
összehasonlítása paradoxonnak tűnik.
Racine hősei csupaszok az áttetsző ale-
xandrinusok alatt, a császári palota „zárt
terei" mégis ugyanazt a kiúttalanságot
sugallják, mint az Ibsenéi. A színpad
Racine-nál egy üres, ám egyszersmind zárt
tér. Ha van rajta két ajtó, akkor azok a
császár és az anyacsászárnő hálószobájába
nyílnak. Körös-körül pedig a császári
testőrség szobái helyezkednek e]. Ide, a
palota belsejét jelentő üres térbe nem hatol
be sem a fórumról a léptek zaja, sem a
lázadó legionáriusok fegyvercsörgése.
Minden, ami a császári palotán kívül van,
csak besúgók és öszszeesküvők,
bizalmasok és szövetségesek hangja.
Ebben a térben César, az apa, állandóan
jelen van, még azután is, hogy
meggyilkolták, vagy miután leszállt Há-
desz birodalmába. Ez a jelenlevő hiány
megbénítja az apa- és anyagyilkosokat, a
vérfertőző asszonyokat és vérfertőző
fiúkat. César palotájából egyetlen út vezet
kifelé: a halál.

Ibsen házainak „zárt terében" kihuny a
szexus. A házasság nem más, mint
szexuális kudarc, először a feleségé,
azután a férjé, illetve mindkettőjüké
egyszerre. Hedda Gabler és Rebekka West
esetében az apa okozza a szexuális
bénultságot, az összes többi Ibsen-hősnő
esetében, Gina kivételével, a férj : Nóra és
Alvingné, Johannes Rosmer felesége,
Solnessné és Borkmanné esetében. Sze-
xuálisan bénult majdnem minden ibseni
férj : Johannes Rosmer, Solness építő-
mester és Allmers a Kis Eyolfban.

A tenger asszonya Ibsen első olyan pró-
zadarabja, amelyik majdnem kizárólag a
szabadban játszódik: a ház előtti verandán,
a kertben és a fjordnál. Ez a majd-nem-
komédia, amely már Csehov elő-hírnöke,
az egyetlen Ibsen-darab, amely-ben a
feleség elmegy és visszatér, és amelyben a
halott házasság újraéled. Ezt a visszatérést
azonban csak a partra vetett szirén és a
névtelen matróz vízihullájának romantikus
szimbolikája teszi lehetővé: a vörös hajú,
izzó szemű matróz, mint egy szellem
jelenik meg éjfél-kor, hogy hajdani
menyasszonyának megadja a lehetőséget,
hogy lemondjon róla és visszatérjen a
férjéhez.

A Kis Eyolf két felvonása al fresco
játszódik. Az utolsó felvonásban a há-
zaspár, akinek nyomorék fia belefulladt a
fjordba, visszatér házába, hogy a kör-nyék
„szegény, ágrólszakadt gyerekei-ről"
gondoskodjon; a megbénult erosz azonban
nem éled újra, és így a hazatérés, mankón
való hazatérés. A Rosmers

holmban és a Solness építőmesterben a John

Gabriel Borkmanhoz hasonlóan a ház el-
hagyása halállal végződik.

A Solness építőmester és a John Gabriel
Borkman utolsó felvonása, a Ha mi, ha-
lottak, feltámadunknak pedig mind a három
felvonása a szabadban játszódik. Ibsen
utolsó három hasonmása a házon kívül hal
meg: John Gabriel, a koronázatlan király,
a nagy építőmester és Rubele, a
legnagyobb szobrász. Nem mind-egy
azonban, hogy a halál a színpadon vagy a
színfalat: mögött következik be. A
színpadon levő hullák még szimbolikusan
sem támadnak fel többet halottaikból.

A Ha mi, halottak, feltámadunkban négy
ember kapaszkodik egyre följebb és föl-
jebb a hegyekbe: a szobrász és múzsája -
aki a „Feltámadás napjá"-nak modellje
volt, és akit soha nem érintett - a felesége
és feleségének új kísérője. A harmadik
felvonásban már nagyon magasan vannak,
a felhők között, egy szakadék hóborította
peremén. A csúcsról mennydörgés és
villámlás között lavina zúdul le, és
eltemeti a szobrászt és modelljét. Maja, a
feleség, az örök nő, és kísérője, aki nőkre
és állatokra vadászik, le-ereszkednek az
emberek közé. Ennek a „drámai epilógus"-
nak kettős és ellent-mondó allegóriájából
két döntés ellentéte olvasható ki, amely
Ibsen drámáit kezdettől fogva jellemzi: a
Brand és Peer Gynt ellentéte.

A nyolcvanas évektől kezdve Ibsenről
rendelkezésre álló fotók majd mindegyi-
kén egy idősebb, zömök úr látható, magas
cilinderre], mélyen a fejébe húzva, sállal,
fehér nyakkendővel, kiskabátban és
mindig esernyővel a kezében. A kerek
arcot hatalmas fehér oldalszakáll keretezi.
Gondosan és gyakran ápolta: a cilinder
zsebében mindig készenlétben tartott erre
a célra egy kis kefét és zsebtükröt. Egy a
század vége felé készült fényképen Ibsen
a kamerának hátat fordítva, egy üres utcán
lépked végig: váll-töméses, hosszú
kabátban, az elmarad-hatatlan cilinderrel a
fején, bal kezében ernyővel. E. Munch
1897-es fekete-fehér litográfiáján csak
Ibsen feje látható: széles, igen magas
homlok, keskenyre szorított száj, egyik
szeme majdnem teljesen lehunyva, a
másik szinte fizikailag érezhetően a
szemlélőre irányul. A fehér oldalszakáll és
a haj zilált. Az óriási fehér fejet hátulról,
rézsútosan egy világítótorony fénye öleli
körül. Korunkhoz a haragos, illúziók
nélküli Ibsen állhatna közelebb, az, aki a
hátát fordítja felénk.

Ungár Júlia fordítása

BAJOMI LÁZÁR ENDRE

A drámaíró Apollinaire

Nem csekély meglepetésemre szolgált,
amikor a hetvenes évek derekán Czóbel
Anna tévérendező, Lányi Sarolta lánya
(aki a szerző immár egyetlen élő magyar
rokona) jóvoltából a kezembe került
Victor Basch hazai könyvtárainkban nem
található Études d'esthétique dramatigue
című kötete, mely az illusztris professzor
színibírálatait tartalmazza, s amely - az ex
libris tanúsága szerint - felejthetetlen
barátomé, Lányi Viktoré, a kitű-nő
műfordítóé volt. A nálunk méltatlanul
mellőzött Victor Baschról, a Pesten 1863-
ban született nagy francia filozófusról,
egyetemi tanárról és haladó politikusról
akartam cikket írni (ez meg is született, s a
Magyarország 1975. 45. számában, illetve
most az Arpadine című kötetemben jelent
meg). Meghökkenésemet az okozta, hogy
a tudós Sorbonne-tanár, a világhírű filosz,
a német bölcselet kiváló ismertetője, nem
átallott fel-kapaszkodni a Montmartre-ra,
és ott nemcsak megtekinteni Apollinaire
polgárpukkasztó bohózatát, hanem a Le
Pays című napilapba beszámolót is ír-ni,
amelyet azután a fenti kötetbe be-vett.

Maga Basch professzor is tudatában volt
meglepő tettének, mert Drámaesztétikai
tanulmányok című könyvének „ön-
ismertető" előszavában szellemesen fej-
tegeti : bizonyára lesznek, akik csodálkoz-
nak „léha" magatartásán, és tudós tekin-
télyét féltik tőle. O azonban tiltakozott ez
ellen, s természetesnek tartotta, hogy

miután három évtizeden át adott elő
Arisztotelész, Lessing, Schlegel és mások
drámaelméletéről - most beszámoljon az
újító törekvésekről is (van a kötetben egy
Tristan Bernard- s egy Sacha Guitry-
darabelemzés, sőt ír a Grand Guignolról
is!), és szóról szóra ezt mondja: „Minden
erőnkkel éppen a fiatalokat, az
ismeretleneket fogjuk támogatni, azokat,
akik gazdagabbak tehetségben, mint
protekcióban."

Ami magát a szürrealista drámát (tud-
juk: e darabra vonatkozólag alkotta a költő
ezt a szót) illeti, Réz Pál válogatásában,
szerkesztésében és jegyzeteivel 1967-ben
megjelent Guillaume Apol-



linaire válogatott művei című kötetben ma-
gyarul is olvasható Rónay György for-
dításában a bohózat verses prológusa,
továbbá - a szerkesztő fordításában -- a
Teireszias emlői prózai előszava. Ebben
található az oly sokszor idézett mondat:
„Az ember, amikor a járást akarta
utánozni, kitalálta a kereket, amely egy
csöppet sem hasonlít a lábra. Ezzel
szürrealizmust teremtett, anélkül, hogy
tudott volna róla," S a költő még azt- is
megjegyezte: „A színház egyébként épp-
úgy nem azonos az élettel , amelyet interp-
retál, mint: ahogy a kerék sem azonos a
lábbal." Ebben az előszóban egyéb-ként
a szerző vitatkozik Basch bírálatával, de
fő leg csak egy tekintetben, és-pedig
abban, hogy szerinte Basch nem fogta
föl, mi is az a. szürrealizmus, és
összekeverte a szimbolizmussal: „Victor
Basch, aki nem értette meg, vagy nem
akarta megérteni, hogy drámában az új-
rabenépesítésrő l esik szó, ragaszkodik
hozzá, hogy művem szimbolikus; lelke
rajta." A darabot egyébként kitűnően
elemzi Réz Apollinaire világa című 1974-es
monográfiájában, ahol megkísérli a
dráma. „mélyrétegeit " , a mitologikus, i l-
letve platóni vonatkozásait felfejteni, hol-
ott a korabeli krit ika - mely alól mégis-
csak szerencsés kivétel a Basché! - csu-
pán otrombán übüsködő tréfát látott
benne: „A Teiresziasz: emlői - ír ja a magyar
irodalomtörténész - jóllehet való-
ságfölötti elemekkel játszik maga is, jól-
lehet szemléletében, módszerében fel-fel-
tűnnek a szürrealizmus elemei, lényege
szerint közelebb áll még az irányzat
egyik. ősének, Jarrynak nagy jelentőségű
Übü királyához, mint azokhoz az avant-
garde drámákhoz, melyeknek lehetősé-
gét, igaz, előrevetít i : Antonin Artaud
vagy Roger Vitrac immár »tiszta« szür-
realista színműveihez."

Még csak annyit , hogy Apollinaire tu-
lajdonképpen 1903-ban, hét évvel az Übü
király harsány bemutatója után írta
művét, amelyet aztán az előadás előtt át-
dolgozott. Később többször felújították.
1947-ben a párizsi Vígopera bemutatta
Francis Poulenc belő le készült buffó-
operáját.

Apollinaire még két darabot „köve-
tett el" : az 1918. november 24-én, tehát
két héttel a szerző halála után bemuta-
tott Couleur du Temps című háremfelvo-
násos verses drámát, amely aztán 1920-
ban a Nouvelle Revue Francaise című fo-
lyóiratban jelent meg, továbbá a Casa-
nova című vígjátékparódiát, amelyet a.
költő 1918 nyarán írt , de már nem feje

zett be. Tulajdonképpen csak librettó,
melyhez Gyagilev akart zenét szerezni.
Ezt nem mutatták be soha. A. költő ter-
vezeti még egy Pantagruel-feldolgozást,
és meg akarta írni Cazotte Szerelmes
ördögének a színpadi változatát is.

VICTOR BASCH

Guillaume Apollinaire: Teiresziasz
emlői

A szent domb legteteje. Miközben Ro-
sinantém lassú és nehézkes léptekkel kap-
tat felfelé, t izennyolc éves korom emlé-
kei balzsamosan lengik körül. a Lepic
utcát, megjegyzem, nagy szüksége van
rá.. . A Fekete Macska : az igazi, a péntek
délutánonkénti, amelyen Rodolphe Salis
korcsmáros-nemesúr pásztor-botja
összeterelte a zöldfülű költőket meg a
lángeszű festősüvölvényeket. Willette -
emlékszenek Pigault-Lebrun vígjátékára,
amelyet a jó elzászi, pontosabban
alheimi festő műtermében adtunk elő?

a rőt üstökű , hóbőrű Willette, aki már
felvázolta apokaliptikus Pierrot-it és Co-
lombinárt, Alphonse Allais, a montmar-
tre-i humor királya, Maurice Donnay, aki

. . .első szerelmes verseit költötte
s őket szívvel, szerelemmel töltötte . . .

Labeite, más néven Jean Rameau, aki-
nek Louis Tiercelin meg én voltunk a
tanúi, amikor bejelentette a fiát a vá-
rosházán, amelynek anyakönyvvezető je
sohasem értette meg, mi lehet az én ál-
l ítólagos foglalkozásom: kanti evolu-
cionista; Jean Rameau, aki még nem volt
a gutgesinnt szalonok kikent és negédes
költő je, csupán a baszk szülőföldjérő l
hozott Az Élet és a Halál fenséges poé-
tája; Laurent Tailhade, aki l írai költe-
ményeibő l ítélve máris nyelvünk egyik
legjellegzetesebb szószólója. v o l t . . . A
Döglött Patkány, a .Szeg meg az efféle
művészkorcsmák, amelyekrő l az 1895-
ben Münchenben tartott pszichológiai
kongresszuson nyilvánosan kijelentet-
tem, hogy bennük, nem pedig a Sor-
bonne-on és nem is a Collége de France-
ban kristályosodik ki a francia esztétika,
pipafüst, a modellek lebbenő haja meg a
pikolók világos habja közepet-te.. . .

E rnúltidézés közben értem az Orient
utcába, Maubel asszony színházába. A be-
járati ajtó előtt vagy ötszázan tüleked-
tek. A hivatásos krit ikusok csak nagy
üggyel-bajjal jutottak be. Mielőtt fel-
húzták a függönyt, érezhettük, hogy az
1917 . június 24-i „RENDEZVÉNY SIC"
- amint a Picasso megejtő rajzával és
Matisse remek fametszetével díszített

műsorfüzet ígérte - olyan ifjúi, tobzódó
és kavargó lesz, amilyet csak óhajtunk.
Véleményem szerint nem volt eléggé az.
Szerző, színészek, zenészek és dísz-
letezők a görög templomszolgák áhítatá-
val tettek-vettek, a közönség pedig egy-
öntetűen vélekedett: itt, és nem a Réjane
színházban, celebrálták az ötórai Mi-sét.
Már nem festőnövendékek csínytevésérő l
volt szó, amelyre a művészkomák
meghívták élemedett pajtásaikat: nagy
művészi esemény volt, az új dráma-
eszmény, a szürrealista, kubista és
szimutanista dráma avatása. Következés-
képpen az öreg cimboráknak tilos volt
nevetni, az volt a feladatuk, hogy figyel-
mesen hallgassák, sőt ami még rosszabb,
megítéljék.

És kezdődik az előadás, a függöny
előtt . M int Goethe Faustjában -- nemes
egyszerűséggel - a színházigazgató fel-
tárja nekünk a költő szándékait . E szán-
dékok nemesek, ékes szónoklatokban
fejt ik ki őket: maga az élet jelenik meg a
deszkákon; a drámaköltő hatalmas szíj jal
a kezében fogja ostorozni korunk
romlottságát és nevetséges mivoltát;
semminémű hagyomány, semminémű i l-
lem, semminémű emberi t isztelet nem
fogja elrettenteni; Arisztophanész, Plau-
tus, Rabelais, a Crainquebille Anatole
France-a lesz egy személyben. A program
kecsegtető, csak azon imádkozunk, hogy
a szerző megtartsa ígéretét.

És felmegy a függöny, Zanzibárban
vagyunk. A díszlet olyan, mint az orosz
balett Parádéjában: a vörös, zöld, sárga,
kék díszlettartókon különféle, de egy-
formán érthetetlen feliratok. A
főszereplők, a jópofa Gassier buzijainak
mintájára, négerek, mégpedig a férj es
Thérése nevezetű neje. Noha az asszony
zanzibári, olyan beszédeket tart ,
amelyeket szívvel-lélekkel helyeselne De
Schlumberger asszony; Avril de Sainte-
Croix asszony, Léon Brunschvieg
asszony, Alice La Maziére asszony,
Legrand-Falco asszony, Suzanne
Grinberg aszszony és szeretett barátném
a rennes-i perbő l , a m i Séve r ine -ünk : a
nő a világ közepe; mindenhez joga van,
mindent rnegpályázhat, választójogot
követel, városi tanácsos-, miniszter-,
képviselő-, köztársasági elnöknő akar
lenni, de fő-ként katona-, káplár-,
őrmester-, had-nagy- és tábornoknő ,
harcolni akar, és evégre ez új amazon
lenyesi a mellét, ki-derül, hogy l é t
közönséges narancsról van szó,
amelyekkel labdázik, azután férfiruhát
ölt ; próféta és jós lesz, Teiresziasz néven.

Mindezt ultra-l írai kórus



kíséri az „Adjatok nekem szalonnát" meg
egy népdal szövegére:

Ez a pékné derék cseléd,
Hétévenként hajlik feléd.. .
A férj fellázad: mivelhogy a felesége

férfivá változik, ő nővé válik, és serényen
munkálkodik Zanzibár újra-benépesítésén.
Ezenközben - és ez a szimultanizmus -
különb-különb krakélerek pár-bajoznak.
Felbukkan egy istenien felgúnyázott
csendőr, a nyomaték kedvéért
keménypapírból készült lóra ültetve, a
mén rendkívül kacagtatóan teszi-veszi
magát. Ahelyett azonban, hogy a pár-
bajozókkal törődne, inkább Thérésezel
hetyeg, akit, noha a hölgyemény férfiruhát
visel, roppant étvágygerjesztőnek talál. Az
események közepette két újságosbódé is
elősétál. Zene, majd függöny le.

Aztán fel. Továbbra is Zanzibárban
vagyunk, a díszlet ugyanaz. A férj be-
váltotta fenyegetését. Valamilyen mód-
szerrel, amelyet eléggé el nem ítélhetően
nem oszt meg a szenátusi bizottságokkal
meg az Orvostudományi, vala-mint az
Erkölcsi és Politikai Tudományok
Akadémiájával, olyan kotlós válik belőle,
amilyennek ígérkezett. A szín-pad
mózeskosártól, bölcsőtől és rácsos ágytól
hemzseg, kölyökhad sír-rí, nyafog és
óbégat bennük: a férj puszta akarata
segítségével nemzette őket. Rá-adásul apai
vagy inkább anyai gyengédségének tejével
táplálja őket. Hogy fedezhesse a fészekalja
okozta költségeket, regényeket fabrikál,
amelyeket - ebből is láthatjuk, hogy
Zanzibárban vagyunk- több százezer
példányban hoznak ki. Némelyik gyerek
ellejt előttünk: egy magas, pendelyes lány
némi sikert arat az idősebb nézők körében.
Megjelenik valamelyik nagy napilap
riportere, hogy tanulmányozza a hímnemű
utódteremtés folyamatát. Híreket ad a
zanzibáriaknak Európáról, közleményeket
olvas fel és a La Liberté meg a l'Écho de
Paris stílusában magyarázatokkal is
szolgál. Végül megjelenik Teiresziasz, aki
minden jelenlévőnek jósol, ám közben a
férfi, helyesebben a nő, meglátja a férjét,
és jós-lebernyege mögött újra megdobban
aszszonyi szíve. Felfedi kilétét egykori há-
zastársa előtt, utóbbi a maga részéről sutba
vágja ősnemzői és kotlósfeladatait, újra
hímmé válik, amilyen egyéb-ként mindig
is vala. Kicserélik jelmezüket: az asszony
a helyükre teszi a narancsait, és immár
nem a puszta akarat jegyében, rengeteg
gyerekük lesz. Kórus, finálé és függöny.

A Teiresziasz emlőinek zajos sikere volt,
ami nem meglepő, tekintve, hogy a kri-
tikusok kivételével, a darabot csupa barát
és rajongó megtöltötte nézőtér előtt
mutatták be. A boldogtalan kritikusok,
akik nem tartoztak a bandához, rendkívül
zavarban voltak. Ami engem illet,
hazafelé menet eltöprengtem, és körül-
belül így hangzott a monológom.

Guillaume Apollinaire darabja, szür-re-

alista színmű, vagyis, magyarán mondva,
szimbolista darab.

Mármost milyen a szimbolista darab?
Igazán zavarban volnék, ha meg kellene
mondanom, tekintettel arra, hogy min-
denfajta irodalomban minden színmű
szimbolista vagy legalábbis az akar len-ni.
Valóban, minden egyén csakis önmaga, az

egyetlen, ahogyan Stirner mondja, az

egyedi, ahogyan Kierkegaard mondja,
ugyanakkor azonban az emberi közösség-
hez tartozik; képviselője, jelképe. Minél
nagyobb, nemesebb, megértőbb ez a kis
embercsoport, annál inkább representative

man a személy Emerson megfogalmazása
szerint, s annál inkább megtestesíti,
szimbolizálja azt, ami bennünk valóban
emberi, azt, ami bennünk isteni.
Aiszkhülosz Prométheusza az Ember-
Isten lázadásának jelképe az őt szol-
gasorba döntő durva erők ellen; Oidipusz
annak az embernek a jelképe, akit összetör
az elkerülhetetlen Végzet; Antigoné az
emberi Irgalom jelképe; Lear annak az
apának a jelképe, akit kereszt-re feszít
gyermekei hálátlansága; Lady Macbeth a
becsvágy jelképe, aki a kielégíttetés
fejében nem riad vissza a végtelen
bűnláncolat elkövetésétől sem; Prospero a
baráti lélek jelképe, aki úrrá tud lenni
gyűlöletén; Ariel pedig a szuper-emberi
gyengédségé; Caliban a gonosz és
kéjsóvár majomé, amilyen mindig is
maradt az ember, annak ellenére, hogy az
élőlények legmagasabb létrafokán he-
lyezkedik el; Calderón zalameai bírója az
igazság jelképe, amely nem hajlik meg az
erő előtt; a Cid az érték meg az ifjúi és
diadalmaskodó szerelem jelképe; Horatius
a római „agy-gyepesítőé"; Polüeuktész a
hité, amely még a szerelmen is fe-
lülkerekedik; Phaidra azé a szerelemé,
amely minden emberi és isteni törvényt
áthág, és amely, noha érzi, hogy bűnös, ki
akar teljesedni, mert a szenvedély egy
bizonyos hőfokot elérve, bármily vétkes
is, felmenti önmagát, mint minden, ami
nagy; Alceste az olyan férfi jelképe, ma-
gam is jól ismerem az ilyet, aki minden
cimboráját lepocskondiázza és meg-
leckézteti, de közben maga is lobogva

lángol Céliméne szép szeméért; Philinte a
diplomatáé, aki mindenkivel kezet szorít,
de mindig kész utána megmosni, mint
néhai Pilátus; Giboyer a mélységes
értelemé, akit az élet küzdelmei
megakadályoztak abban, hogy egyúttal
mélységes jellemmé is váljon; Poirier úr a
gyermekded polgári hiúság jelképe, De
Presles herceg pedig az olyan könynyed és
faragatlan uracsé, aki állítólag a
kereszteslovagoktól származik; Porto-
Riche hősszerelmes férfiúja napjaink Don
Juanjának jelképe, aki az őt szerető
asszonyok szívtiprója, és aki annál na-
gyobb szenvedélyre gerjeszti áldozatait,
minél kegyetlenebbül feszíti keresztre
őket elnyűhetetlen könnyelműsége; Nóra
annak az asszonynak a jelképe, aki
rádöbbenve, hogy az a férfi, akinek min-
denestül odaadta magát, méltatlan hozzá,
messzire hajítja az igát, amelyet imádott;
Stockmann doktor az olyan férfi
csodálatos jelképe, aki a döntő többséggel
szemben büszkén vállalja az elszige-
teltséget azért az igazságért, amelynek
egyedül ő jutott birtokába.

Ha tehát Guillaume Apollinaire úr azt
hitte, újat teremt azzal, hogy szimbolista
drámát ír, nagyon tévedett. Csupán annyit
kell még kideríteni, hogy darabjában van-
e szépség, élet, általánosan emberi
tragikum vagy komikum, és hogy
megtartja-e a drámai műfajt általában
meghatározó törvényeket, különös
tekintettel a szimbolista jellegre. Nos, a
szimbolista színmű első feltétele az, hogy
a jelkép - amely mindig vala-milyen jelzés
- és az ábrázolt jelenség közti kapcsolat
azonnal felismerhető legyen. Vajon így
van-e ez a Teiresziasz
emlőiben? Ha jól sejtem, a darab a femi-
nizmus vagy inkább a feminizmus túl-
kapásait kifigurázó szatíra. Az asszonyok
hiába veszik ki a blúzukból a narancsaikat,
attól még nem kevésbé nők, és az első
adandó alkalommal vissza is teszik. Azt
hiszem, nem tévedek nagyon, ha azt
állítom, hogy ebben van valami igazság.
De nem vagyok bizonyos az
értelmezésemben, és e bizonytalanságtól
olyan feszengést érzek, amely esztétikai
rokonszenvemet megakadályozza abban,
hogy szabadon szárnyaljon. Tudom, hogy
valamely művészeti alkotás minden
összetevőjét nem vezethetjük vissza
fogalmakra és arra, hogy szintézisüknek
magában kell foglalnia minden-nemű élő
teremtmény rejtélyét. Azt szeretem, ha a
műalkotást bűvös fény ragyogja be,
amelyben álmaim csapong-hatnak és
lelkem dallamai zenghetnek.



Ehhez azonban a művészeti alapanyag-nak
erősnek, ellenállónak és gazdagnak kell
lennie, továbbá az is szükséges, hogy azok
a gondolattársítások, amelyeket kivált,
valóban olyanok legyenek, hogy a
tragikum vagy a komikum fenségét súrolva
túllépjék a megérthetőség ha-tárait. Vajon
így van-e ez a Teiresziasz emlőiben?

Azonkívül a darab különös technikáját,
a szimultanizmust, végtelenül kétségesnek
látom. A szó művészetének tör-vénye az
egymásutániság, a képzőművészeté az
egyidejűség. Kétségtelenül tudom, a
Laokoon szépségeszményét nem szabad
mércének tekinteni. Amikor egy-egy kép
előtt állunk, úgy rémlik, mintha az egészet
egyetlen szempillantással tennénk
magunkévá: valójában azonban tekintetünk
elemzi a részleteket, egyiket a másikhoz
kapcsolja, és bármilyen gyors is a
szintézis, mégiscsak lezajlott, és
lezajlásában az egymásutániságnak is
megvolt a maga szerepe. Ezzel szemben,
amikor szimfóniát, operát, színdarabot
hallgatunk, az előbbinek a tételei, a két
utóbbinak a felvonásai és jelenetei egy-
más után tárulnak elénk; de azért ami-kor a
mű végére érünk, ettől még nem kevésbé
kell megjegyeznünk az elejét és a közepét,
ami azt jelenti, hogy a hang és a szó
művészetében nem csupán egymás-
utániság van, hanem folyamatosság és
egyidejűség is. Helytelen, ha értelmünk e
szintetizáló tevékenységéhez hozzáteszik
az egyidejűség anyagi megvalósítását. Ez
már a képzőművészet tapintatlan és
mellesleg hiábavaló betolakodása a
zenébe.

Sok bírálnivalóm volna még, de ab-
bahagyom. Végül is kellemesen töltöttem
el a délutánomat. Az a lelkesedés, amelyet
magam körül éreztem felforrósodni,
megfiatalított, még ha nem vettem is részt
benne. Minden lelkesedés, bár-mi legyen is
a tárgya, önmagában szép, és egy
pillanatra viszontlátott ifjúságomból
köszöntöm e fiatalokat, akik új mű-vészi
eszmény után kutatnak, és - ki tud-ja? -
akik a Szépség végtelen tengerében esetleg
találnak valamilyen új szigetet, ahol
hatalmas virágok nyiladoznak, amelyeknek
illatát azok a férfiak és nők fogják
beszívni, akik utánunk jönnek.

Szoboszlai Margit fordítása

CSALA KÁROLY

Lélektani kísérlet -
társadalmi provokáció

lngmar Bergman
müncheni Gombrowicz-rendezése

Ahány tanulmány Gombrowiczról, anynyi
értékes megfigyelés, meghatározás-
kísérlet - és annyi egyoldalúság. Nyu-
godtan ideszámíthatjuk magát a nyilat-
kozó és naplót író Gombrowiczot is.

Ahány tanulmány lngmar Bergmanról,
annyi értékes észrevétel, definíciókísérlet
- és annyi egyoldalú megállapítás.
Nyugodtan ideszámíthatjuk a nyilatkozó
Bergtnant magát is.

Végtére is mindketten olyan művészei
egy polgári világnak, akik elszántan
tagadják, hogy művészetük akár kiin-
dulásában, akár végeredményében tár-
sadalmi elemzés volna, de természetesen
tudják, hogy ők maguk pályájuk,
törekvéseik, gondolataik -- és műveik
akaratlanul is tükörképei bizonyos tár-
sadalmi állapotnak és konfliktusoknak.
Csak épp a társadalom szerkezetét és
mozgását föltáró elméleteket utasítják el.
Röviden: emberről és emberiségről be-
szélnek, osztályokról soha. Természe-
tesen, az elméletek elutasítása is teóriákat
szül, és teóriákra támaszkodik; csak éppen
az ilyesmi annyira labilis és anynyira
„nyitott", hogy az egyik alkotástól a
következőig vezető úton akár teljes forma-
és fogalomváltozáson is áteshet -
legföljebb a lényege marad ugyanaz: az
alapvető premisszák nem változnak.
Éppenséggel ez a jelenség szokta előidéz-
ni az említett „egyoldalúságomat", az ön-
értékelésben éppúgy, mint a kritikai ér-
tékelésben.

Tanácsosnak látszik tehát, Bergman és
Gombrowicz találkozását ecsetelve, főleg
arra a tény- és gondolatanyagra szo-
rítkozni, ami erre a Gombrowicz-műre és
a vele kapcsolatba lépett Bergmanra vo-
natkozik. (Az életműre, a pályára tett
utalásokat, persze, aligha lehet és szük-
séges teljességgel elkerülni.) Kettejük
„találkozása" a müncheni Residenzthea-
terban történt, amelynek lngmar Bergman
a svédországi adóhivatallal való közismert
összeütközése óta állandó rendezője.

A világ legtöbb helyén, persze, az em-
berek csak a vállukat vonogathatják, ha
azt hallják, hogy lngmar Bergman leg-
alább olyan jelentős színházi, mint film-

rendező, sőt talán még jelentékenyebb is;
maga Bergman nemegyszer azt nyi-
latkozta, hogy az területének a szín-házat
érzi. .. Mind ez ideig egy televí-
ziós rendezése, a Varázsfuvola árulhatott
el legtöbbet ebbeli képességeiből
azoknak, akiknek nem volt alkalmuk
stockholmi vagy müncheni színházlá-
togatásra. De ez is csupán azért, mert az
opera föltételességben fogalmazott
világához hozzátartozónak érezte a ren-
dező és stábja a színpadszerűséget, amiért
is egy egész színházat „beemeltek" a
stúdióba; a díszleteknek, a jelmezeknek
és a világításnak ez a jelzésszerűsége se-
gítette hozzá az operaszínészeket, hogy a
méltán megcsodált „természetességgel"

játsszanak, éppen mert nem kellett a filmi
„realitással" megküzdeniük (ami
okvetlenül zavaró és groteszk hatású egy
operában); ugyanakkor azonban a be-
állítások a legteljesebb mértékben „filmi"

gondolkodás- és látásmódot tükröztek,
egy csöppet sem árulkodtak „színház-
szerűségről

A színházrendező Bergman munkájával
magam is csak első és egyetlen íz-ben
találkoztam: az Yvonne, burgundi hercegnő
müncheni színrevitelével, nem sokkal az
1980. május 10-i premier után, az ötödik
vagy hatodik előadáson.

Miért éppen Gombrowicz első, 1935-
ben írott darabját választotta Bergman?
Alighanem döntő tényező volt válasz-
tásában egy svédországi színházi élmé-
nye, az Yvonne 1965-ös stockholmi elő-
adása. Nyugat-Európa színházi világa
abban az esztendőben fedezte föl ezt a
darabot (s voltaképpen a színpadi szerző
Gombrowiczot is csak egy évvel ko-
rábban!), az argentin Jorge Lavelli
Chalon-sur-Saône-i, majd párizsi (Odéon
színház) rendezésének hatására de-
cemberben óriási sikerrel adták elő a svéd
fővárosban, Alf Sjöberg rendezésé-ben.
Alf Sjöberg pedig nem más, mint
Bergman elindítója, egykori atyamestere
a filmművészetben... (Az Yvonne
egyébként első ízben 1957-ben került
színpadra, Krakkóban. Csakhogy a kö-
vetkező évben Gombrowicz átmenetileg
ismét nem kívánatos szerzővé lett
hazájában, s a bemutatónak egy ideig
nem volt folytatása.)

Lássuk magát a darabot. Némi bo-
nyodalom már a címéből is adódik az
értelmezők számára. Iwona, ksieznicka
Burgunda - hangzik az eredeti. Egyáltalán
nem biztos, hogy helyesen járunk el, ha
így fordítjuk: Yvonne, Burgundia her-
cegnője. Lavelliéknek, persze, már csak


