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arázsol a színpadra - Henryk ott áll oldalt,
agyja magát bevonni, és máris megszállottan
újja, erősítgeti:

„Disznóványkeserűt!"
Avagy meg-megismétli „félre" a Részegek

zavait („Mańka, disznósajtot!" ... „A krucifix-
e!"), úgy viselkedve, mint aki csatlakozik a szer-
artáshoz. Majd egy adott pillanatban azt kérdi
agától: „Mikor lesz már vége az egésznek?",
ire a Részeg, mintegy kilépve a szerepéből, rá-

ágja: „Mindjárt." És a következő pillanatban
áris bekövetkezik a cselekmény felfüggeszté-

e, ami oly jellemző az Esküvőre:

HENRYK (a Részeghez) Mi van ott kinn?
RÉSZEG (mint fent) Széles mezők.

Henrykben kétségbeesett vágy ég a sérthe-
etlenség után; ez a vágy és a Részeg ujjától való
ad félelem teszi királlyá az Apát - az ujj tehát
egyen nagy és ijesztő.

Itt belép a „szimfónia" másik fő témája
„Henryk, ó, ó, Henryk"), amelyet emelkedettsé-
e szembeállít az elsővel, a lealacsonyítóval
„Disznó - disznó"), s ennek a hangzásban is
ellőképpen meg kell jelennie, amit csak alátá-
aszt a „király, király!" kiáltások sora és a Méltó-

ágok bevonulása. A Méltóságok megjelenését
lelje körül az álom köde, amiből fokozatosan
omlik ki a színpad új aspektusa: a királyi udvar.

Az imajelenetben az Atyaság isteni jelleget ölt
az Isten az Atya atyja -, és ez a könyörtelen és
rőszakos atyaság az alattvalói hűség igéit su-
almazza Henryknek... De hamarosan beúszik
könnyed és csodás „esküvő" szócska, és a

zínpad kivilágosodik - összeáll a lakodalmas
enet, fürge ritmusú, diadalmas zárókép követ-

ezik, egy polonéz, amellyel az Apa szeretné „le-
yűrni" a valóságot - és amit az utolsó percben
egzavar a „disznó" kurta berobbanása.

Hétfő
Szabad-e kinyomattatnom egy ilyes kommen-
tárt, amit a saját művemhez írtam? Nem vissza-
élés ez? Es nem unalmas?

Mondd magadnak: az emberek arra vágynak,
hogy téged megismerjenek. Téged szomjaznak.
Rád kíváncsiak. Vezesd hát be őket akár erőnek
erejével a magad ügyeibe, még azokba is, ame-
lyek iránt közömbösek. Minél többet tudnak ró-
lad, annál szükségesebb leszel számukra.

Az „én" nem akadály a többiekkel való érintke-
zésben, az „én" nem egyéb, mint amit „ők" meg-
követelnek tőlem. És ami a lényeg: az „én"-t nem
kell sehová becsempészni, mint a tiltott árut. S
hogy mi az, amit az „én" nem visel el? A fele-
másság, a félénkség, a szégyenlősség.

Szerda
Ismét egy nő (mert erre leginkább nők adják a fe-
jüket; ám ez ráadásul harcias asszony, el akar
ti-

porni) szememre veti az egoizmusomat. Azt írja:
„Maga számomra nem excentrikus, hanem csak
egocentrikus. Ez egyszerűen egy fejlődési fázis
(vide Byron, Wilde, Gide) - egyesek átlépnek
belőle a következő fázisba, amely talán még drá-
maibb, mások sehová nem lépnek át, bezárkóz-
nak saját egójukba. Ez is tragédia, de magán-
ügy. Nem kerülnek be se a panteonba, se a törté-
nelembe."

Szóvirágok? Józan ésszel ki követelhetné
meg az embertől, hogyne foglalkozzon magával,
ne ragadja meg magát, röviden szólva, hogy ne
tekintse önmagát önmagának. Legfeljebb egy
őrült. Ez az asszony azt várná tőlem, hogy elfe-
ledkezzem arról, hogy én én vagyok, miközben
nagyon jól tudja, hogy ha vakbélgyulladásom
lesz, én és csakis én fogok üvölteni, nem pedig ő.

Manapság hallatlan nyomás nehezedik ránk
mindenfelől, hogy mondjunk le saját
egzisztenciánkról, de mint minden olyan
követelmény, amit nem lehet teljesíteni, ez is
egyedül az élet eltorzulásához és hamissá
válásához vezethet. Ha valaki már annyira
tisztességtelen önmagával szemben, hogy azt
meri mondani: a másikfájdalma fontosabb
nekem, minta sajátom, az már el is merült abban
a „könnyedségben", ami minden-nemű közhely
és mindennemű lapos fenn-

Úgy kezdődött, hogy a helsinki lengyel
követségről fölhívott Joanna Trzcińska-Mejor,
és megkérdezte, mondanék-e pár
szót Gombrowiczról azon a miniszemináriumon,
amelyet az Yvonne, burgundi hercegnő
bemutatója alkalmából rendeznek. A be-mutató
1993. november harmadikán lesz a helsinki
Nemzeti Színházban, az előadást a magyar
Ascher Tamás rendezi. Finnországban Gombro-
wicz szinte teljesen ismeretlen: csak a Pornográ-
fia jelent meg finnül a hatvanas években, azt sem
lengyelből fordították. Ott vannak persze a svéd
fordítások (Finnország gyakorlatilag kétnyelvű),
mégis jó volna, ha tartanék egy bevezetőt az író-
ról.

Megkérdeztem, milyen nyelven kéne beszél-
nem, és rajtam kívül ki vesz részt a találkozón. A
válasz, megvallom, meggyőzött: a rendezvény
nyelve angol, a résztvevők pedig a következők:
Jan Blomstedt, a számos európai nyelven publi

költség, a puszta verbalizmus szülőanyja.
Amennyiben rólam van szó - nem, soha, sem-
miképp. Én vagyok.

Aki művész, az különösképpen elveszhet, ha
rá lehet szedni, és aláveti magát ennek az
agresszív konvenciónak. Ne hagyjátok
magatokat megfélemlíteni. Az „én" szócska oly
alapvető és oly ősi, annyira kitölti a
legkézzelfoghatóbb és ezáltal
legtisztességesebb valóság, oly téved-hetetlen
iránytű és oly szigorú ismérv, hogy jobban
tennénk, ha nem lenéznénk, hanem térdre
hullnánk előtte. Azt hiszem, inkább túl kevés fa-
natizmus van bennem, amikor önmagammal
foglalkozom, és mindeddig - éppen a többiektől
való félelmemben - nem tudtam elég kategori-
kusan és minden feltétel nélkül átadni magam e
hivatásnak-feladatnak, nem tudtam elég
messze nyomulni ez ügyben. Én vagyok a
magam legfontosabb és alkalmasint egyedüli
problémája: valamennyi hősöm közül ez az
egyetlen, aki számomra igazán fontos.

Lássak hát hozzá és formáljam át magam,
kreáljak Gombrowiczból is egy figurát - mint
Hamlet vagy Don Quijote - ? - ! -

Buenos Aires, 1954.
Pályi András fordítása

káló kiváló finn esztéta és Eörsi István, volt ma-
gyar másként gondolkodó, politikus és író, aki
most fejezi be Gombrowiczról szóló több mint öt-
száz oldalas opuszát. Elgondoltam, hogy a szí-
nészek finnül beszélnek, mi angolul, az egészet
pedig a magyarok tartják kézben - ennél gomb-
rowiczibb helyzetet kívánni sem lehet. Egy szó,
mint száz: ott a helyem!

Így kerültem Helsinkibe. A szemináriumra
szépszámú közönség gyűlt össze, akik talán
nem bánták meg, hogy eljöttek. Ez nagyrészt a
szervezők, a lengyel nagykövetség érdeme volt.
Blomstedt röviden vázolta Gombrowicz életét és
műveinek fő vonásait. Sajnos nem olvastam
Gombrowiczról írt tekintélyes esszéjét, ami finnül
jelent meg; látható volt azonban, hogy a gombro-
wiczi életmű közel áll hozzá, és tömören, találóan
tud róla beszélni. Eörsi István a halhatatlan
érettség-éretlenség párost boncolgatta,
kiterjesztve e fogalmat a Ferdydurke
szerzőjének késői mű-

LEONARD NEUGER

A MORCOS BÁBU
AZ YVONNE HELSINKIBEN
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etri Liski (Fülöp herceg) az Yvonne helsinki
lőadásában

eire is (Operett). Végül én szóltam pár szót
ombrowicz változó arcairól, összefüggést ke-

esve az arc fogalma és Gombrowicz különféle,
öbbé-kevésbé irodalmi inkarnációi, valamint
tolsó fényképei között.
Ascher Tamás fiatal magyar rendező Khell

solt díszlettervező, Szakács Györgyi jelmezter-
ező és Dés László zeneszerző társaságában
rkezett Helsinkibe. A finnországi ősbemutató
gy klasszikusként értelmezett Yvonne-t állított
helsinki Nemzeti Színház színpadára, modell-

rtékű előadásról van tehát szó. A rendező látha-
óan Gombrowicz Megjegyzések a játékhoz és a
endezéshez címmel közzétett jegyzeteiből in-
ult ki, melyeket a szerző a darab első megjele-
ésekor a Skamander című folyóiratban publi-
ált. Ascher produkciója így a harmincas évek
sztétikájából nő ki, a kitűnő díszletektől és jel-
ezektől kezdve (pompás fekete-fehér sakktáb-

apadozat, monumentálisan funkcionális díszle-
ek, steril bútorok, öltönyök, frakkok, ünnepi és
portöltözékek - a király is kétsoros zakóban,
ején koronával) egészen a zenéig és a színészi
átékig. Ascher Tamás munkáját profi precizitás
ellemzi: minden apró részletet szerető gonddal
olgozott ki, látszik rajta, hogy élvezi és érti
ombrowiczot és a Formával űzött játékát. A há-

omórás előadásnak ugyanakkor megvan a ma-
a egyre fokozódó ritmusa és hangulata; az utol-
ó felvonás lélegzetelállítóan virtuóz betetőzése
z egésznek.
Az Yvonne harmincas évekbeli stílusvilága

alamelyest gyengíti az udvari Formát, még ak

kor is, ha számunkra ez az esztétikai konvenció
már maga a Forma. A rendező azért választotta
ezt a megoldást, hogy az előadás alaphangját
mindvégig a díszlet adja meg: ez a szimmetriájá-
ban irtózatos sakktábla, a Ferdydurke Ifjas csa-
ládjára emlékeztető steril jelmezek már önma-
gukban is a mindent szimmetriába rendező
Formát sugallják. A rendező segítségére voltak
a színészek is, akik remekül alakították a
harmincas évek stilizált formáját. A fő-fő
Formateremtő itt a Kamarás, akit Martti Järvinen
mesterien ját-szik. Ő a ceremóniamester,
minden etikettek tudója, ő védi éberen az Udvart
Yvonne formátlanságával szemben. Kiváló
alakítást nyújt a királyságából kivetkőztetett
Király (Pentti Siimes) és a Királyné (Tea Ista) is.

Ebben az összefüggésben kicsoda maga
Yvonne (Katja Salminen)? Csúf és morcos bábu,

Közhelyként hathat, hogy a Hamlet színre
állítása nagy kihívás minden rendező
számára, de legalább ekkora kihívás a főbb
szerepek eljátszása a színészeknek is.
Tovább folytatva a sort: nem pusztán a
hagyományos színházi berkekben érvényes ez a
kihívás, hanem az alternatív, kísérletező
társula-

aki a maga idomtalanságával provokálja és bom-
lasztja az Udvart: szánalmat kelt, de azért van
annyira idegen és esetlen, hogy a nézőt ne ejtse
a szentimentalizmus csapdájába. Ascher
Tamás remekül érzi Gombrowiczot, nincs
szüksége rá, hogy pszichológiai vagy
társadalmi utalásokkal manipuláljon. Yvonne
provokáció, kihívás, halszálka, ami fönnakadt
az érett udvari Forma torkán, sajátos
próbatétel, kísérlet a Formával. Az értelem
konstrukciója. Nem illik sehová: vagy be kell
kebelezni, beszippantani, az Udvar képére
formálni, ahogy az az előadás végéig színpadon
lévő Valentin lakájjal történik, vagy el kell őt
pusztítani. Az ezt célzó kísérletek mind-egyike
rendezői bravúr: a shakespeare-i mérgezéstől a
detektívregények késeléséig jelen van itt minden
irodalmi műfaj paródiája.

A legtöbb gondot Fülöp herceg (Petri Liski)
okozza. Az udvari etikett ellen lázad, de cinikus
szívtipró is egyben; elmés helyzetelemző,
ugyanakkor e helyzetek tehetetlen rabja. Amikor
a darab végén megtörik, és a sűrített Forma szo-
rításában letérdel Yvonne holtteste mellé,
kellőképpen meggyőző. Amikor azonban a talán
kissé túl ordenáré Cirill segítségével föllázad,
kétségeim támadtak: a Formának való
behódolás és a vele való harc egyidejű
érzékeltetése talán a legnehezebb feladata
minden Gombrowicz-rendezésnek, s ezt Ascher
sem oldotta meg maradéktalanul.

Mindent összevetve azért kitűnő előadást lát-
tunk. A színészek beszédéből persze egy szót
sem értettem... A szemem sarkából viszont ál-
landóan figyeltem a korántsem homogén közön-
ség reagálását. Pompásan szórakoztak, derűs
feszültségben követték az előadást, tökéletesen
átadva magukat Gombrowicz eretnek
kísérletei-nek. Kell-e ennél több a teljes
sikerhez?

Tygodnik Powszechny, 1993. december 12.

Reiman Judit fordítása

tok esetében is - itt azonban inkább Hamlet-pa-
rafrázisokról beszélhetünk, ami drámaírókat,
rendezőket, alkotóközösségeket egyaránt fog-
lalkoztat. A huszadik század végéhez közeledve
az ilyen újrafeldolgozások Nyugat- és Kelet-Eu-
rópában egyaránt felbukkantak - legyen elég
pusztán Tom Stoppard Rosencrantz és Guil-

K Ü R T Ö S I K A T A L I N

HAMLET, HÁRMAS CSAVARRAL
A VŐLEGÉNY - GOMBROWICZ MŰVEI ALAPJÁN


