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Bár a Katona József Színház 1991-ben
bemutatta Ramón del Valle-Inclán Lárifári
hadnagy felszarvazása című darabját,
szerzője méltánytalanul kevéssé ismert
minálunk. Művészetének bensőséges ismerője és
híve, Litvai Nelli így mutatja be: „Don Ramón del
VaIIe-Inclán (1869-1936) költészete, prózája,
drámai munkássága igen sokszínű, nem csupán
azért, mert az irányzatokban oly gazdag
századforduló kultúrája meghatározó szerepet
játszott életében és munkásságában, hanem mert
ő maga is, sajátos stílusával, a modern spanyol
irodalom megteremtője. Rendkívül nagy hatással
volt García Lorcára, és minden bizonnyal a
történelmi helyzet, a spanyol polgár-háború és
Lorca kivégzése az oka annak, hogy a mestert
nem, csak a tanítványt ismerjük. »A színház
megrendít vagy szórakortat - ez egyre megy. De
ha arról van szó, hogy egy spanyol drámai
színházat hozzunk létre, akkor várnunk kell addig,
amíg eltűnnek a mostani színészek, akiket
megrontott a jelenlegi 'bármit leveszek a polcról'-
színészet, és akkor majd megteremthetjük azt a
színházat, amelynek lényege nem a mese és a
négy díszletfal, hanem amelyik a mozi példáját
követi, ami képes volt arra, hogy szöveg és hang
nélkül, csupán a látvány dinamizmusával, a képek
és helyszínek változatosságával meghódítsa a
világot« - vallja Don
Ramón. Drámai művei szinte kivétel nél-kül
filmvászonra kerültek, köztük A bo-
hémélet fényei is, amelynek legfontosabb
színházi előadását Strehler tanítványa,
Lluís PascaI, a párizsi Európa Színház
volt művészeti igazgatója rendezte 1984-
ben.

Don Ramón személyiségét sem ne-
vezhetjük köznapinak. Egy rendőri ki-
hallgatás alkalmával például azt vetette
jegyzőkönyvbe, hogy fél karját a Iepantói
csatában vesztette el. (A Iepantói csata
1571-ben volt, és Cervantes vesz-tette el
ott a bal karját.) Ez persze csíny-tevés is
lehetne, de hogy több annál, arra az a
bizonyíték, hogy Don Ramón
megteremtette a műveiben örökké
visszatérő, századokon át élő Bradomin
márki alakját, aki csak ekkortájt - Don
Ramónnal egy időben - készül a halálra. A
Cervantesszel való azonosulás pedig
nemcsak Valle-Inclán ars poeticáját, ha-
nem ars vitae-jét is jelenti. Ha a iroda-
lomnak is megadatna az, hogy olyan
könnyedén lépjen át országhatárokat,
mint egy festmény, talán VaIIe-Inclán azt a
helyet foglalhatná el a világirodalomban,
mint Salvador Dalí a festészetben.

Visszatérve sokszínűségére példa-ként
elsorolnám a színműveihez általa adott
műfaji meghatározásokat: vízió,

romantikus párbeszéd, bábjáték, falusi tragiko-
média, románc, képmutogató játék, vallásos tár-
gyú drámai mű, szentimentális bohózat, intim
életkép és »esperpento« vagyis 'torzkép'. (A leg-
nagyobb spanyol értelmező szótár szerint: csú-
nya, nevetséges figura; ostobaság; rosszul kivi-
telezett vagy extravagáns intellektuális irodalmi
mű. Mexikóban bizonyos színdarabok műfaji
megjelölésére használják.) Éppen ezek a »torz-
képek« a legtragikusabb darabjai, az életünkről
szólnak, görbe tükörben, mint Gogolnál, de a
szatirikus hang mellett minden sorát (és instruk-
cióját) átitatja a költészet. A legfontosabb »torz-
kép« A bohémélet fényei. Az 1920-ban írott
darab hőse egy vak költő a század eleji
Spanyolországból, akit az Akadémia nem
méltányol, de akit az ifjú, polgárpukkasztó
modernisták kedvelnek, sőt mesterüknek
tartanak. A nyomorban élő költő egyetlen napjáról
szól a darab, aki - miután a szerkesztőségtől,
ahol dolgozik, megkapja a felmondólevelet -
barátja, pontosabban ivócimborája társaságában
kocsmáról kocsmára járva, hajnalban a saját
kapuja előtt, magányosan haI meg."

Még valamit az „esperpentóról", a „torzkép-
ről"! Rá vonatkozó elméletét VaIIe-Inclán A bo-
hémélet fényei tizenkettedik jelenetében, majd
egy évvel később - 1921-ben - a Lárifári had-

nagy felszarvazása előjátékában, illetve néhány
interjúban körvonalazta. Homérosz hatalmas
hőseinek és Shakespeare saját figuráival való
azonosulásának ellenében mutatja fel a klasszi-
kus hősök görbe tükörben megjelenő torzképeit. A
modern hősök e nevetséges és visszataszító
képének felel meg a szerző távolságot tartó be-
állítottsága. A szerző figurái felett lebeg, a fájdal-
mon és nevetésen már túl lévő halhatatlanok
sátáni fölénye tünteti ki, és csupán ez képes
esztétikai élvezetet nyújtani. De miből keletkezik
ez az esztétikai élvezet? Nos éppen annak az
inkompatibilitásnak a felismeréséből, amely a
klasszikus tragédiák szerepeit megjátszani
igyekvő groteszk törpék, illetve a tragédia lényegi
belső követelménye között áll fenn, tehát a hősök
torzképeinek hajdani klasszikus alakjukkal való
összehasonlításából. Ez nagyon gyakran úgy je-
lenik meg, mint a tragikus sors komolyságának
és az art elszenvedő áldozat nevetséges kisebb-
rendűségének a diszkrepanciája. Alfonso Reyes
egy VaIIe-Inclánnal készített interjú után, 1920-
ban így határozta meg az „esperpentót": „Vannak
esetek, amelyekben az élet komolysága, ame-
lyekben a végzetes sors az art elszenvedő ember
fölött áll. Ha az ember dróton rángatott bábu, e
kisebbrendűségnek és a fájdalom
nemességének az összeütközéséből groteszk
irodalmi mű-

faj keletkezik: az »esperpento«. Az
»esperpento« a fájdalom valódiságának és
az art elszenvedő parodisztikus tartásának
az összeütközéséből keletkezik. A fájdalom
nagyon is igazi, de a hősök bohócok."
Egy másik alkalommal, egy 1921-ben
Mexikóban készített interjúban maga
VaIIe-Inclán hasonlóképpen határozta
meg az „esperpentót": „Képzeljen el egy
férjet, aki a feleségével vitatkozva
Echegaray színdarabjainak stílusában
mond hosszú tirádát. Mármost ez
mindkettőjük számára fájdalmas, sőt talán
rettenetes jelenet volna... A néző számára
azonban szimpla bohózat." Ennek
jegyében írta meg VaIIe-Inclán utol-só
darabjait, A bohémélet fényen és a
Lárifári hadnagy felszarvazását. De kell-e
bizonygatni, hogy ez az ambivalencia
mennyire túlmutat e színdarabokon, sőt
VaIIe-Inclánon, s - az említett részvétlen
szerzői fölénnyel párosulva - milyen
elementáris jelentősége van a modern
színház számára?

Megjegyzendő még: VaIIe-Inclán sze-
mélyes érdeklődésében és kultúrájában
roppant nagy szerepet játszott a
képzőművészet, pontosabban a festészet.
Mint az alábbi két elvi jelentőségű
színdarabrészlet is tanúsítja, az „es-
perpentót" Goya művészetéből eredez-
tette.


