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Az avantgarde dráma
két változatáról II.

Megfigyelhető azonban az avantgarde
drámák között egy másik trend is. Az
ehhez tartozó művek másként válaszol-nak
a társadalmi-történelmi helyzetre. Ezt a
lehetőséget talán Jarry Übü királya nyitja, s
ennek változatait képviselik a
világnézetileg olyan különböző szerzők és
művek, mint Maeterlinck A vakokja,
Brecht Baalja vagy Pirandello Hat szerep
szerzőt keres című drámája.

Az elemzésre választott műnek, Fede-
rico García Lorca Öt év múlva című
drámájának egyetlen olyan alakja sincs,
akinek személyneve lenne. Szereplői:
Fiatalember, Öreg, Első barát, Gépíró-nő,
Menyasszony, Lány, Arlequin, Inas, Első
játékos stb.

A fogalmakban elmondható esemény-
sor a következő. A Gépírónő szerelmes a
Fiatalemberbe, ő azonban a Meny-
asszonyt szereti, akivel öt évvel ezelőtt
jegyezték el egymást. Az esküvőnek most
kellene megtörténnie, de elmarad, mivel a
Menyasszony időközben beleszeretett a
Rögbijátékosba, s elszökik vele. A
Fiatalember ekkor a Gépírónőhöz fordul,
és most, azonnal akarja szeretni.
Időközben azonban a Gépírónő megérez-te
a szerelem beteljesülésére való várakozás
örömét, s most már ő kíván még öt évig
várni. A Fiatalemberből azonban kiégett
az életerő, s három kártyajátékossal való
játszma során meghal.

Ez az „eseménysor" semmit nem árul el
a drámáról. Közelebb kerülünk a
lényeghez, ha először a Lorca által leírt
színhelyeket és a dialógusokban vagy az
instrukciókban közölt időpontokat vesszük
sorra. Az I. felvonás a könyv-társzobában
játszódik, az események kezdetén és végén
egyaránt hat óra van. Az előbb vázolt
események közül itt azt láthatjuk, hogy a
Gépírónő szereti a Fiatalembert, aki
azonban a Meny-asszonyra, az esküvőre, a
szerelem be-teljesedésére vágyakozik. A
II. felvonás eseményei egy hálószobában
történnek; megtudjuk, a Menyasszony a
Rögbijátékost szereti, akivel megszökik. A
111. felvonás i. képe erdőbe, nagy
fatörzsek közé visz, közöttük függönnyel
letakart

kis barokk színpad áll. Amikor ezen fel-
megy a függöny, az I. felvonás könyv-
társzobája látható kicsiben. A Fiatal-
ember itt fordul a Gépírónő felé, aki
azonban most már öt évig kíván várni
szerelmük beteljesedéséig. Ebben a kép-
ben furcsa módon történik utalás az időre.
A Gépírónő egyszer csak azt mond-ja,
föltehetően a Fiatalemberre vonatkozóan,
de nem neki, hogy „Öt éve vár már
énreám ...". (A drámarészletek András
László fordításában olvashatók.) A III.
felvonás 2. képében ismét a könyv-
társzoba látható, ahol most a halálos
kimenetelű kártyajátszma történik. A kép
elején az inas egyik kérdése összefüg-
gésben van az időtartammal. Ezt kérdezi a
Fiatalembertől: „Eléggé kipihente magát
az utazás után ?" A kérdés magában
hordja azt a jelentést, hogy az utazás miatt
- amelyet természetesen nem látunk -
hosszabb időnek kellett eltelnie. A mű
végén azonban a szerzői instrukcióban ezt
olvashatjuk: „Az óra tizenkettőt üt."

A mű alcíme: „Az idő legendája." Ez
ráirányítja a figyelmet arra, hogy az idő
problémáját lássuk a műben. Az em-
lítetteken kívül még sokszor történik
utalás az időre, de mindegyikből az derül
ki, hogy az első felvonásban nem múlik; a
másodikban mintha már öt év telt volna el;
a harmadikban viszont, a Fiatalember
halálakor - ugyanebben a
könyvtárszobában, ahol az eseménysor
elindult - éjfél van. Vagyis mintha
összesen hat óra telt volna el, de úgy,
hogy az első vagy akár az első két felvo-
násban legfeljebb egy másodperc. Tudjuk,
a század első felében az idővel
kapcsolatban igen súlyos kérdéseket tett
föl a fizika, a filozófia és a pszichológia
egyaránt. Az idő relativitása itt is érez-
hető, ám az eseménysorban a szerelem-re
való várakozás-vágyakozás és annak be
nem teljesülése jelenik meg; azaz Lorca
drámáinak szinte állandó témája. A. mű
benső világának végső soron mozdulatlan
ideje pedig abban a tekintetben el-igazító,
hogy itt a benső világban lejátszódó vagy
inkább egy álló időpillanatban kibomló
benső tartalom drámai műbe való
objektivációjáról van szó. Ha az idő, a
szerelemre való várakozás és a benső
világban való megtörténés hármasságát
egybeépítjük, talán megkapjuk a mű
lényeget: az idő és a szerelem bizonyos
problémaköréről való élmény
tárgyiasulása ez a mű.

Az idő három létmódja -- a múlt, jelen
és a jövő - összekapcsolódik a

szerelem különböző fázisaival, s az I.
felvonásban - a már említett esemény-
mozzanatok mellett -- az egész proble-
matika elvi-gondolati megjelenítése tör-
ténik. A jelen idő a nyers szexualitással,
beteljesülésének azonnaliságával van
összefüggésben; a szexuális vágy feltá-
madása pillanatában kívánja önmaga be-
teljesítését-megvalósítását. Ha viszont a
vágy azonnal teljesül, annyira összezsú-
folódik a jelen idő, hogy semmire sincs
idő. Ezt az aspektust először az Első barát
jeleníti meg. „Tegnap három lányt
hódítottam meg - mondja -, és mivel
tegnapelőtt kettőt, ma meg egyet, így hát .
. . az eredmény . . . hogy egyet se, mert
nincs időm. (...) Nincs időm, nincs időm
semmire, minden összezsúfolódik." Így az
Első barát a jelen időnek és az azonnal
megvalósulni, beteljesülni akaró
szexualitásnak az egyben-levőségét
hordozza, annak a megjelenítője. De
ugyanezt láthatjuk a Gépírónő alakjával
kapcsolatban is. Ő szerelmes a
Fiatalemberbe, s mivel az ezt nem vi-
szonozza, hanem várakozásra buzdítja, el
akar menni a háztól, mert „én nem várok.
Mi az, hogy várni ?". A választ erre az
Öreg adja meg; vagyis a jövő, lévén az
adott ember számára a jövő mindig
„öreg". Ő ezt mondja: „merjünk ... nem
moccanni ... vagyis várni. Mert ha nem,
az tüstént a halál". Az Öreg tehát a
szerelem beteljesülésére való
vágyakozást, a jövőre való várakozást
sugallja. Az I. felvonásban meg-jelenik
még a Második barát, aki gyerek-koráról
beszél, vagyis a múltról. Szavai szerint a
legjobb a gyerekkorban, a múltban
megmaradni, mert „nem akarom, hogy
csupa ránc és fájdalom legyek .

Az Öreg, vagyis aki a jelen és a jövő
közötti várakozás boldogságát hirdeti,
elárul még egy jelentős dolgot a mű egész
világára vonatkozóan: „Elevenebben él-
nek a dolgok idebent, mint odakünt,
kitéve a szélnek és a halálnak." Ez utal
arra, hogy a mű megtörténései esetleg
teljes egészében a benső világban élnek.
Erre még a Második barát egyik
megjegyzése is céloz: „De az én arcom az
enyém (...) és akkor most jön egy ember,
egy úr (az Öreghez), mint maga, aki
elkezd bennem járkálni, két vagy három
előre gyártott álarccal." Az emberben
tehát ott jár jelen idő és a mindig távoli
jövő idő, mint két álarcos. Mindezek talán
arra utalnak, hogy a mű megtörténései
teljes egészében a benső világ
megtörténései.



Az Öreg kétszer is említette a halált a
dolgok azonnali bekövetkezésével és az
odakünt való léttel összefüggésben. Vagyis
a szerelem addig él, amíg várakozunk
beteljesülésére; amint megvalósul - és ez
mindig egy jelen időben következik be, és
a szexualitáshoz kötődik -, már meg is
halt. A bensőben a várakozás-vágyakozás
él; odakünt, mivel megvalósult a dolog,
annak a halála következik be.

Azonban sem a Fiatalember és a
Menyasszony, sem a Fiatalember és a
Gépírónő szerelme nem teljesül be. A jelen
időben a Menyasszony már nem szere-ti a
Fiatalembert, s ugyancsak a nyers, az
azonnaliságot követelő szexualitásból a
Rögbijátékossal szökik meg. Amikor a
Fiatalember ezután a Gépírónőhöz fordul,
a Gépírónő igényli már a várakozás feszítő
boldogságát, ő akar öt évig várni.
Mindezek talán új tartalmat és jelentést
tesznek hozzá az előzőkhöz - Hegelig vagy
még távolabbra vissza-vezethető
gondolatot - a megszületés-kibomlás-
elmúlás három fejlődési fázisát. A
kifejezendő tartalom így igen-igen
összetetté válik. Ha az idő három lét-
módja külsőleg mindenki számára azonos
is, vagyis az egyszerre élő emberek
összességének a számára ugyanaz a
pillanat a jelen, és ugyanaz az ehhez vi-
szonyított múlt és jövő, a három fej-
lődésfázis tartalmát tekintve nem létezünk
egyszerre ugyanabban a fázisban. A
Fiatalemberben nem akkor érkezik el a
Gépírónő iránti szerelem érzése a kibomlás
fázisába, amikor a Gépírónőben érte el
ugyanezt a fázist; amikor a Fiatalemberben
érkezett el a szerelem a kibomlás fázisába
a Menyasszonnyal kapcsolatban, őbenne
már, meghalt az érzés a Fiatalember iránt.
Így a mű - konnotációk révén - azt a
jelentést is sugallja, miszerint az emberi
találkozásokban éppen az okoz szenvedést,
hogy az adott problémakör - itt a szerelmi
érzés - fejlődési fázisait tekintve nem
élünk szükségképpen ugyanazon fázisban.

Ez az összetett tartalom nyilvánvalóan
nem jeleníthető meg objektív meg-
történésekben, objektíve is elképzelhető
eseménysorokban. Elsősorban azért nem,
mert ez a problémakör a maga létformáját
és létmódját tekintve a primér valóságban
is az ember benső világában létezhet. A
primér valóságban is elképzelhető
eseménysorokban, vagy a primér
valóságban élő emberek közötti
viszonyokban ennek az összetett tarta

lomnak csak a következményei jelenhet-nek
meg; nem pedig az a tartalom maga, ami
itt kifejezésre jut. Ezért te-hát az, ami itt
az író műalkotásában tárgyiasul, nem
karakterekről és történetükről kapott
élmény, hanem lírai, költői élmény. Ha az
élmény lírai, megjelenítésmódjának is
alkalmazkodnia kell ehhez.

Közismert, hogy a lírai művek fel-építő
elemei a szóképek. Másik néző-pontból
azt mondhatjuk, hogy a költői élmény -
hogy ezzel a kifejezéssel éljünk -
„technikailag" is a szóképekben tárgyiasul.
A szóképek természetének - elsősorban a
most tárgyalandó kérdéskör
szempontjából - az az egyik legfontosabb
jellemzője, hogy egymásba áthatolhatnak,
egymásra ráhangolódhatnak, egyikük
tartalma beépülhet a másikba. Ezáltal
egymást struktúrájukban értelmezik; sőt
azt is mondhatjuk, hogy a struktúra által
léteznek. Egy egészben lévő összetevő
egység akkor kap a struktúra által létet, ha
önmaga létét első-sorban nem önmaga
tartalmai teremtik meg, hanem a többi
összetevő egységhez való viszonyai,
illetve ezen viszonyainak a minéműségei.
A lírai művek minden egyes szóképe a
többi szóképhez - illetve más összetevő
egységekhez - való viszonya által kap
speciális létet is, jelentést is. Ahhoz, hogy
egy összetevő egység egy műalkotásban
valóban létező legyen, jelentése kell hogy
legyen; jelentése létének alaptartozéka,
elengedhetetlen ismérve. Jelentés nélkül
egy mű-alkotásban semmiféle összetevő
rész nem létezhet.

E mű alakjairól már az eddig elmon-
dottak valószínűleg igazolhatják, hogy
semmiképpen nem jellemek, de nem is
szociológiai státusok kibeszélői. Milye-
nek hát ?

A szerelem igazi boldogságát az a jelen
idő adja vagy adná, amelybe hosszú
várakozás és vágyakozás után érkezne
meg az ember. Ez azonban a Fiatal-ember
számára elmarad, ami végtelen fájdalmat
és keserűséget okoz neki. Ennek a
kifejezésére Lorca nem azt az egyszerű
megoldást választja, hogy a Fiatalember-
rel mondatja ki, monológban. A Meny-
asszony az ötévnyi várakozás utáni nászra
a szerelem beteljesedésének idejére
esküvői ruhát kapott a Fiatalembertől,
amit a Próbababára terítettek. Miután a
Menyasszony megszökött a
Rögbijátékossal, a Próbababa ebben a
ruhában lép be a dráma erőterébe.
Szövegei,

a Fiatalemberrel váltott dialógusai szerint
a Próbababa azonosul azzal, akivel a
Fiatalember násza lett volna. Nem egy-
értelműen a Menyasszonnyal azonosul; ő
elhagyta a Fiatalembert. Annak a nő-nek a
fájdalmával azonosul, akinek el-maradt a
násza. De a Próbababa a Fiatalember
elmaradt nászával és az ő erre való
vágyával is azonosul. Mivel azonban a
nász elmaradt, azonosul a Fiatal-ember
fájdalmának azon aspektusával is, amelyet
a szerelem be nem teljesedése váltott ki
belőle. De a Fiatalember és a Próbababa
közti dialógusokban, ezekben a gyönyörű
versekben még más is tárgyiasul. A
Próbababa szavaiban egyszer csak a
menyasszonyi ruha is megszólal: „Dalt
mondok én / soha nem volt halálomra, /
használatlan fátylam kín-ját / selyem- és
toll-könnyem mossa." A nász
megvalósulásakor, a szerelem be-
teljesedésekor a menyasszonyi „ruha"

meghal, elhasználódik a fátyol - ami a
szüzesség elvesztésére, a lányság meg-
halására is megteremti az asszociációt -,
de mivel ez nem következett be, a ruha
fátyol- és selyem- és tolldíszei sírnak. De
a Próbababa további tartalmakat is
kimond, olyanokat, amelyek a Meny-
asszony tartalmai voltak. A Menyasszony
még ezen jelenet előtt több olyan mon-
datot elmond, amelyből az derül ki, hogy a
Fiatalember nem gyakorolt rá szexuális
vonzóerőt. Vén ömlengőnek nevezi, aztán
ezzel jellemzi: „A vőlegényem foga olyan
volt, mint a jég; megcsókolt, és mintha
hirtelen száraz kis szirmok borították
volna az ajkait . . ." A Próba-baba pedig
ezt mondja a Fiatalember-nek: „Nehéz ón-
és tajték-csikó / lehettél volna számomra (.
. .) Nyerítés lehettél volna, / s nem lettél,
mert alvó tó vagy . . ." Szavaiban azonban
a szerelmi érzés különböző fázisban le-
vőségének a problémája is megjelenik, s
mintha a Menyasszony tartalmai lenné-
nek ezek is: „Mondd, miért nem jöttél
előbb? / Meztelenül várta, hol vagy, /
pőrén, mint a szél kígyója, / csak két
hegyén elomolva." Ezek a szavak azt a
jelentést is hordozzák, hogy a Meny-
asszony és a Fiatalember közötti szerelem
azért nem teljesedett be, mert ők ketten a
jelen időben mindig a szerelmi érzés
fejlődésének különböző fázisaiban éltek.

Ezt az igen összetett jelentést nem
lehetett volna drámai műben adekvátan
kifejezni a Fiatalember monológjaiban;
még akkor sem, ha ez a monológ gyö-
nyörű lírai versben formálódott volna



meg. A Próbababa ezt az igen össze-tett
jelentést csak azáltal kaphatta meg, hogy
benne megjelenhettek a Menyasszonynak,
a Fiatalembernek és azon lány-nak a
tartalmai, akinek elmaradt a násza. Vagyis
akkor, ha ő nem jellem, nem szociológiai
státus és/vagy funkció, ha-nem tárgyiasult,
dialógusokat mondó költői képmás.
Jelentéseit és így műbeli létét pontosan
azon a módon kapta meg, ahogyan a lírai
versben a szó-képek.

De ezt látjuk az Első, a Második barát
és az Öreg esetében is. Mivel ők nem a
Fiatalember múltjával, jelenével és
jövőjével azonosak, nem allegorikus
alakok, hanem a problémakör elvi as-
pektusának költői képmásként való kibe-
szélői. Egymásba áthatolt tartalmak kép-
mása például a Kisfiú is. Ő egyszerre a
Fiatalember házmesterének meghalt kis-
fia, a Fiatalember nászának elmaradása
miatt az ő soha meg nem született kis-fia,
továbbá halála és a Macskával való, halála
utáni beszélgetése révén a Fiatal-ember
mű végi halálának előképe, mint-egy
előképmása. A Rögbijátékos egyet-len
szót sem szól a műben. A Meny-
asszonynak a hozzá való viszonya követ-
keztében - egyetlen, általa elmondott szó
nélkül - a vad, nyers szexuális erőt
hordozó képmássá lesz; s nem például a
vad, a rettenthetetlen, mindenkit legázoló
törtetőé vagy karrieristáé, akivé-amivé egy
másik tartalmú képmással való viszonya
következtében - és csak foglalkozásának a
megnevezésével - válhatna. A IlI. felvonás
2. képében megjelenő játékosoknak már
nincs kapcsolatuk az idő és a szerelem
problematikájával A kapucsengő
megszólalása után az Inas ezt mondja
róluk: „A fiatalurak, akik játszani jöttek."

Belépésük urán egy időre magukra
maradnak. Egymással váltott
dialógusaikból meg-tudjuk, hogy mindig
életre-halálra játszanak; ellenfeleik saját
szívüket és vérüket is felteszik tétként. Ok
mindig nyernek, „de micsoda munkánkba
kerül. A kártyák dús vért isznak a kézből,
és nagyon nehéz elvágni a kötőszálat" -
mondja az Első játékos. A szív és a vér az
életerőt jelölik, s a vér kiömlése az életerő
elapadását. A tét most is a Fiatalember
szíve, amely kártyalapként a
könyvszekrény egyik falán jelenik meg.
Az Első játékos pisztollyal nyilat lő be-lé;
a Harmadik játékos pedig felszólít-ja az
Elsőt: „Vágd el. Jól vágd el"; s az
instrukcióban ezt olvashatjuk: „Az Első
játékos ollóval néhányszor belevág

a levegőbe." Látható, a játékosok sem
jellemek, nyilván a három Párka modern
költői képmásai.

De az is teljesen világos, hogy mi-ként a
mű alakjai nem értelmezhetők
jellemeknek, akként a mű egyetlen rész-
lete sem értelmezhető az objektív való-
ságban megtörténő esetként. Az esemé-
nyek és az alakok nem a natura naturata
egyik alakját vagy eseménysorát idézik
vagy tükrözik, hanem a natura naturans
formálódik meg. A mű a lírai élmény-nek
az a rögzítődése, ahogyan és amiképpen
az élmény születik, kibomlik és lineárisan
egymást követő egységekbe rendeződik. A
lineáris elrendezésben okvetlenül meg kell
hogy jelenjen az idő még akkor is, ha -
miként ebben a műben - maga az élmény,
mindegyik összetevőjével együtt
egyszerre, egy idő-pillanatban létezik is. A
drámává formálásban szerepet játszó lírai
megoldások azt is szolgálják, hogy az idő
egymás-utánisága ne csak a gondolati
szinten szűnjön meg. Az alakok költői
képmásokká válnak, egymást áthatva
értelmeződnek és kapnak jelentést, ami
által a műbeli megtörténések egyenes
vonalú ideje az egymásba áthatoló
tartalmak miatt megáll, és a közvetlen
érzéke-lésben is - vagyis: nemcsak
gondolatilag - egybenlevőnek mutatkozik
és érzékelődik.

De miként formálódik drámává az a költői
élmény, amelynek összetevői dialógusokat
mondó költői képmásokká váltak?

A mű költői képmásokként megfor-
málódó alakjai között éppúgy viszony-
változások vannak, mint a natura naturata
világát idéző, tükröző drámák jellemei,
karakterei között. Az ezekkel való
összehasonlításban a viszonyváltozás
minéműségének módosulása annyi,
amennyit az kíván meg, miszerint itt a
benső tartalmak közötti viszonyok vál-
toznak. Mivel benső tartalmak rögzí-
tődnek költői képmásokként, a közöttük
lévő viszonyokként lehetséges az
egymásra való ráhangolódottság, az egy-
másba való áthatoltság, a másikkal való
egybemosódottság, ami a natura natura
világában létező alakok számára teljesen
lehetetlen. A főalak, a Fiatal-ember nem
minősíthető az íróban ki-bomló élmény
egyik összetevőjének; ő az, aki az író
élményének tárgyiasulása-kor az élmény
hordozója, a mű világ-

szerűségének az a középpontja, akiben és
akin az élmény formálódása, a natura
naturans világa megjelenik. Ő természe-
tesen nem úgy azonos az író művészi
énjével, mint ahogyan a lírai versek
mögött lévő művészi én azonos a költő
művészi énjével. Ha az író a lírai
minéműségű élményét drámai műfor-
mában tárgyiasítja, a dialógust mondó
alakok tőle objektiválódnak, hozzá vi-
szonyítva mindenképpen objektív ala-
kokká válnak. Így a mű világszerűsége
nem mint az író, hanem mint a Fiatal-
ember élménye jelenik meg; a mű világ-
szerűsége így az ő élményének az ala-
kokba és a megtörténésekbe való „szét-
terítése". A Fiatalember és saját élmé-
nyének összetevői között lévő viszony-
rendszer ezért akként alakul ki, hogy a
drámává formálás egyik ősi eljárásrend-
szere szerint a Fiatalember saját benső
világában a benső világ középpontja,
akihez ugyancsak saját benső világának
komplex egységei - költői képmások-ként
megjelenítve - alakítanak ki, hoz-nak létre
különböző tartalmú viszonyokat.
Az én értelmezésemben értett szituáció is
a Fiatalember benső világában megtörtént
akkumuláció révén alakult ki. Ezt az
akkumulációt mintha még objektív helyzet
eredményezné: elérkezett az ekkor vagy az
így még objektívnak minősíthető
Fiatalember házasságának az ideje,
menyasszonyával való szerelmének a
beteljesülése. Ez a helyzet ébreszti fel
benne az idő és a szerelem, valamint a
fejlődési fázisok problémaköreivel kap-
csolatos gondolatokat, érzéseket, asszo-
ciációkat stb.; vagyis a Fiatalemberben az
ehhez a kérdéskomplexumhoz tartozó
benső tartalmak benne akkumulálódnak, s
ezzel aktivizálódnak, s a benső tartalmak
között alakul ki szituáció. (Akkumuláció
révén kialakuló szituációt a natura
naturata világát idéző drámákban is bőven
találunk.) A Fiatalember bensejében
kialakuló szituációt nem-csak ő maga, a
Menyasszony és a Gép-írónő építi föl,
hanem az összes képmás. A három fő alak
közötti szituáció - vagyis viszonyuknak a
változás szükség-szerűségét tartalmazó
pillanata - elsősorban a mű eseménysorát
rejti magában. Az Öreg, az Első és a
Második barát viszont a
kérdéskomplexum elvi aspektusát jelenítik
meg, de egyben azt is, hogy az idő három
fázisa közül, és így a szerelem fejlődési
fázisai közül, melyikben él a Fiatalember
a Menyasszonnyal, illetve a Gépírónővel
való



szerelmében. A Fiatalember életét éppen
az teszi gyötrelmessé, hogy a Meny-
asszony abban a régi jelen időben akarta
volna vele a szerelem kibomlását, amely
az ő számára még a születés fázisa volt, s
amikor ő érkezett a jelenlegi jelen időben a
kibomlás fázisába, a Menyasszony vele
kapcsolatos érzései már az elmúlás
fázisában voltak, s a ki-bomláséban a
Rögbijátékossal kapcsolatos vágyai.
Amikor a Gépírónőhöz fűződő érzelme
benne lépett a kibomlás fázisába, a
Gépírónő már a kibomlásra való
várakozás-vágyakozás fázisába jutott.

A fejlődési fázisok különbözősége a
szerelem beteljesütletlenségének az oka; a
szerelem elmaradása pedig az életerő
elapadását eredményezi. Ez voltaképp a
III. felvonás í. képének lírai versként
megkomponált álom-megjelenítésében
rögzítődik, noha maga a jelentés csak a 2.

képben válik egyértelművé. Az I. fel-
vonás végén a Második barát - a gye-
rekkort idéző képmás - elalszik, ami a
Fiatalember elalvását is jelentheti. Az
álom mint az ő egyik gyerekkori és
jelenbeni álmának összemosódása jelenik
meg. A Menyasszonnyal és a Pró-
bababával való II. felvonás után kerül sor
ennek az álomnak a tárgyiasítására. Itt az
Arlequin és a halálfejes Bohóc mellett
megjelenik egy Lány, akinek el-veszett a
pártája - elmaradt a násza -, s aki azt
reméli, hogy a tenger mélyén, a szíve
mélyén találhatja meg a szerelmet. A Lány
újabb tárgyiasítása a szerelem
elmaradásának és keresésének. A végén őt
a halálfejes Bohóc „arra" küldi, „amerre" a
halál „helye" van. A Fiatalember álmába a
Gépírónő lép be, akit most akar szeretni:
„Csak gyere (. . .) Percet sem szabad
vesztenem." Fölmennek a könyvtárszobát
jelölő kicsiny színpadra, ahol megjelenik
az Öreg - „nagy vérfoltos zsebkendőt tart a
kezében", olvassuk az instrukcióban -, és
az ő hatására a Gépírónő öt évig kíván
várni a szerelem beteljesüléséig. A
Fiatalember sürgető vágyát, valamint a
szerelem újbóli elmaradását nemcsak az ő
szövegeik tárgyiasítják, hanem a halott
Kisfiú is, kiről a Fiatalember megjegyzi:
„Igen, a fiam. Bennem futkároz, mint egy
hangya . . ." ; azaz akként is, mint a nászra
vágyó, fiút nemző vágy. Mivel a szerelem
a Gép-írónővel sem valósult meg, a
Fiatalemberben kezd elapadni az életerő, s
a halálfejes Bohóc őt is „arra" küldi,
„amerre" a halál „helye" van. Az életerő

elapadását nyilván még költői képmás-
alakokban sem lehet tárgyiasítani, csak
finom utalásokban. Ezért csak a III. fel-
vonás 2. képében tudjuk meg fogal-
makban is, hogy itt az életerő elapadásáról
van szó. Először szerzői instrukcióból: „A
Fiatalemberen a reménytelen kétségbeesés
és a testi legyöngültség jelei
mutatkoznak." Azután a három játé-kos
szavaiból értesülünk arról, hogy ők csak
olyanokkal játszanak, akiknek elfogyott a
vére - itt asszociálódik az Öreg, a
jövőképmás vérfoltos zsebkendője -, s így
elapadt az életereje.

A III. felvonás 1. képének képmás-
alakjai - Arlequin, Bohóc, Lány és a
Maszk, akinek jelentésére most nem tér-
hetünk ki - nem konkréten szolgálják az
alakok közötti viszonyváltozásokat, ha-
nem a szerelem elmaradásának a követ-
kezményeit, az életerő elapadását jelenítik
meg gyönyörű lírai versekbe rejtett
utalásokkal. Ezt az utalást nemcsak a
halálfejes Bohóc hordozza, hanem a
Kisfiú másik aspektusa is. Róla, mostani
megjelenésekor már tudjuk, hogy halott.
Ezek a képmások a mű alakjai közötti
viszonyváltozások olyan aspektusát nyil-
vánítják ki, amely semmiképp nem tár-
gyiasítható még képmásalakokban sem;
asszociációk, utalások szükségesek a je-
lentés kibontakozásához. Tartalmaik és
jelentéseik szerint azonban mégis a
viszonyváltozások konkrét probléma-körét
hordozzák.

Így tehát ez a mű is dráma, noha
kétségkívül: lírai dráma. A drámai mű-
nem törvényszerűségeit tehát nem azért
hatják át itt a lírára jellemző megoldások,
mert az alakok gyönyörű próza-
szövegekben és versekben nyilatkoznak
meg. Egy dráma nemcsak ezen jellegze-
tesség miatt úgynevezett lírai dráma; a
lírai szövegektől még egyetlen dráma sem
lesz lírai dráma. Ezt a művet az teszi lírai
drámává, hogy az alakok dialógusokat
mondó képmásokká formálódtak,
magukra véve aurai művek szó-képeinek
funkcióit, jellegzetességeit, is-mérveit;
elsősorban az egymásba való át-hatolás
képességét. Lírai drámává teszi a
szerkezet is. A natura naturata világát
idéző drámák egyes jelenetei között
oksági összefüggés, így az okság elve
alapján történő átmenet van. Itt az I.
felvonásból a Fiatalember asszociációi
révén jutunk a II. felvonás eseményei
közé, a Menyasszonnyal való jelenetbe. A
Fiatalember egyik benső tartalmának, a
szomorúságnak-fájdalomnak az
eluralkodása bomlik ki ezután a Próba-

babával való jelenetben. A Második barát
- és így a Fiatalember - első fel-vonás végi
elalvása ezután tárgyiasul a III. felvonás 1.
képének álomerdejében, és ide nem a II.
felvonás valamely eseményéből jutunk el
okozatként.

Arra is utalni kell, hogy ez a mű nem
azért maradt meg mégis a dráma mű-
nemében létező műnek - a lírában való
létezés helyett -, mert a művilág egésze
dialógusban formálódott meg. Az a mű
semmiképpen nem dráma, amelynek
világszerűsége nem dialógusokból épül
föl; ám a drámához még viszonyvál-
tozások is szükségesek. És ez a mű éppen
azért dráma, mert viszonyváltozásokat
láthatunk, noha a benső világot, a natura
naturans világát idéző képmás-alakok
között. S ezek a viszonyváltozások
eredményezik a Fiatalember halálát.

Nyilvánvalóan Lorca is olyan történelmi-
társadalmi helyzetben élt, amelyben a
státuscselekvések és -viselkedések do-
minánsakká váltak. Talán a mű vázlatos
elemzéséből is látható, hogy Lorca is
kérdéskört és/vagy problémakört formált
drámává, és ugyancsak jellemek, karak-
terek nélkül. Ez azonban filozófiai és/
vagy lélektani kérdéskör, amelynek benső,
lírai mineműségű élménye az, ami a
műben voltaképpen kifejezésre jut. A mű
világszerűsége a lírai élmény kifejezésé-
hez teljesen adekvát: az alakok nem
szociológiai státusok, hanem az él-
ményösszetevőknek költői képmásokban
való megformálódásai. Az, hogy a kife-
jezett világszerűség a benső világban él, és
a natura naturans világaként pre-
zentálódik, szervesen ad lehetőséget a
nem klisékben, nem sloganekben való
szóbeli megnyilvánulásokra; éppen ellen-
kezőleg: a gyönyörű lírai versekben való
megnyilatkozásmódra.

Az ember benső világának témaként
való megjelenése már akkor megfigyel-
hető a drámairodalomban, amikor a stá-
tusokban és funkciókban való lét még
csak kibontakozóban volt. (Ismét Hebbel
Mária Magdolnájára utalhatunk.) És ez
szükségszerű is. Hiszen az ember akkor is
speciális, egyedi-egyszeri egyéniség
marad, amikor a társadalmi szerkezetben
kerékként és csavarként él. Es éppen ez a
kettősség teremt nagy feszültséget:
jogosan és vitathatatlanul érzi saját,
mindenkiétől különböző egyéniségét, de
ezzel együtt azt is, hogy erre a társadalmi
szerkezetben nincs



szükség. Ez a helyzet egyrészt nagyon-
nagyon fontossá teszi az egyed számára
önmaga egyszeriségét, saját személyisé-
gét, másrészt a bensőnek ez a felfokozott
fontosságérzete teremt lehetőséget a
valóság nem oksági törvények alapján
működő részeinek felderítésére, elsősor-
ban a benső világ működésére - ám ebben
a korszakban, a tudományok ki-
bontakozásának korszakában már nem a
miszticizmus irányába. Talán ezt jelzi már
az impresszionista és a szimbolista
művészet is. Ezen az úton új és új kér-
déskörök tárulnak fel; például az idő
relativitásának, valamint a fejlődés három
fázisának problémaköre csakúgy, mint -
ugyancsak egy példaként - a tudattalannak
a megléte, összetevői, működése. Egy
másik kérdéskör, hogy a benső világban
feltámadó és élő diabolikus erők
következtében az egyed kívül helyezi
önmagát a nyárspolgáriságon, noha
időnként nagy bűntudattal, amint ezt
Brecht korai művében, a Baalban látjuk.

Itt is feltehető a kérdés: a benső
világban játszódó vagy ezt témaként
megjelenítő drámák képmásalakjai olyan
típusok-e, amelyekben valamely társa-
dalmi erővonal egyéni megnyilvánulás-
formákban prezentálódik? Noha a tár-
sadalmi-történelmi valóság minden erő-
vonala az emberi bensőkből támad fel
vagy azokon „halad át", nyilván meg lehet
jeleníteni az ezekre való benső
reagálásokat is. A benső világot a mű té-
májává tevő avantgarde drámák azonban -
kivétel persze van - sokkal inkább
filozófiai, morális, lélektani, vallási
kérdéskört avagy speciálisan egyedi benső
problémát formálnak művé, mint-sem
társadalmi erővonalakra való reagálásokat.
De akármit is, ha az alakok a benső
világnak - különösképpen ha egy
élménynek - költői képmásai, akkor
semmiképp nem lehetnek társadalmi
típusok. Társadalmi típusok csak a natura
naturata világát idéző és tükröző
művekben jelenhetnek meg.

A kérdés ezek után az, hogy típu-
sokként értelmezhetők-e abban a te-
kintetben, hogy a benső világ minden-
kiben meglevő dinamizmusainak a típusai-
e? - ha a típusra vonatkozó kérdés így
egyáltalán feltehető. A válasz erre is az,
hogy nem lehetnek típusok. Hiszen egy
alak csak akkor nevezhető „költői
képmásnak", ennek a fogalom-nak csak
akkor felel meg teljesen, ha mint
képmásalak oly módon egyedi és
speciális, ahogyan a drámaírónak vagy

főalakjának az egész benső világa egy-
szeri és speciális. És ilyen egyszeri,
egyedi és speciális lesz minden esetben
maga a téma is: ami következményként
rejti magában, hogy az adott speciális és
konkrét témáról már csak egyetlenegy
drámát lehet írni. (Ez - mutatis mutandis -
a regényirodalomra is vonatkozik.)
Meggyőződésem, hogy már Jarry Übü
királya a benső világ drámába való
objektivációja: a kamaszé, aki mindenkit,
elsősorban a kamaszpszichére jellemző
szavakkal és a kamaszra jellemző
„kegyetlenkedésekkel" akar meg-
botránkoztatni. És ebből a témából
éppúgy csak egyetlenegy drámát lehetett
írni, mint Brecht azon témájából, amely a
Baalban látható, vagy akár mint abból a
témából, amely Lorca ezen drámájában
jelenik meg.

Azonban, ha az ily művek alakjai nem is
lehetnek típusok, egyáltalán nem jelenti
azt, hogy a mű egésze nem jeleníthet meg
társadalmilag-történelmileg hiteles vagy
akár annak a lényegéhez tartozó
problémakört. A kamasz belvilága
társadalmi értelemben is hite-les, miként a
benső diabolikus erői, vagy akár az idő
filozófiai, lélektani stb. aspektusa. És
nemcsak azért, mert a valósághoz az
ember benső világa is hozzátartozik vagy
beletartozik. Egyrészt a valóság ezen
részének a művészi meg-mutatása,
feltárása stb. éppúgy valóság-ábrázolás
vagy valóságmegjelenítés, mint a szó
szoros értelmében vett társadalmi
kérdésköröké; másrészt viszont a benső
világ dinamizmusai a külső világba is
kihatolnak, ott is hatékony erők. Még
akkor is, ha az ehhez a trendhez tartozó
avantgarde drámák a benső erőknek a
külső világba való kihatolását nem, vagy
csak részben jelenítik meg. (Ez utóbbira is
példa Brecht Baalja.) Ha a mű a benső
világ össze-tevőit tárgyiasítja, a kérdés
„csak" az - noha alapvető! -, hogy a benső
világ egyszeri-egyedi tartalmai egészen
egyedi-egyszeri képmásokban jelennek-e
meg, méghozzá akként, hogy a képmás
jelentése nem deríthető ki a művilágból - s
csak akkor tudható a jelentése, ha a szerző
ezt elárulja -, vagy legalább végső soron
általánosan tapasztalható benső tartalmak
formálódnak meg, a képmások-nak a
művilágon belül kideríthető jelentésével?
(A mai magyar drámairoda-lomban sajnos
több példa van az egészen egyedi-egyszeri
képmások ra, amelyek jelentése nem
deríthető ki a mű-világon belül.) Mert
csak az a dráma

válhat jelentőssé, amely képmásalakjai-
nak jelentései általánosan is érvényesek,
vagyis nemcsak az író tudhatja-ismerheti
jelentéseiket.

A képmásalakok cselekvéseit, akcióit
nem minősíthetjük autonóm cselekvé-
seknek. Mégis minősíthetjük egyéni
cselekvéseknek, noha mint egyéni cse-
lekvések nem jellemet, nem karaktert
építenek föl. Ezek az alakok is kérdés-kört
és/vagy problémakört beszélnek ki, noha
az adott kérdéskörnek speciálisan egyéni
megjelenítői. Ezáltal a drámairodalomnak,
az avantgarde drámáknak ebben a
trendjében is olyan kérdésköre és/vagy
problémakör a mű témája, amely nem
karakterekből, nem jellemekből
bontakozik ki. (Köztudott: már
Arisztotelész megállapította, hogy jelle-
mek nélkül lehetséges dráma.) Ezért végső
soron az ehhez a trendhez tartozó drámák
esetében is ez a kérdés: az adott probléma-
és/vagy kérdéskör hiteles-e, tényeges-e az
adott történelmi társadalmi helyzetben?
Természetesen hiteles és a lényeget
hordozó-kifejező lehet az is, hogy a
társadalmi valóságban élő ember szenved
a szerelem be-teljesülésének elmaradása
miatt.

A történelmi-társadalmi valóságot
semmiképpen, semmiféle műben nem
lehet figyelmen kívül hagyni, miként nem
lehet a dráma műnemének
törvényszerűségeit sem. Mert mindezek a
drámák - szükségszerűen - megtartják a
dráma műnemi törvényszerűségeit és
műfajai valamelyikének tör-
vényszerűségeit. A műnem és a műfaj -
miként utaltunk rá - ontológiai és nem
ismeretelméleti törvényszerűségek
halmazának az összefoglaló elnevezése: a
mű világszerűségének a megformálói,
amely megformáltság révén a mű objek-
tíve, tapasztalhatóan létező világszerűség-
gé, műalkotássá válik. A műnemi tör-
vényszerűségek sehol, semmiféle más
nyelvi formációban nem léteznek, csak
azokban, amelyeknek objektíve tapasztal-
ható létet adtak: a művészi munkákban.
Így ezek állandóak minden drámai műben.
A művek ismeretelméleti tartalma
azonban nagy egészében az úgy-nevezett
trendekben változik; részletei-ben és
konkrétan pedig műről műre változik. És a
műnemprobléma akkor megoldható, ha
ontológiai megközelítésből határozzuk
meg, és nem ismeret-elméleti
szempontból. A mű így lesz egyszerre
állandóan és állandónak meg-maradó
törvényszerűségek és mindig változó
tartalmak egysége.


