból tudhatunk meg, amelyek
viszont értékelések; a Kapitány és Laura
értékelései. Először a Kapitány mond az
okokra vonatkozóan olyan mondatokat -
ezeknek sem a cselekmény előbbrevitele
szempontjából nincs jelen-tőségük, s
másféleképpen sem minősíthetők
akcióknak amelyeknek jelentése Laura
tetteinek okára világít rá: ,,...ez a ház tele
van asszonyokkal", akik „ellenem (...) és
fáradozásaim ellen folyton-folyvást
áskálódnak"; s az asszonyok miatt
„Mintha oroszlánketrecben járnék; és ha
nem tartanám orruk alá az izzó vasat,
nyomban széjjelmarcangolnának". Ezek a
mondatok éppúgy minősítések,
értékelések, mint a következők: „A férfi
és a nő itt folyton harcol egymás ellen,
reggeltől estig." A Dadát is ezzel vádolja:
„az ellenséghez pártolsz", s „Jól tudom,
hogy az olyan állatokon, aminők ti
vagytok, nem fog semmilyen tanítás".
Amikor a gyanú óriásivá, rombolóvá nő
benne, közli, hogy senki nem lehet
jóhiszemű, amikor egy nőről van szó, s
hogy az asszonyok „nincsenek tudatában
ösztönszerű gazságuk-nak".

Benső világa erőinek okát végül Laura
is kimondja: ,,...A hatalmat, azt. Ez a
harc életre-halálra mi másért folyt, mint a
hatalomért."

A dráma világképe tehát végül a
dialógusok azon tartalmaiból válik nyil-
vánvalóvá, amelyek Laura tetteinek okát
értelmezik, s nem az alakok közötti
megtörténésekből derül ki, hiszen azok-
ban csak a másik akaratának legyűrésére
irányuló tettek jelennek meg, amelyek
igen sok és különböző okból fakadó
dinamizmusok lehetnek. Vagyis az ak-
ciók, a megtörténések itt sem magyaráz-
zák, nem értelmezik önmagukat. Laura

hatalomvágy nem egyéniségéből, szemé-
lyiségéből fakad, vagyis nem azért teszi,
mert ő hatalomra vágyó egyéniségű em-
ber, hanem azért, mert nő. A Kapitány
szavai is mindig általánosítanak; nem
Lauráról, hanem az asszonyokról, a nők-
ről beszél.

A d r á m a legtöbb akcióját Laura hajtja
végre, így ezek sorozata a dráma hosz-
szanti szerkezetét adja. Azonban a Laura
által produkált akciók nem racionális terv
végrehajtásának egyes etapjai, legalábbis
Laura - és Strindberg szerint nem. Ezzel
azonban az eseménymenet-ben rejlő
szerkezet - ami r a c i on á l i s és tervszerű --
és annak az alaknak a benső világa és így
akciói között, aki ezt a szerkezetet a
drámán belül létesíti, igen mélyen rejlő
és alapos önellentmondás van, hiszen
Laura ö s z t ö nö s e n cselekszik. Ez utóbbit
azzal mutatja meg az író, hogy Laura
minden későbbi tettéhez mástól kap
ötletet - a Katonától és az Orvostól

a z a z a férje elleni akcióihoz ezek nem
önmagából erednek, hanem mások sza-
vaiban ösztönösen érzékeli meg a szá-
mára való lehetőségeket. Cselekvéseinek
ösztönös voltát ő maga is kimondja. Erre
akkor kerül sor, amikor a Kapitány azt
realizálja, hogy neki ellensége volt az
anyja, a testvére, az első nő, akit
szeretett, s ellensége a lánya is, „És te, a
hitvesem, halálos ellenségem voltál, mert
el nem eresztettél addig, míg el nem
terültem holtan". Erre mondja Laura:
„Nem tudom, gondoltam-e arra, vagy
megkíséreltem-e valaha, amiről azt hi-
szed, hogy megtettem. Lehet, hogy ural-
kodott bennem egy sötét hajlam, hogy
téged, mint olyan akadályt, mely utamban
van, eltávolítsalak, de ha tetteimben
tervszerűséget látsz, lehetséges, hogy ez
megvolt, ámbár én nem tudtam róla. . .
Strindberg itt olyat mondat ki Laurával,
ami az ő személves véleménye s nem
alakjáé. A drámában ugyanis egyértel-
műen tervszerűnek látszik mindaz, amit
csinál; az Orvosnak elmondott szavai
pedig tudatos hazugságok. Ezt nyilván az
író is tudja, s ezért mondatja: „lehet-
séges, hogy megvolt", ti. a férje elleni
tettek tervszerűsége; de az m á r csak
Strindbergnek a nőkről való véleménye,
hogy „ámbár én nem tudtam róla". Az ő
véleménye ui., hogy a férfi és a nő
közötti különbség a férfi tudatos, cél-
szerű cselekvése, szemben a nő ösztönök-
től vezetett, naiv cselekvésével. Az írói
munka szükségképpen tervhez igazodó
volta racionális eseménysort épít fel, ami

ellentétbe, illetve a szerkezeten belül
önellentmondásba kerül annak a benső
világnak az ösztönösségével, amiből
ezek a tettek erednek. Ez az önellentmon-
dás csak úgy oldható föl, ha az alak
szájába az író saját véleményét adja, de
ez természetesen csak álfeloldás. Ezt
bőven megfigyelhetjük majd a XX. szá-
zadi drámairödalomban. Ott is, mint itt
is az önellentmondás oka, hogy az ak-
ciók már nem értelmezhetik és magya-
rázhatják önmagukat.

Ugyanebből a problémakörből nő ki a
dráma egy ' másik önellentmondása is.
Laura és a Kapitány egyik nagy vitája-
1)61 megtudjuk, hogy Laura őt addig
szerette, amíg úgy engedelmeskedett
neki, „mintha értelmetlengyermeked
lettem volna". Erre válaszolja Laura:
„igen, így volt ez akkor, és azért
szerettelek, mint gyermekemet." Amikor
a kapitány érzelmei megváltoztak, Laura
,,Az anyából szerető hitt, pfuj I"- és akkor
minden megváltozott: „Az anya a barátod
volt, de a nő az ellenséged, és a két nem
között élő szerelem: küzdelem.. . "

Laurának ezen szövegeiben nyilván
Strindberg világmagyarázó
koncepciójának egyik fontos része
jelenik meg: a férfi és a nő között csak
az anya-fiú viszonyban nincs hatalomért
való harc. Az önellentmondást a
Dadaalakja hordozza, úgy, hogy ő
nevével és foglalkozásával jelzett módon
anyaian szereti a Kapitányt, de még-is ő
teszi vele a legrosszabbat: ő húzza rá
ravasz módon a kényszerzubbonyt. Ez
ellentmond a koncepció azon részé-nek,
amely szerint az anya a férfi-gyermek
barátja. Strindberg azért adatja a
Dadával a Kapitányra a kénvszerzub-
bonyt, hogy koncepciójának egy másik
részét bizonyítsa: a nők ösztönösen és
naivul cselekszenek, miként a Dada
ebben a jelenetben.

A mű világképe a férfi és a nő benső
világa legerőteljesebb dinamizmusainak
strindbergi értelmezése. E szerint nem
emberi dinamizmusok vannak, hanem fér-
fiúi és női, az egyik racionális, a másik
ösztönös; ezek egy magasabb szinten
azonosak: a nem erői I g y a nem erői két
nembe Szétosztódva ugyanazért folytatják
a küzdelmet: a másik fölötti hatalomért.
Az ezzel a tartalommal rendelkező benső
világok azonban nem marad-nak meg a
maguk határain belül, hiszen éppen a
másik legyőzése, igába hajtása a céljuk;
vagyis objektiválódniok kell. Itt,
láthatjuk, a legszorosabb értelmű
magánéleti szférában objektiválódnak,



ahol - úgy tűnik - még van mód az egyé-
niségből fakadó cselekvések végrehajtá-
sára. De vajon így van-e?

Ennek a kérdéskörnek az elemzését
kezdjük annak a rögzítésével, miszerint
ebben a műben olyan alaptényező jelenik
meg, amely a kor más drámáiban is bőven
megtalálható (pl. Maeterlinck műveiben),
s ami a későbbi drámákat lénye-gében
hatja át. Ez pedig az, hogy egy-egy író
bizonyos élettényt mint az élet lényegét
hordozó, kifejező élettényt értékel, s ebből
ő vagy az általa reprezentált társadalmi
csoport egységes érték- és világmagyarázó
koordináta-rendszert fejleszt ki, no-ha sem
a tény, sem értékelése ezt a funkciót nem
tölthetik be.

Ennek oka bőven ismert: az egységes
etikai és világnézeti koordináta-rendszer
széthullása. Ezt majdnem egy időben
Dosztojevszkij (Karamazov testvérek, 188o)
és Nietzsche (Imigyen szóla Zarathusztra,
1883) úgy fejezte ki, hogy „Az Isten
meghalt". Vagyis tulajdonképpen minden
csoport, minden különböző „mi" és
minden egyed, minden különböző „én"
mesterségesen, önkényesen állít fel más és
más érték- és világmagyarázó koordináta-
rendszert. Az origópontokba más és más
életjelenséget helyez-nek, olyat, amelyet
az adott „mi" vagy az adott „én" tart a
valóság egésze, de legalábbis az adott
részterület számára a meghatározónak, a
lényegként funkcionáló életjelenségnek.

Lukács György ezért írhatta, hogy
ennek a kornak a drámája intellektuálisabb
minden eddigi kor drámájánál, mert az
alakok nem benső erőik és nem
egyértelműen saját szenvedélyeik, hanem
vélemények és értékelések alapján cse-
lekszenek. Az a dinamizmus, amit a
cselekvések mélyén lévő, meghatározó
erőnek tartanak, csak vélemény és/vagy
értékelés révén válik egyértelművé és
meghatározhatóvá. Az értékelés lehet egy
csoporté, akiket az író reprezentál, de
lehet a sajátja, az ő énjéé is. Ezt az
értékelést az író beépítheti alakjainak
tudatába, s ekkor mint az alakok érté-
kelése jut érvényre; de a sajátját is meg-
jelenítheti az ábrázolás valamily módjával.
Nyilvánvaló az is, hogy ez az értékelés
lehet objektíve igaz és a társa-dalmi
tartalmakkal és erővonalakkal megegyező;
lehet részben igaz, de mint maradéktalanul
igaznak feltüntetett; és lehet teljesen
hamis, noha a szubjektív átéltségben
maradéktalanul igaznak lát-szó és így is
feltüntetett. Az elsőre Csehov, a
másodikra épp Strindberg mun

kássága lehet a példa; míg a harmadik M.
Maeterlinck műveire érvényes. (Pl. A
vakok, 189o; Tintagiles halála, 1894.)

Ha egy drámaíró olyan életjelenséget
tesz meg a világ magyarázó lényegéül,
amely erre objektíve nem alkalmas - pl.,
hogy a férfi és a nő közötti alapviszonyt a
hatalomért való harc jelenti - szükség-
szerűen jelennek meg művében önellent-
mondások, ha egyébként jó az ábrázoló-
képessége. Nyilvánvaló, hogy ha még az
ábrázoló kvalitások is gyöngék, teljesen
érdektelen lesz a mű. Strindberg jó író
volt, de sem a világot, sem a férfi és a nő
alapviszonyát nem magyarázza lényeg-
ként a két nemnek a nemiségből eredő
harca a hatalomért. És ebből is erednek az
említett önellentmondások.

A nemiség mindkét nemben ugyan-azért
küzd; így csak az egyik fél győzhet. Az
első probléma, hogy ha a férfiban és a
nőben a hatalmat megszerezni akaró erők
természettől, nemiségből - vagy ahogyan
Strindberg mondja, a „fajból" - erednek,
azaz, ha ontológiai alapmozzanat, akkor a
nemek szerkezetileg olyan princípiumok,
mint a jó és a rossz, a középkori
moralitások szerint az Isten és a Sátán. A
különbség tartalma szerint persze igen
nagy, hiszen sem a nemek közül, sem a
racionalitás és az ösztönösség közül az
egyik nem a jó, s a másik nem a rossz, sőt
ezek a kategóriák itt nem is adekvátak.
Szempontunkból az a fontos, hogy az
ilyen szerkezetben, miként az Úr és a
Sátán, a férfi és a nő sem győzheti le a
másikat véglegesen, legfeljebb
átmenetileg. Ez azonban nem juttat
érvényre sorsot, mert csak epizód.

De mi okozza valamelyik fél vereségét?
Az apában vereség csak akkor lehetséges,
ha a Kapitány benső ereje lecsökken.
Hogyan és mikor lehetséges, hogy „A
durva erőt legyőzte a ravasz gyöngeség ...
" ? A kérdésből is látható már, hogy a
racionalitás nem okvetlenül erősebb az
ösztönösségnél. A válaszból viszont az
derül ki, hogy a győzelemben nem ezek a
jellemzők játszanak szerepet. Az Orvos
azt mondja Laurának : „... az akarat
jóformán gerince a léleknek; ha megsérül,
a lélek összeesik." A hatalmat Laura úgy
szerezheti meg, ha szétbomlasztja a
Kapitány akaratát; vagyis a győzelem
vagy a vereség az akaraterőn múlik, s nem
a tervszerűségen vagy az ösztönösségen.
Így a kérdés ez: miért és milyen esetben
bomlasztható szét az akarat? Erre
vonatkozóan Strindberg két okot is
prezentál. Az egyik az Orvos-nak már
idézett szavaiban rejlik: „Kerül

je azt - mondja Laurának -, hogy a beteg-
ben olyan gondolatokat ébresszen, ame-
lyek nagy benyomást tehetnének rá, mert
puha agyvelőben ezek hamar fejlődnek és
monotániává vagy rögeszmévé változ-
hatnak." A „puha agyvelő" mint magya-
rázat természetesen metafora, amelynek
végül is nincs konkrét jelentése. A Kapi-
tány akaratgyengeségének másik magya-
rázatát Laura kezdi el: „Nagy, erős tested
híján volt az idegeknek, óriás-gyermek
voltál, aki vagy korán jött a világ-ra, vagy
hívatlanul", és a Kapitány fejezi be: „Igen,
ez bizonyára így volt; ag apám meg az
anyám nem akartak engem, és ezért születtem
akarat nélkül." Az akarat-gyengeségnek
ezek az okai nem egy-szeriek és egyediek,
hiszen mindkét motívum a Júlia
kisasszonyban is feltűnik, ahol ui. a nő,
Júlia szenved vereséget. Az előszóban
Strindberg ír „Júlia gyenge, korcs
agyvelejéről", majd a drámában Júlia ezt
mondja: „Azután meg-születtem . . . úgy
tudtam, anyám akarata ellenére."

Ahhoz tehát, hogy Laura győzhessen, a
Kapitányban monomániává kell fejlődnie
a gyanúnak, aminek oka benne, saját
minőségében rejlik. Ez pedig az akarat-
gyengeség, aminek egyfelől a „puha
agyvelő" az oka, másfelől, hogy szülei
akarata ellenére jött a világra. A drámában
azonban az akaratgyengeség közvetlen
okozata a feltámadó, monomániává váló
gyanú. Márpedig azok erre nem elégséges
magyarázatok. Az életben természetesen
előfordulhat, hogy egy férj-ben sok-sok év
eltelte után felvetődik a gyanú, ki saját
gyermekének az apja? Egy drámában
azonban ezt nagyon alaposan meg kell
indokolni, hiszen enélkül legfeljebb eset
marad, olyan, „ami szokott az életben
előfordulni". Különösen akkor kell okát
meggyőzően ábrázolni, ha a monománia
olyan világkép-ben okozata a férfi
akaratgyengeségé-nek, amelynek lényege
a férfi és a nő harca a hatalomért. Igy a
férfi vagy akár a nő (Júlia kisasszony)
gyengeségének az oka a világképnek kell
hogy szerves tartozéka legyen. Ám a
strindbergi magyarázat teljesen
mesterséges, kitalált ok; hiszen az
akaratgyengeségnek semmiképp nem lehet
oka, hogy valaki-nek „puha vagy korcs az
agyveleje", illetve, hogy szülei akarata
ellenére jött a világra. Az akciók végső
okának magyarázata tehát elégtelen,
illetve mesterséges. Vagyis itt is
észrevehetjük már: a világmagyarázó
koordináta-rendszer origópontja nem
objektív igazság, nem



társadalmi erő, hanem önkényes magya-
rázat, értékelés.

Az akciók nem az egyéniségből ered-
nek; a dráma nem az egyéniségek, hanem
a nemek Strindberg szerinti alaptulaj-
donságaira épül. Ezek viszont öröklöttek.
Ismert, hogy az öröklött tulajdonságok
nak vagy betegségeknek a korabeli
irodalom milyen nagy jelentőséget tulaj-
donított; némely drámában (Ibsen:
Kísértetek) és regényben (Zola több műve)
az apa bűne a Búban öröklődik, és ez lesz
számára a sors. Itt is: a Kapitány szülei
akarata ellenére jött a világra, ezért nin-
csen erős akarata, s ez válik „sorsává".

A szót azért kellett idézőjelbe tennünk,
mert végül itt a sors igazában nem jelenik
meg.

A sorsproblematikát, vagyis azt, hogy a
befogadó mikor érzékel, milyen élet-
eseményekben lát sorsot, most nem rész-
letezhetjük. Annyit azonban minden-
képpen említenünk kell levezetés nél-kül -
, hogy a drámai műnemben teljesen privát,
partikuláris életesemény nem hordozhat
vagy nem jeleníthet meg sorsot. Ezért a
sorsérzés kialakulásához először az
szükséges, hogy a személyiség benső
tartalmainak lényeges része társadalmi

tartalom legyen. Ugyanakkor, másodszor,
ezeknek a tartalmaknak olyan viszonyokban
kell objektiválódniok, amelyek az adott
tartalmat véglegessé, befejezetté teszik; s
mindennek - harmadszor - gyorsan kell
lezajlania. Hiszen nyilván-való, hogy az
epikus művek is sorsokat jelenítenek meg.
Az epikus művekben megjelenített sorsok
azonban egyfelől inkább lehetnek
egyéniek és egyszeriek ; vagy az ember
biológiai szférájára vonatkozó sorsa is
megjelenhet itt; másfelől az epikában az
egyéniségnek és körülményeinek a
találkozása évek, évtizedek során
bontakozik csak véglegessé, vagyis lassan
érik sorssá.

Az apában ábrázolt sors voltaképp a
nemiséggel azonos, hiszen a férfi és a nő
közötti „örök" küzdelem ebből ered. A
nemiség dinamizmusai azonban az ember
életét így vagy úgy, de teljes életében
végigkísérik; még ennek a Strindberg által
megragadott aspektusa is, s a nemiségnek
ez az aspektusa is meghatározza az egész
életet. Ebből az is következik, hogy a
nemiség az ember születésekor kialakuló
,,életszituációjának" a tartozéka. Különös
jelentősége van azonban annak, hogy a
nemet az utód végül nem örökli őseitől;
legalábbis úgy nem, ahogyan a
karaktervonásokat, hajlamokat stb. A
nemiség az egyed

számára ezért másképp, ha tetszik „erő-
sebben" ontológiai adottság, mint azok az
egyéb tényezők, amelyekkel az ember
megszületik. A karaktervonások és hajla-
mok stb. egy bizonyos határig minden-
képpen módosíthatók, a nemiség egyér-
telműen állandó.

A mi értelmezésünk szerinti szituáció-
nak egyik ontológiai ismérve lehetet-lenné
teszi, hogy az ember élete egészé-nek okai,
motívumai a szituációban benne legyenek.
Az a probléma, hogy az ember
születésének pillanatában ki-alakult
szituációra épül a dráma cselekménye, a
drámatörténet során -- a közép-kor óta
először épp G. Hauptmann ( A takácsok)
és A. Strindberg drámáiban lévő sorsok
ábrázolásában és az események sorsként
való megérzékelésé-ben válik fontossá és
problematikussá.

A kérdés rövid elemzését kezdjük
onnan, hogy egy ember egész életének
okait, motívumait a születés pillanatának
szituációjába potencialitásokként csak
egyetlen esetben lehetséges beépíteni.
Csak akkor, ha az adott világnézet szerint
az ember életét alapvetően és lénye-gében
születése előtti időkből eredő dina-
mizmusok határozzák meg; vagyis ha nem
az illető egyénisége, neveltetése és neve-
lődése, ha nem társadalmi körülményei.

Ilyen pl. a középkori katolikus világ-
nézet. A test születésekor - a világnézet
szerint az Isten közvetlenül teremti a
testbe a lelket. A továbbiakban ezért a
lélek sorsa lesz a fontos s nem a testé. A
lélek nem is egyéniség; a moralitások
középponti alakja ezért is lehetett Akárki,
Jederman, Evervman. A lélek sorsa pedig
két öröktől fogva való erőtérben halad: az
Isten (illetve az Erények), valamint a
Sátán (illetve a Bűnök) által
meghatározott és felépített erőtérben. A
cselekvés lehetőségei is adottak, a hét
Főbűn és a hét Erény között, mint fő
hatóerők között cselekedhet. Vagyis a
lélek sorsát a születése előtt meglévő
dinamizmusok határolják be és határoz-
zák meg, s ezek hatása a test halálán is
túlmutat. Ezért a lélek sorsa már születése
pillanatában potenciálisan adott, hiszen
csak a hét Főbűn és a hét Erény közötti
erőtérben folyhat le, s így minden számba
jöhető lényeges dinamizmus születésének
szituációjában adva van.

Láttuk A takácsok elemzésekor
(SZÍNHÁ Z , 1 9 8 1 . 7 . ) , hogy az
osztályhelyzet és osztályviszony éppúgy
létezik az ember születése előtt, s ha az
embert osztályhelyzete által
meghatározottnak ábrázolják, akkor
ebben az esetben is

már a születése, nevelődése és így karak-
tere kialakulása előtt meglévő erők ala-
kítják sorsát. Ezért már ebben az esetben
is kérdéses, hogy a bemutatott életese-
ményekből a befogadó a drámai alak
speciális, egyedül csak reá jellemző és reá
érvényes sorsát érzékelheti-e meg ?
(Amely természetesen általánosítható; pl.
az összes Shakespeare-dráma főalakjának
sorsa csak reá, az adott főalak ra jellemző
és érvényes és így általánosít-ható.)

Azon alakábrázolásokhoz, amelyek az
alakot születése előtti erőktől meghatá-
rozottnak mutatják, A. Strindberg egy
harmadikat tett hozzá. Hiszen a nemiség
erői, amelyek a férfit és nőt kormá-
nyozzák, ugyancsak a születés és neve-
lődés előttről származó erők.

E három eset közül csak a katolikus
dogmatikus, méghozzá ontológiai lényege
szerint. Még a szabadakarat tétele is
dogmatikus ebből a szemszögből, hiszen a
szabadakarattal végrehajtott tettek
eredménye, következménye csak két
helyre juttathatja örök időkre a lelket; a
pokolba vagy a paradicsomba. A purga-
tórium ui. „átmeneti" hely és csak a
paradicsom felé nyitott. Így a lelkek sorsa
egyáltalán nem differenciált. A másik két
esetben a születés előtt meglévő erők nem
oly egyértelműen determinálóak, mint az
Isten és a Sátán ereje. A többi erő csak
alapozó, s egyfelől nem az élet minden
szférájára vonatkoznak; másfelől nem
csak két erő közötti haladást tesznek
lehetővé. A nemiségből fakadó különböző
hajtóerők, pl. a hatalomvágy a másik nem
fölött, ugyan nagyobb kategória az egyedi
jellemnél, még-is, a valóságban az
egyéniséget hatja át, vagyis ez a hajtóerő
az egyéniség egyéb jegyeitől meghatározva
jut érvényre. Ennek nyomait még A.
Strindberg eléggé dogmatikus nézeteiből
fakadó ábrázolásmódjában is
észrevehetjük. Júlia kisasszony
cselekvéseiben nemcsak a nemmel együtt
járó, hanem az anyától öröklött
dinamizmusok, az adott pillanat sugallta
hangulatok (Szent Iván éjszaka) stb. is
működnek. Azonban minél inkább
csökken a nemiség ereje egy-egy Strind-
berg-drámában, annál kevésbé jut érvény-
re alaptétele. A tétel azonban mindenképp
önmagában hordozza azt a vonását,
jellemzőjét, hogy a másik fölötti uralomra
törő vágy az egész élet során megmarad.
De lehet-e így és ebben az esetben
véglegesen győzni vagy vereséget
szenvedni? - vagyis befejeződni,
véglegessé válni? A kérdés legpreg-



nánsabban és a valóságnak legmegfelelőb-
ben a Haláltáncban látható, hogy ti. az
egyik fél sem győz véglegesen, csak
„libikókaszerűen" van egyszer az egyik,
másszor a másik felül. Az ottani Kapitány
„végleges" győzelmét az jelenti, hogy
halála pillanatában épp ő volt felül.

Látható, mindhárom esetben, éppen
mert a születés előtti erők determinálóak, a
sorsot meghatározó erők ontológiai
jellemzők. Ez azonban Strindbergnél
mégsem építhető a dráma szituációjába. A
nemiség hatalomvágya ui. nem ön-
magától, önmaga gyengébb vagy erősebb
voltától stb. győz a másik felett, hanem a
másik gyengesége miatt, amely gyengeség
a másikban nem a nemiségtől függ. Elvben
nem is lehet erősebb az egyik nem ilyen
irányú vágya a másiknál, hogy ez
biztosítson végleges győzelmet. Ehhez
más, kiegészítő dinamizmusok szüksé-
gesek. Ezért még az egyik fél halála sem
okozza a másik fél lényegbeli győzelmét.
A férfi és a nő hatalmi harca elvben
mindig csak libikókaszerű győzelmekhez-
vereségekhez vezethet; ezek azonban
semmiképp nem hordoznak sorsot, épp
epizodikusságuk miatt. A nemiség ezért
nem építhető itt be egy drámai alak
ontológiai szituációjába; a dráma szituá-
ciójáról nem is beszélve. Másfelől - és
most már objektíve! - sohasem lehet az
ember ontológiai értelmű sorsának meg-
határozója a másik nem fölötti uralom, a
győzelem, de a vereség sem. A nemiség
ereje, jelentősége Strindbergnél termé-
szettudományos tétel. Viszont bármely
természettudományos tétel bármely korban
csak olyan dialektikus állapotban létezhet,
amelyet a „fejlettség-és-fejletlenség"

terminus jellemezhet. Így bármely
természettudományos tétel adott korban
lévő érvényességét abszolút érvényűvé, a
világmagyarázó koordináta-rendszer
origópontjává tenni csak mint egy bizo-
nyos határig való tévedést lehet, s ha
valaki ezt a mű alapproblémájává teszi,
műve világának egy jó része eleve tévedés.
Ez a tévedés az idők folyamán mint
elavultság érzékelődik. Ez minden eset-
ben érvényes, vagyis soha, egyetlen ter-
mészettudományos tételt sem lehet egy-
egy mű alapproblémájává tenni, éppen,
mert az szükségszerűen tartalmaz téve-
déseket vagy hiányosságból fakadó
elégtelenségeket. (Bármekkora is az adott
tétel tudományos jelentősége a múlthoz
viszonyítva.) A XX. századi drámaírók
közül nem egy esett ebbe a csapdába.
Alaptényezővé csak társa-

dalmi, történelmileg érvényes társadalmi
igazságok tehetők.

Mindezek nem jelentik szükségszerűen
azt, hogy az életábrázolás is okvetlenül
tévedést vagy féligazságot közöl. De
mivel A z apában található életábrázolás a
férfi és a nő hatalmi harcára mint
alaptételre épül, eléggé mesterkélt és mára
már elavult ez is. Hiszen Az apa
szituációjával kapcsolatban is a fent
említett az alapprobléma. R. Brustein így
teszi fel az idevonatkozó kérdést: a
Kapitány „Egészséges ember-e, akit Laura
mérgező gyanúkeltése kerget őrületbe,
vagy őrületének csírái a dráma
cselekményének megkezdése előtt benne
vannak már agyában? Strindberg habozik".
Vagyis nem lehet tudni, mi hozza létre a
szituációt: Strindberg Darwintól vett
alaptétele - vagyis az öröklött (a nemiség
hatalomvágya, akaratgyengeség)
tulajdonságok - avagy Laura machi-
nációinak elkezdődése. Ha az utóbbi
lenne, nem lenne sok köze Darwinnak
Strindbergtől értelmezett tételéhez; az nem
igazolódna. De ekkor is megmaradna egy
lényeges kérdés. Ekkor ui. két olyan
egyéniséget kellene látnunk, akinek a
lényegéhez tartozik a másik feletti ura-lom
vágya. Ez esetben a mű azért marad
hiányos, mert épp az egyéniségeket nem
látjuk; Laurának azt a vonását, amivel és
amiért őrületbe kívánja hajszolni férjét, s a
Kapitánynak azt a vonását, amely őt erre
alkalmassá teszi. De sem Laura, sem a
Kapitány semmiképp nem egyéniségek.
Ezeket - az egyéniségtől függet-len -
természettudományos tétel, a ne-miség
adott dinamizmusai és az öröklött
akaratgyengeség helyettesítik. Ez utóbbiak
a Kapitány benső világában látszódnak
jelen lenni, de nem egyéni vonások-ként.

Mindez először azt jelenti, hogy A.
Strindberg - talán először a drámatörté-
netben - kifejezetten az ember benső
világát választja a dráma témájául. Ezért
mindaz, ami láthatóan-hallhatóan történik,
csak epifenonja ennek, származéka, csak
másodsorban fontos következménye.
Ezzel tagadhatatlanul új, majd a XX.
században járhatóvá váló utat nyitott a
drámai ábrázolás számára. De mind-ezek
jelentik továbbá azt is, hogy a Kapitány
benső világának tartalmai a strindbergi
értelmezés szerint való tartalmak, és
egyáltalán nem objektív igazságok. Ezáltal
viszont nem azok az emberek közötti
megtörténések a fontosak, amelyek az
előtérben állnak, hanem a mögöttes
dinamizmusok, mint a mű té

mája, de amelyeknek jelentéseit értéke-
lések, minősítések révén kapjuk meg.

Ezzel azonban a sorsfogalom jelentése
is alapvetően változott; vagy az, amit
látunk, nem sors.

A sorsérzékeléshez a bemutatott élet-
sorok tartalmának befejezettnek, lezár-
taknak kell lenniök. (Akár más szemszög-
ből időlegesnek, de az adott problémára
vonatkozóan mindenképp véglegesnek,
mint pl. a középkori fogalomhasználat
szerint való komédiában, ahol a szerel-
mesek győzelme a házasság előtti aka-
dályok fölött véglegessé válik.) A befe-
jezettség itt megvan, a Kapitány meghal.
Mivel ezt a véget egyéniségénél mélyebb
erők okozzák - szülei akarata ellenére
jövén a világra, az ő akarata bizonyult
gyengébbnek a Laurával való harcban -,
ezeknek a tartalmaknak a befejezettségét,
véglegessé válását kellene látnunk az ő
halálában és halálával. Ez viszont
képtelenség. A nemiségnek és ily követ-
kezményeinek nem lehet sorsa, hiszen
történetük sincs és nem is lehet. A
nemiségből fakadó hatalomvágynak csak
megnyilvánulásai lehetnek. Mindezeket
sorsként csak akkor értelmezhetnénk, ha a
Kapitány és a Laura közötti, a nemiségből
eredő küzdelemnek a társadalmi
meghatározóit és a korhoz kötött voltát
látnánk. Ezt azonban nem látjuk, esetleg
csak a drámán kívüli ismereteinkből
tudjuk. Nem látjuk a férfi és a nő kap-
csolatában a hatalomvágynak azt a jelle-
gét, hogy ez a szerelemnek, házasságnak
tartalmaként, korhoz kötött. Így ők nem
hordozzák ezt, mint ahogy pl. Ady Léda-
verseinek összessége alapvetően hordozza
a szerelemnek - a Kapitányé-hoz és
Lauráéhoz hasonló szerelem-jellegnek - a
társadalmi kötöttségeit és
meghatározottságait. E házassági kap-
csolat csak így lenne igaz, másfelől így
lenne lehetséges sorsábrázolás. A férfi és
a nő kapcsolatában a hatalomvágynak így
lenne társadalmi beágyazottsága, vala-mint
története és sorsa, mert ezáltal lehetne
megmutatni, hogy a szerelemnek ez a
fajta objektivációja korhoz kötött. Ha a
férfi és a nő kapcsolatában, akár
nemiségük különböző megnyilvánulá-
saiban, vagyis ha e kapcsolat bármiféle
objektivációjában nem látjuk, hogy az
objektiváció fajtája, jellege stb. társadal-
milag meghatározott, akkor nincs is
ennek története, csak megnyilvánulásai
vannak, de így nincs sorsa sem; ami vi-
szont az ábrázolás hitelességét rombolja.

Mindazonáltal a problémakörben -
tudva, nem tudva - egy alapvetően lé-



nyeges kérdés jelenik meg. Nevezetesen,
hogy az adott személyiség jegyei, jellemzői
már nem számítanak sorsát illetően; azt
más, egyéniségétől független vagy azon
túllévő erők hozzák létre. Lényegesen új
itt a sorsértelmezés, az, hogy az
egyéniségtől független vagy azon túl-lévő
erők nem az egyéniség részei, és ezért
nem is az egyéniséget fejezik ki, de mégis
az adott ember benső világának
tartozékai. Az új sorsértelmezést úgy is
fogalmazhatjuk, hogy az ember léte és
nem meghatározott egyénisége találkozik
olyan erőkkel, amelyek számára sorssá
változnak.

A kérdésnek természetesen van egy
másik aspektusa is. Amibe ui. az ember
beleszületik, az tehető bensővé úgy, hogy
a bensővé tétel az egyéniség gazdagodását
jelenti. Ami az emberrel vele születik, azt
nem egyéni erőfeszítéssel lehet bensővé
tenni, az eleve benső világának része. 1 la
ezek a születés előtt-ről származó erők,
akkor nem lehetnek személyiségének
részei, hanem ő csak hordozza ezeket a
külső tartalmakat. Ha az emberrel nem
őrá, hanem nemiségére vagy osztályára
jellemző tényezők születnek, de ezek
mégis determinálják éle-tét, akkor ezek
úgy az ő sajátjai, hogy nem kizárólag a
sajátjai. Mivel ezek bentről kifelé
irányulnak, és egyénileg maradéktalanul
átélhetőek, úgy jelennek meg, mintha
egyéniségének részei lenné-nek, holott
nem azok. Vagyis új ember-kép jelenik
meg: a nagyfokú társadalmi
organizációban élő, elidegenedett emberé.

E sz ám u n k s zer ző i :

BÉCSY TAMÁS egyetemi tanár, ELTE
Világirodalmi Tanszék
BOGYAY KATALIN újságíró,

a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a Népszava munkatársa

HERMANN ISTVÁN filozófus,
az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZINTI Z munkatársa

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

POR ANNA irodalomtörténész
PIETZSCH, lNGEBORG dramaturg
SZINETÁR MIKLÓS

a Magyar Televízió elnökhelyettese
TATÁR ESZTER

a Nemzeti Színház rendezője
VÁMOS LÁSZLÓ

a Nemzeti Színház művészeti vezetője,
a Színházművészeti Szövetség főtitkára

BOGYAY KATALIN

Virágok
a poshadt mocsárból

Lindsay Kemp együttese Párizsban

Lindsay Kemp különféle színű fény-
folyosókból tűnik elő, s ezüstfátyollal
takart meztelenségében földig hajol őr-
jöngő közönsége előtt, kezében virág,
tépkedi szirmait s dobálja a tapsolók
közé.

A Theatre de la Ville épülete előtt
sóvárgóan ácsorognak a kívülmaradottak,
akik nem láthatják Lindsay Kemp és
mímes-balett együttesének vendég-
játékát. És vannak, akik felháborodva
vonulnak ki az előadásról, s szavaikat
nem válogatva szörnyülködnek a látot-
takon.

„Az ember vagy csak gyűlölni tudná,
vagy szenvedélyesen üdvözölni azt az
olvasztókemencét, amelyet gyanús föld
alatti folyosókból varázsol elő, ahol
kétségbeesés verseng a groteszkkal, a
bujaság a szentséggel, a cirkusz láza, az
álom hontalansága pedig az apokalipszis
tévelygéseivel" - írta Patrick de Rosbo,
francia szín kritikus Lindsav Kemp
művészetéről.

Pantomim Jean Genet emlékére

„Divine meghalt tegnap kiömlő
vérének tócsája közepén.. .
Elment úgy, ahogy óhajtotta,
a szeszély és a meg 'avart
alávaló- közepette."

(Jean Genet: Notre Dame des
Fleurs)

(Bujálkodás) Az agresszív zene ritmusára, a
nemi vágy fülledtségében EI Greco
hosszúkás arcú, sárga bőrű férfiai tűnnek
elő a vastraverzeken a kék-sárga-bíbor
sugárból. Szenvedélyes táncukat áthatja a
sértő gúny. A férfiszere-lem igazát hirdeti,
a szeretetért esdeklő-kért szól. Lindsay
Kemp és balett-társulata. Börtön, temető,
kávéház, hálófülke, bordélyház és színház
félelme, várakozása és izzadsága van
egybegyúrva, ízekre szedve, összetörve. A
homo-szexualitás szeszélye és
látványossága jelenik meg.

(Kegyetlenség) A. vér győzedelmeskedik
mindenütt: legfőképpen Divine (Lindsay
Kemp) tekintetében, aki kopaszságát
Poiret-féle flitteres kalapocskával leplezi;

végigfolyik láthatatlanul a képzeletbeli
börtönök hatalmas létráin, amelyeket
mintha Piranesi faragott volna; bugyog-ni
látszik, amikor a vörös palástjától
megfosztott és keresztre feszített kor-
pusz mozdulatlanná válik, és vonagló
testek „köpik magukból" a végső, közös
öklendezések közepette.

(Nevetés és' könnyek) A Lindsay Kemp
táncolta nagyasszony éhezi a szerelmet,
óhajtja a szeretetet, a boldogság és öröm
káprázata bűvöli, de új hitvese, Darling
(Neil Caplan) csak egyetlen éjszakában
részesíti őt. Leesik Fejéről a Poiret-sapka,
lehull a drága ruha, s ott áll megalázva,
kigúnyolva, 'nevetségesen. Magányosan
és holdkórosan hal meg.

A Virágok című produkció kárhozott-
jai, társadalomból kitaszítottjai még
sokáig kísértenek múmiakülsejükkel.
Vagy elutasítjuk ezt a lidércnyomást,
mert elutasítjuk, ha boncolgatni, magya-
rázni próbáljuk, vagy hagyjuk, hogy át-
járjon, fölkavarjon a nőknek öltözött
puha medúzák látványa, egy szeretetre
éhes ráncos arc, karok, kezek, karmok,
amelyek a Cocteau rajzaiból kiragadott
tengerészek felé nyúlnak.

Kávéház a Châtelet téren

Az angol Lindsav Kemp a nemzetközi
mimes-balett együttes vezetője, produk-
cióik koreográfusa, szólótáncosa, díszlet-
, jelmez és látványtervezője. A Virágok

című előadás sikeres bemutatkozásának
másnapján találkozunk a színház tövében
lévő kávéházban. Beszélgetésünk közben
ki-kikopog az üvegfalon át megpillantott
színészeiért. Büszkélkedve mutat szép,
sudár, ragyogóan táncoló társaira. I

- Vágyakozva figyeltem a leveleket:
milyen szépen táncolnak együtt és még-
sem egyszerre. Táncoltam más együtte-
sekben, de ezt sehol nem találtam. Hív-
tam táncosakat, kerestem a legjobbakat,
és 1962-ben alapítottam saját társulatot.
Most Spanyolországban élünk, mert ott
kapunk anyagi támogatást. Szüleim szo-
rongva figyeltek kiskorom óta, mert a jó
hírű dél-angliai polgárcsalád értet-lenül
állt szabados életmódom előtt. Sokszor
lányruhába bújtam, magam köré
gyűjtöttem a gyerekeket, és mindent
eltáncoltunk. Ma is táncolok mindent:
nőt, férfit, gyereket, állatot. Sokáig
táncoltam Salomét, de már nem érdekel,
számomra meghalt. Táncoltam Woyze-
cket, Puckot, a l 'hágok előtt pedig például
Lorcá emlékére készítettünk mű


