
(estélyi ruhákba) öltöztette őket Rima-
nóczy Yvonne. Valóban kellemes tár-
saság: igaza van Miss Mockbridge-nek, a
darab vénkisasszony vendégének.

A Veszélyes forduló remek megoldással
ér véget. Eljátsszák az indító jelenetet:
krimit hallgat a rádión a hölgykoszorú
(ennek címe A z alvó kutya), s az abban
megpendített igazság-hazugság motívum
megtárgyalása vezet el saját piszkos kis
ügyeik felhánytorgatásához. A végén
ugyanez a jelenet, csakhogy az első,
izgalmat kiváltó, faggatózó mondat nem
hangzik el, hanem táncolni kezdenek a
párok, és minden marad to

vábbra is eltemetve a megtévesztően idilli
felszín alatt.

Igen. Csak ezt a jelenetet kellett volna
eljátszani, hogy mi se tudjuk meg soha,
mi az, amit eltitkoltak. Így viszont már
késő.
J. B. Priestley: Veszélyes forduló
(Józsefvárosi Színház)

Fordította: Váradi Tibor. Rendező: Kerényi
Imre. Munkatársa: Gyarmati István. Díszlet:
Jánosa Lajos m. v. Jelmez: Rimanóczy
Yvonne. Zenei szerkesztő: Zsedényi Erzsébet.

Szereplők: Kalocsay Miklós, Hámori Ildikó,
Farády István, Sára Bernadette, Szakács
Eszter, Fülöp Zsigmond, Feleki Sári,
Várnagy Katalin.

JAN KOTT

Észak Freudja

Ibsen - újraolvasva

1.

Moliére Misanthrope-jának első jeleneté-
ben Alceste futva érkezik Céliméne sza-
lonjába, és felindultságában, egy régi
vígjátéki hagyománynak megfelelően,
feldönt egy széket. A Misanthrope olvas-
ható keserű komédiának vagy még inkább
- tragédiának. Alceste elhagyja az emberi
társadalmat, elvonul a pusztába, vagy
öngyilkos lesz. De ha Alceste magával
vinné Céliméne-t távoli, vidéki házába,
akkor Strindberg Apája, de a Haláltánc
talán még inkább a Misanthrope epilógusa
lehetne, melyben egy új, skandináv
Céliméne a hitvesi ágy fölé akaszt-ja vagy
elrakja a vitrinbe a fővárosban szerzett
trófeáit. Moliére Misanthrope-ja már
Strindberget előlegezi, de még inkább
Ibsent.

Nóra az első jelenetben, Alceste-hez
hasonlóan, futva érkezik „babaszobájába",
és az utolsóban ugyanúgy elhagyja, mint
ő. A vígjátéki bonyodalom hagyományos
megoldása: a szerelmesek egy-bekelése és
az összeveszett házastársak kibékülése.
Alceste és Nóra mégis el-mennek. Ibsen
megismétli Moliére újítását, de
megfordítja a szituációkat és az előjeleket.
Nem a férfi, a nő megy el; nem a férj,
hanem a feleség; nem a magányt, a világot
választja. A házasság felbomlása és az
asszony kitörése a meg-szokott
keretekből, a Babaszobában válik először
vígjátéki happy enddé.

A drámai feszültség, mind tragédiában,
mind pedig komédiában, közvetlenül a
konfliktus végső feloldása előtt, a
„felismerés"-jelenetben éri el tető-pontját.
Az Oreszteiában és mindkét Elektra-
tragédiában az idegen álarcában nővér a
bátyjára, anya a fiára ismer. Az összes
„tévedések vígjátékában", Plautustól
Shakespeare-ig és Moliére-ig az ikrek
kölcsönösen egymásra ismernek, a báty
húgára ismer a férfiruha alatt. A
kétértelmű Alkésztisztől kezdve, amely-
ben a feleség mint lefátyolozott szép is-
meretlen tér vissza, a Figaro házasságáig,
ahol a feleség a szobalány ruhájában je-
lenik meg a légyotton, a férj saját, ide-
gennek álcázott feleségével kerül szem-be
a vígjátéki epilógusban. A Nórában

Hámori Ildikó, Várnagy Katalin és Szakács Eszter a Veszélyes fordulóban (Józsefvárosi Színház)
(Iklády László felvétele)



világszínház
mind a tragédia, mind a komédia hagyo-
mányos előjelei visszájukra fordulnak.

Ibsen tanítása majdnem mindig lapos. De
minden darabja dupla fenekű.

Kezdetben, az első felvonásban, az
„idegenek" még a házon kívül vannak, az
ember pénzt kölcsönöz tőlük:

„NÓRA: Ugyan! Ki törődik. velük!
Hisz azok idegenek !"*

Az utolsó felvonásban, miután vissza-
térnek az álarcosbálból, Nóra leveszi
szicíliai jelmezét, de nem megy lefeküdni.
Átöltözik, el akarja hagyni a házat. "Ma
éjjel nem. alszom." Még a reggelt sem
akarja m e g vá r n i : , , . . . nyolc évig idegen
férfival éltem itt, s attól van három
gyerekem... Nem éjszakázhatok idegen
férfi lakásán."

A Babaszoba felismerésjelenetében a
feleség férjében bukkan idegen emberre.

Miért hagyja el Nóra az otthonát? Ta-
lán „emancipált nő" lett belőle? A
Babaszoba az emancipációs elv komédiája.
Az elv egy ideig maga volt a kihívás;
mikor elporladt, a tanításból csak a por
maradt: ez fedi a. Babaszobát. Az oktató,
nevelő célzatú Ibsen majdnem mindig
lapos. De minden darabja dupla fenekű.
Nóra, három felvonáson keresztül, az
elsőtől az utolsóig habcsókot rágcsál
titokban. Azért tenné ezt, mert
gyerekesen nyalánk ? Miért tiltja a férje
olyan szigorúan? Úgy vélem, hogy még ha
„babaszobáról" van is szó, túl sok itt a
habcsók. Nóra végül is már nyolc éve
férjnél van, három gyereket szült, és
legalább huszonöt éves. A habcsók-
nyalakodás, amelyről a férje nem szerezhet
tudomást, nem más, mint az édes, titkos
szokások és tilalmak és ezek áthágásának
átmentése a gyerekszobából a hitvesi
hálószobába. A „babcsóknak" nyilván-
valóan jelkép- és pótlékfunkciója van.

Nóra egyetlen bizalmasa Rank doktor.
Csak az ő jelenlétében érzi magát
fesztelenül, még egy habcsókot is „a
szájába dug". Előtte robban ki. már az
első felvonásban. Mintha hirtelen meg-
nyílna benne valami:

„NÓRA: . . .Nincs is más kívánságom.
Csak egy, csak egy.

RÁNK: S mi lenne az?
NÓRA: Jaj, ha Torvald füle hallatára

kimondhatnék valamit!
RÁNK: S miért nem mondhatja ki?
NÓRA.: Hogyisne! Nagyon csúnya.
(...)
RANK: Akkor nem tanácsos. De ma-

* Az idézetek Ibsen színművei, Magyar
Helikon, 1966-os kiadásából valók.

gunk közt. Mit mondana ki Helmer füle
hallatára ?

NÓRA: Kimondanám, hogy: ebadta!"
Mint mondtuk, ebben a probléma- és

tézisdarabban a házasélet komédiája van
elrejtve. A második felvonásban Nóra
jelmezét készíti elő az álarcosbálra. Me-
gint, csak Rank jelenlétében. Nóra „kü-
lönböző holmikat vesz elő a dobozból".
Még jól emlékszem azokra a hosszúkás
dobozokra a nagyanyám szobájából. Fe-
hér atlaszszalagok, hosszú, svéd kesztyűk,
levendulával átitatott zsebkendők, egy
keskeny, ezüst kanál, amivel a
csizmácskák gombjait lehetett begom-
bolni, és fehér harisnyák rejtőztek a mé-
lyükön. Egy rég elmúlt bál emlékeit
őrizték.

„NÓRA: Rank doktor, üljön ide; mu-
tatok valamit.

RANK (leül) : Mit mutat?
NÓRA: Ni, látja?
RANK: Selyemharisnya!
NÓRA: Testszínű. Nem szép? Persze,

most sötét ...van itt; de holnap. Nem, nem,
nem, csak a talpát láthatja. No, följebb is
megnézheti. (...) (Egy pillanatit ráné z ,

fültövön legyinti a harisnyával) Szé-
gyellje magát! ( V i s s z a r a k j a a harisnyát)"

A Rabaszobának a századforduló ide-
jéből származó skandináv illetve német
színpadi fotóin Nóra bokáig érő szoknyát
és fehér, állig begombolt, zsabós
csipkeblúzt visel. Mikor elmegy, szalagos
kalapot tesz a fejére. Mindig fűzőt. visel.
í\ görög tragédiát és Shakespeare-t
tetszőleges öltözékben lehet játszani, akár
korunkbeliben is. Míg a százéves
Babaszoba, éppen ma „történelmi" darab.
Ibsen erkölcsdrámái (Sit-tenkomödie)
még kevésbé képzelhetőek el a kor
valóságos összetevői nélkül, mint
Csehovéi. A XIX. században a
harisnyajelenetnek sokkírozó hatása volt.
Boka fölött már a női test és öltözködés
titokzatos birodalma kezdődött. A jelenet
merész kihívása tökéletesen el-veszne, ha
egy színésznő rövid szoknyában játszaná
Nórát.

Az álarcosbálon Nórának olasz pa-
rasztlányjelmezben egy tarantellát kell
majd. eltáncolnia. A második felvonás-
ban. többször előfordul az „álöltözet"
szó, méghozzá különös nyomatékkal.
Northrop Frye írja Shakespeare's
Vollendung. (München, 1966. S. 91-96.,
Shakespeare fénykora) című. művében a
Shakespeare-vígjátékok „időiről" hogy az
elsőre a szigorú szabályok, fegyelem és
böjt jellemző, az önkényeskedő apák és

férjek uralma alatt, a másodikra a „zűr-
zavar és szexuális szabadosság, a szemé-
lyiség átmeneti elvesztése... ". Ezt az. időt
általában az átláthatatlan átöltözések
eszközével szimbolizálja. A. második
felvonásban kerül sor a táncpróbára.
Nóra „kiránt a dobozból egy tamburint
meg egy hosszú, tarka kendőt, s az
utóbbival kapkodva fölcifrázkodik; majd
a szoba közepére pattan ... ". A
jelenetben, amely a tisztán színházi esz-
közök túlsúlya, a tánc látványossága
miatt, Ibsen legteátrálisabb jelenetei közé
tartozik, a színpadi utasítások szerepe
fontosabb, mint a dialógusé. Rank kíséri
Nórát zongorán, Helmer pedig, mint egy
rendező, utasításokat ad, hogy hogyan
táncoljon. De Nóra nem akar en-
gedelmeskedni. Egyre féktelenebbül tán-
col. Férje hasztalan próbálja fékezni. „I
Haja kibomlik és a vállára hull; nem
törődik vele, táncol tovább." Ebben a
dionüszoszi táncban, amely az „életért
folyik", Nóta eddig soha nem ismert
eksztázis állapotába jut, és hirtelen elhal-
ványul és eltűnik a színpadról az eman-
cipáció üres retorikája. Ibsen ismét visz-
szájukra fordítja a hagyományos elője-
leket. Az „álruha" nem a személyiség
elvesztését jelenti, sokkal inkább az eddig
nem ismert személyiség váratlan és
hirtelen visszanyerését. De talán North-
rop Frye is téved, és Shakespeare lány-
alakjaival sincs ez másképp, akik fiúnak
öltözve fedezik fel rejtett eroszukat.

A Babaszoba egy új színház kezdete volt.

Nóra a harmadik felvonásban táncolja
el újra a tarantellát, a színfalak mögött zaj-
ló álarcosbálon. „Viharos sikert aratott",
noha előadásmódja túl „naturalista" volt,
és túllépte a „művészet követelményeit".
Nórá férje egy akkoriban (1879) még új
szót használ: „naturalista". Eb-ben az
ibseni meghatározásban a „szen-
vedélyesség és vadság" nemcsak a „tiszta
művészettel" és annak szabályaival van
szembeállítva. Nóra nemcsak a művészet
szigorú szabályait sérti meg táncával,
hanem a férje előírásait is. A tarantellában
Helmer először pillant meg egy másik
Nórát, a „naturalista" színház Nóráját,
egy „fűző nélküli" Nórát. A. „na-
turalizmussal" szembeállított „tiszta mű-
vészet" fél megsérteni a tabukat. A tabu a
polgári erkölcs. Nóra szenvedélyes tán-
cával nemcsak a „művészet" szabályait
lépte át, hanem az „illem''' szabályait is.
„Úgy tákolsz, mintha az életedről lenne
szó." "Arról is van szó."

Helmer nyolcévi házasság után egy



másik Nórát pillant meg. Ezért nem engedi
meg neki, hogy tovább a bálban maradjon.
Fontos, hogy a távozás mindig hatásos
legyen. „Az Ibsen-hős-nők" távozása
mindig drámai. Nóra be-csapja maga
mögött a „babaszoba" ajtaját.

A Babaszoba egy új színház kezdete
volt. De egy új színház nemcsak új drámát
jelent, hanem mindig egy új szín-padot is.
A színpad nem volt felkészülve a
naturalista dráma fogadására. A vászonra
festett ajtó a „legcsekélyebb érintéstől
megremegett". Mikor Nóra el-hagyta a
házat és becsapta az ajtót, „rengett az
egész ház" - írta Strindberg a Júlia
kisasszony híres előszavában. A skandináv
színházban, a Lindberg rendezte Vadkacsa
premierjén valódi ajtót használtak, valódi
kilinccsel. A rendezés ezenkívül egy
mosdószekrény, egy éjjeliszekrény és a
hozzá tartozó éjjeli-edény
szerepeltetésével szerzett hírnevet
magának, még Antoine új színpadképe
előtt.

A Misanthroe cselekménye a Baba-
szobához hasonlóan végig ugyanabban a
szobában játszódik. A különbség mind-
össze annyi, hogy Céliméne arisztokra-
tikus szalonját egy polgári lakószoba
váltotta föl. Ha kinyitnánk az ablakot, a
versailles-i kastély vagy a Louvre előtt
elhajtó udvari hintók helyett egy gáz-
lámpákkal megvilágított christianiai utcára
látnánk, a sarkon a kis részvény-bankkal,
melyet Nóra férje vezet majd. A színpadon
áll a „babaszoba", a szín-falak mögött a
„kegyetlen világ". Ezzel a színfalak
mögötti „valódi világgal", amelyből csak a
kis szalon látható, a Babaszobában jönnek
először felszínre azok a témák és
kényszerképzetek, amelyek Ibsen
drámáinak még húsz évig, alkotó
tevékenysége végéig meghatározói ma-
radnak: csődbe jutások, sikkasztások,
zsarolások, félelem a nyilvánosságtól,
szegény lányok, akik özvegyemberekhez
mennek férjhez, gyerekek, törvényes és
törvénytelen gyerekek, akiket fel kell
nevelni.

A színpadon van a szalon, a színfalak
mögött a levélszekrény. Az új dramaturgia
mindig új színpadi jelek felfedezését is
jelenti. Á Babaszobában a hét-köznap, a
kellékek, a mindennapi tárgyak válnak a
drámai feszültség hordozóivá. A prózai
levélszekrény veszi át azt a drámai
funkciót, amelyet valaha Desdemona
zsebkendője töltött be. Eb-ben a házi
levélszekrényben, amelyet harmincegy
órán át nem ürítenek ki, hú

zódik meg a halálos ítélet és a „csodába
vetett remény". A klasszikus késleltetés és
a modern feszültség a színfalak mögötti
levélszekrényben egyesül. Ebben a
levélszekrényben azonban, amelyet végül
mégis kinyitnak, nem kompromittáló, a
hűtlenséget bizonyító, esküdöző
szerelmeslevél van, hanem egy adóslevél,
Nóra hamis aláírásával. A feleség, hogy
férjét megmentse, annak tudta nélkül
adósságot csinált, és az adóslevelet
haldokló apja nevében írta alá, akit szintén
kímélni akart. Ibsen fedezte fel elsőként a
realisztikus dráma jelképeit: a
levélszekrény kulcsa a férjnél van. A
Babaszoba Balzac nyomán keletkezett.

2.

A XIX. század második felében, külö-
nösen a Madame Bovary (1857) és az Anna
Karenina (1871) után, a regény vált vezető
irodalmi műfajjá, erkölcs-történetté,
társadalmi szószékké, a nők
gyóntatószékévé. A regény volt a polgári
prózaeposz, és olyan jelentőségre és
komolyságra, olyan művészi és erkölcsi
rangra tett szert, mint azelőtt soha, és
amelyet a színház, a romantika korszaka
után egyszer s mindenkorra elveszteni
látszott. Ibsen nyerte vissza a színház
számára ezt a rangot és jelentőséget.
Darabjai, a Babaszobától a Ha mi, halottak,
feltámadunkig, húsz éven át versenyeztek a
regénnyel mint vezető irodalmi műfajjal.
Ahhoz azonban, hogy az új realisztikus
prózadráma versenyezni tudjon az új
prózaeposszal, új drámai formát kellett
találni. Ennek a formának lehetővé kellett
tenni, hogy más struktúrában ragadjuk
meg két vagy három generáció történetét,
amelyet a regény oldalak százain írt le,
nem pedig epizodikus formában, amely
megengedné a cselekmény kanyargását
belső terekből ki, külsőkből be, több évet
átfogóan. Ezt a történést két napba és
egyetlen éjszakába kellett sűríteni, és
mindvégig egyetlen helyszínen, a polgári
szalonban játszódhatott.

Ebben az új polgári drámamodellben
egyszeriben megjelenik a görög tragédia,
melyben a múltat, amely a jövő csíráit in
nuce magában foglalja, elmesélik a
prológusban, és amely drámának öt
epizódból álló cselekménye folyamatosan,
hajnalhasadástól késő éjszakáig egyetlen
helyszínen játszódik le. A tra-
gédiamodellek közül egy különösen
rugalmasnak mutatkozik új tartalmak
befogadására. A fiú hazatérése olyan
modell, amelynek meszire nyúló hagyo

mánya van: az aiszkhüloszi Oreszteiától
és az egymást követő Elektra-drámáktól
a Hamletig, és Pinter Hazatérésé-ig. Ibsen
kétszer használta fel ezt a modellt: a

Kísértetekben és a Vadkacsában.
Fergussontól Brusteinig, már Ibsen

életében, és később is a Kísértetek Alving-
néját Oidipusszal, a komor fjordvidéki
Alving-házat az Atreidák házával ha-
sonlították össze. Shakespeare-t és Ra-
cine-t kivéve, az Aiszkhülosszal és Szo-
phoklésszal való összehasonlítás talán
még a legnagyobb drámaírókat is tönk-
reteszi. Mégis, az összehasonlítás segít-
séget nyújthat az interpretációhoz. Ibsen
a fátumot viszi be az Alving-házba. A
fátum mint terminus technicus drámai
konstrukció, amelyben a hősök cse-
lekvéssora és sorsa a valódi motiváción
kívül egy „magasabb szükségszerűség-
nek" is alá van vetve. Nem csekély
vállalkozás, egy kényelmes fotelekkel és
heverővel berendezett polgári szalonba
beköltöztetni a fátumot, még akkor sem,
ha a télikert üvegfalain „tartós eső
fátyolával takart homályos fjordvidék
szűrődik át". A Kísértetekben Ibsen a
görög fúriákat, akik vérnyomokat
szimatolva üldözték a gyilkosokat, a
fehér szifilisz spirochaetákkal helyette-
síti.

Susan Sontag magával ragadó könyve,
a Betegség mint metafora után, mely-ben a
tüdővész misztikáját és a már nem is
betegségnek, hanem a tökéletes pusztulás
jelképének tekintett rák bénító borzalmát
vizsgálja, könnyebben érthetővé válik a
szifilisz évszázados mitológiája. A
prédikátorok még a reneszánsz idején is,
az eredendő bűn következményét látták
benne: már a leszakított alma tartalmazta
a ragályt. A viktoriánus korban a szifilisz
nemcsak titkolni való betegség volt,
hanem a puritán isten jogos büntetése a
paráznaság bűnéért. Az ótestamentum
istene tizedíziglen büntette az
eltévelyedetteket. A szifilisz könnyen
értelmezhető a „magasabb rend
büntetése" mitikus konstrukciójának
jegyében. Az isten a szülők bűnei miatt
fiaikat és lányaikat büntette. Az öröklött
szifilisz „bűntelen bűn" volt, és éppúgy,
mint ma a rák, ódium és borzalom
egyszerre. Szégyen, mint a miazma a
görögöknél. „A megbotránkoztatás a
házunkba is befurakodott" - mondja
Alvingné Manders tiszteletes-nek. Ez a
„megbotránkoztatás" öli meg a fiút.

A komédia házassággal, a tragédia ha-
lállal végződik. Mégis, a két szembeállí-



'ott drámai műfajnak ezen pragmatikus
ellentéte mellett van még egy ellentéte,
amelyet „antropológiainak" lehetne ne-
vezni. A tragikus modellben az apa erő-
sebb a fiánál - szimbolikusan megöli a
fiút. A vígjátékiban a fiú erősebb az ap-
jánál, a lány erősebb az anyjánál. A lányok
és a fiúk megszabadulnak a múlttól,
elhagyják a szülői házat, és saját ott-hont
alapítanak. A tragikus modellben a múlt
erősebb a jelennél; állandóan visszatér, és
minden új nemzedéktől elégtételt követel a
megelőzők vétkeiért. Az apa szelleme
szimbolikusan megöli Hamletet: „Isten
veled, Hamlet! Eszedbe jussak!

Á kísértetek nemcsak a mérgezett
vérben ólálkodnak. „Szinte úgy érzem,
valamennyien kísértetek vagyunk. S
nemcsak azok kísértenek bennünk, amiket
szüleinktől örököltünk. Mindenféle elavult
és halott gondolatok, ócska, vak hitek és
más effélék . . . Nem élőlények, mégis
bennünk terpeszkednek, s nem
szabadulhatunk meg tőlük." A múlt
megbénít: Osvaldot, a fiút fizikailag,
morálisan pedig mindazokat, akik eb-ben
az öreg házban, az örökké köd borította
fjord mellett élnek. Még életük-ben halottá
változtatja mindannyiukat.

Joyce, Derrida, Plautus. Mi ez, tragédia
v a g y vígjáték

A Kísérteteknek mégsem egy, hanem két
epilógusa van. Abban az epilógusban,
amely a tragikus modellnek felel meg, az
anya haldokló fia feje fölé tart-ja a
morfiumtablettákat tartalmazó dobozkát.
A vígjátéki modellnek megfelelő
epilógusban Regina, Alving kapitány
törvénytelen lánya, elhagyja a fertőzött
házat. Egy menekülési kísérletet meg-ért
már ez a ház : Alvingné maga is el-
menekült egy évvel az esküvője után.
Manders tiszteletes parancsára mégis
visszatért, megtörten, hogy teljesítse
feleségi kötelezettségeit. Túlságosan gyá-
va volt. Nóra után Regina a második
Ibsen-hősnő, aki elhagyja a házat, hogy a
saját felelősségére éljen. Erős és egész-
séges. Mentes a lelkiismereti problémáktól
és a múlt kísérteteitől. O az egyetlen, aki
nincs megmérgezve.

My sponse bore me a blighted boy,
Our slavey pupped a bouncing bitch.

Paternity, thy name is joy
Whenthe wise sire knows which is wich,
Both smear I am that self-same man By
whom their infants mere begotten

Explain, fate, if you care and can Why
one is sound and one is rotten.

Joyce, miután 1934-ben megnézte a
párizsi előadást, kis verses epilógust írt
Epilógus Ibsen Kísértetekjéhez címmel.
(The Eristical Writing of James Joyce,
London, 1959, S. 271 ff.) A francia
színházban ebben az időben diadalmas-
kodik Giraudoux és Anouilh első darabjai.
Ibsen se azelőtt, se azután nem volt
annyira divatjamúlt, mint éppen akkor. A
tragikus és a tragédia felfújt-nak és
pöffeszkedőnek tűnt, mint az operai
gesztusok. A persziflázs és a paródia volt
csak élvezhető. Joyce versi-kéje mégis
több, mint egy csípős Kísértetek-
persziflázs. Interpretáció is egyben.
Méghozzá olyan interpretáció, amely
módszeréül a „de-montage"-t választja,
vagy hogy Jaeques Derrida kategóriáját
használjuk, a „de-konstruction"-t. A „de-
konstrukció" jelek olvasása egy olyan
modellrendszerben, amely ellentétes azzal
a modellrendszerrel, amelyhez a jelek
eredetileg tartoztak. Plautus Amphit-
rionjának prológusában Mercurius meg-
nyugtatja a csalódott nézőket, mikor a
beígért vígjáték helyett tragédiát jelent be
nekik. „Mint isten, megváltoztatom.! I la
kívánjátok, megteszem, hogy a tragédia /
komédia legyen, bár egy verse se
változik." Joyce és Derrida védnöke
Mercurius, az átalakító, aki először al-
kalmazta az irodalomtörténetben a
dekonstrukció módszerét. Joyce epiló-
gusában Alving kapitány, aki még halála
után is elpusztíthatatlanul iszákos és léha,
vidám kísértetként tér vissza, hogy a
Kísérteteket vígjátéknak olvassuk, vagy
hogy Plautus Mercuriusához szó szerint
hűek maradjunk - „tragikomédiának".

(A kotti lbsen-olvasatnak köszönhető,
hogy Ibsen maga is Mercurius véd-
nöksége alá helyezhető. Ebből a szem-
pontból a John Gabriel Borkman egyik
párbeszéde „ön-dekonstrukciónak" lát-
szik:

„FOLDAL: Ó, micsoda szörnyű tra-
gédia ez -

BORKMAN (bólint) : Ha meggondolom,
majdnem olyan szörnyű, mint a tiéd.

FOLDAL, (ártatlanul) : Igen, legalább
olyan szörnyű.

BORKMAN (kuncog) : De más szem-
pontból valóságos komédia.

FÖLDAL: Komédia? Ez?
BORKMAN: Igen - ha arra gondolok,

milyen fordulat készülődik. Gondold csak
el - (...) Talán ez nem komédia ?"

The more 1 dither on and drink
My midnight bowl of spirit punch
The firmlier I f eel think
Friend Manders came too of to lunch.

Noha Manders tiszteletes vezette viszsza
Alvingnét az erény és kötelesség útjára, az
asszony huszonnyolc év után, a
cselekmény kezdetekor, még mindig úgy
tekint a tiszteletesre, mint bálványára.
Még fia arcvonásaiban is a tiszteletessel
való hasonlóságot vél felfedezni.
„Szerintem Osvald inkább papos szájú."

Ebben a megjegyzésben egy másik darab
lehetősége rejlik, amelyet Ibsen nem írt
meg, és amely még vitriolosabb lett volna,
mint a Kísérletek.

Alvingné azt szeretné, hogy Osvald csak
az ő fia legyen. Hogy semmi se
emlékeztessen benne az apjára, se az
arcvonásai, se a jelleme, se az öröksége.
Hogy Manders tiszteletes szellemi gyer-
meke legyen. Mégis, Osvald nemcsak
„tékozló fiúként" tér haza. Vér szerinti apja
fiaként is.

Az első felvonás vége felé, a darab
legdrámaibb jelenetében, Alvingné és a
tiszteletes az ebédlő félig betámasztott
ajtaján át hallják, ahogy Osvald Reginára
ront: „Osvald! Megbolondultál? Eressz
el!" Huszonkét évvel ezelőtt Alvingné
majdnem ugyanezeket a szavakat hallotta
ugyanennek az ebédlőnek az ajtaján át.
Akkor a férje rontott rá Regina anyjára.
Huszonöt éven belül hétszer láttam
színpadon a Kísérteteket, különböző
színházakban, különböző nyelveken. Ezt a
jelenetet azonban mindig a rémület
hangján játszották. Alvingné ebben a
jelenetben hallja a maga „kísérteteit".
Kísértetet.. A virágszoba árnyai - haza-
járnak. Ennek ellenére sem a rendező-nek,
sem a közönségnek nincs rá oka, hogy
osztozzon Manders tiszteletes fel-
háborodásában és Alvingné rémületében.
A színpadon a félig behajtott ebédlő
mögött Regina mély, érzéki nevetésé-nek
kellene felhangzania. Mégiscsak ez az
egyetlen olyan pillanat, mikor az özvegy
komor házában nevetnek. Mikor a
második felvonásban Alvingné egy fél
üveg pezsgőt szolgáltat fel, és Reginát az
asztalhoz invitálja, a fiatal pár „el-jegyzési
ünnepsége" a lobogó gyertya-fényben
inkább halotti torra emlékeztet. Ezt látta
meg Henry James csalhatatlan művészi
ösztönével, mikor „szellemi
gyertyabűzről" ír lbsennel kapcsolatban.

A görögöknél a mítosz volt az alapja
annak a „magasabb szükségszerűség-nek",
amely a tragikus sorskonstruk-



ciót és a történés egyéb motivációját
megerősítette. A Kísértetekben nincs mí-
tosz és nincsenek istenek. A tragikus
„szükségszerűség" egyedül a puritán
morálteológiából nyer metafizikus meg-
erősítést. Ha Manders tiszteletes dráma-
írói talentummal bírt volna, ő is írhatta
volna a Kísérteteket. Ebben az esetben a
darab egy didaktikus „tragédia" lenne, egy
gyönyöröket kedvelő kapitányról, ennek
fiáról, aki az apa kicsapongásaiért
paralízissel bűnhődik, egy asszonyról, aki
el akarta hagyni a férjét, és aki, jól-lehet, a
tiszteletes utasítására visszatért hozzá,
elhanyagolta anyai kötelességét, és fiát a
bűnös Párizsba küldte, egy asszonyról, aki
maga is szabadgondolkodó-könyveket
olvas, elvesztette hitét, kész lenne elnézni
fia vérfertőző kapcsolatát vér szerinti
húgával, és végül bűnös kö-
nyörületességből odanyújtja neki a mérget,
egy árvaházalapításról szóló darab lenne -
álszent vezeklés, melyet az igaz-. ságos
isten nem akart elfogadni és tűz-vésszel
büntetett. „Alvingné, az isten-ítélet lángol
a tévelygés e hajléka fölött!"

A Kísértetek Reginája már Wedekind
Lulujának körvonalait sejteti.

Az alkotó Ibsenben végig volt vala-mi
Manders tiszteletesből, és ugyan-akkor
Kierkegaard-ból is. Alkotó kor-szaka
végéig küzdött mindkettővel, és a
Kísértetektől a Ha mi, halottak, feltáma-
dunkig, minden darabjában megtalál-hatók
ennek a kettős küzdelemnek a nyomai. A
két ellenféllel vívott harc nem mindig
végződött a drámaíró győzelmével. Ki
tudja, talán a banalitás és az erkölcsi
szigorúság különleges keveréke ennek a
harcnak az eredménye. E szigorúan
szerkesztett drámák felszíne alatt húzódó
inkoherencia, a meghökkentő üres helyek
és sötét foltok, amelyek egy-szer csak
kibukkannak a szétbeszélt dialógusok alól,
amelyekben mindent kimondának, csak
azt nem, ami fontosnak lát-szik; ezek
alkotják ennek a meglepő dramaturgiának
gyengéit és erősségét. Még-sem hagyja
magát egyetlen értelmezésre szűkíteni- és
semmi esetre sem arra a racionális haladás
hitre, amit Bernard Shaw akart Ibsen
darabjaira kényszeríteni. Ibsen
Kísértetekjében a puritanizmus morál-
teológiája elerőtlenedik, Manders tisz-
teletes hazug természete és gyávasága
kompromittálja. Mégis, a regénnyel ellen-
tétben, a színház sajátos optikája szerint a
cselekmény és a színpad áttetszőbb és
„reálisabb", mint a dialógus és a jellem-
rajz, mint a figurák „belső élete". A Ki-

értetekben a színpadkép az, ami súlyo-
san támasztja alá a sorskonstrukciót. Az
utolsó jelenetben a felkelő nap fényé-ben
hegycsúcsok és gleccserek tükröződnek a
virágszoba üvegajtaján. Az esős-borús
fjord, a köd, a halál órájában, a reggel
fényében ragyogó gleccserek fehér
hidege, „a színfalak mögötti" emberen túli
táj fölött - erős szimbolikus konnotációval
bíró jelek szövevénye. A „magasabb
szükségszerűség" színpadi motivációi
ezek. Az ajtón ki-dobott szimbólumok az
ablakon át jön-nek vissza. A Kísértetekben,
mint később gyakran az ibseni
dramaturgiában, két külön színpadkép
van: a bútorokkal telezsúfolt ebédlő, ahol
a realisztikus, korabeli „családi dráma
három felvonásban" játszódik, az elemi
természeti erők ősi, archaikus világában
helyezkedik cl.

A Kísértetek említett drámai törékenységét
már a XIX. században észre-vették a
kritikusok. Gyakran abban látták ezt, hogy
a tragikus pátoszhoz képest a jellemek
mintha visszamaradottak lennének. Még
Alvingné számára is csak egy rövid
pillanatra és akkor sem teljesen válik
magától értetődővé annak tragikuma,
hogy a kétségbeesés az egyetlen
kiteljesedés és felszabadulás. A Kísértetek-
ben ez az immanens belső törés, hogy a
darab két darabot tartalmaz, mutatja
legvilágosabban a tragikum Joyce által
bevezetett ironikus de-konstrukcióját.
Radikális interpretátori beavatkozás len-
ne, ha valaki a Kísérteteket a benne rejlő
komédia szempontjából olvasná.

Ennek a komédiának Regina a fő-hőse.
Megkaparintja a kapitány maradék
örökségét, elszedi nevelőapjától, a sánta
Engstrand asztalostól anyja hozo-
mányának maradványát, amit az a há-
zasság zálogául kapott. Mint Jean, az inas,
Strindberg Júlia kisasszony című
darabjában, ő is tanult néhány szót fran-
ciául, és ezzel akar karriert csinálni a
világban. Kezdettől fogva tudja, hogy
hogyan kell nekifogni: „Egy magam-fajta
szegény lánynak ki kell használnia
fiatalságát, különben hoppon marad."

Ebben a „kellemetlen darabban", mi-kor
- Alvingné szavaival élve - végre véget ér
ez a „hosszú, csúf komédia", az „Alving
kapitány emléke" gyermek-menhely egy
ironikus fordulattal „Alving kamarás
otthona" néven, matróz-bordéllyá alakul.
Regina azonban nem egyhamar tér meg a
Kis-Kikötő utcába, és ha mégis, akkor
már Madame-nak jön vissza. Regina már
Wedekind Lulujának körvonalait sejteti.
Az Ibsen-drá

máknak e legkomorabbika in nuce ma-
gában foglalja az elkövetkezendő két év-
tized színházát: a naturalizmusellenes
bohózatot és a kegyetlen, polgárellenes
groteszket.

3.
A Vadkacsában ismét találkozunk a „ha-
zatérés"-témával. Gregers Werle apja
második házasságának előestéjén tér visz-
sza. A múlt elfelejtve és eltemetve. A fia-
tal Werle azért tér vissza, hogy kiássa.
Tizenöt évvel ezelőtt, mialatt anyja hal-
dokolt, apja, Werle konzul, viszonyt
folytatott a házvezetőnőjükkel. Mikor a
lány terhes lett, a konzul gyorsan férjhez
adta fia diákkori barátjához. A múlt
nemcsak hogy el van felejtve, anyagilag is
ki van egyenlítve. Az öreg Werle adott
pénzt arra, hogy Gina férje kitanul-hassa a
fényképezést és berendezhessen egy
műtermet. A darab kezdetekor Gina és
Hjalmar Ekdal boldogan élnek tizen-négy
éves lányukkal, Hedviggel a műte-
remlakásban. Ez az előjátéka a Vad-
kacsának mint korabeli erkölcsdrámának
(Sittenkomödie). A tragédia az ez-után
következő négy felvonásban játszódik le,
negyvennyolc órán belül, egyetlen
színpadképben; éppen abban a
helyiségben, amit Ekdalék félig lakó-
szobának, félig műteremnek használnak.
A tragikus sorskonstrukció szerint a múlt
visszatérése halálos. A felidézett múlt és
egy senkinek nem használó „igazság"

áldozata Hedvig lesz, aki egy öreg
pisztollyal agyonlövi magát. A Vadkacsa
tragédiasíkján visszatér a fiú, hogy
bosszút álljon az apján. Ehelyett saját, vér
szerinti húga, apja tör-vénytelen lánya lesz
a „bűnbak" vagy még inkább az áldozati
bárány ebben a tragédiában.

A Vadkacsában polgári vígjátéki figurák
tragédiát adnak elő. Realisztikus
szerepükön kívül még egy „szimbolikus"

szerepet is magukra kell vállalniuk. A
Vadkacsa tragédiasíkján Hedvig új
Iphigeniává válik, aki feláldozza ma-gát,
hogy visszanyerje apja szeretetét. A görög
tragédiában az Erinniszek ku-
tyafejmaszkot viselnek. A Vadkacsában
Gregers Werle veszi át az antik Fúriák
szerepét, ő a múlt követe, az „igazság"
üldözője. „Ha választhatnék, leg-
szívesebben ügyes kutya lennék ... Igen,
egy egészen különlegesen ügyes kutya,
amely a mélységbe bukik, ami-kor a
vadkacsák belefúródnak az iszapba, s
megkapaszkodnak a moszatban és a
hínárban." Ennek az „ügyes kutyának"

jellegzetes külső jegye a csúfság; a



vígjátéki cselekményben vizet önt a kály-
hába, és büdös füstszagot hagy maga után
a szobájában. Hogy a vígjátéki figurák
eljátszhassák tragikus szerepüket, a
cselekmény reális helyszíne mellett találni
kellett egy második, „szimbolikus
helyszínt". A Vadkacsában, és ké-sőbb -
még drámaibban - a Rosmers-holmban a „fehér
lovakkal" , a szín-falak mögötti táj a
tragikus sorsszerkezet kiegészítő
motivációjává válik. A V a d k a c s a

színpadképe Ibsen legbámulatosabb
drámai felfedezései közé tartozik, A
padlás a második, „szimbolikus helyszín",
"Meglehetősen tágas helyiség a tető alatt.
jobbra ferde, üvegtáblás, kék függönnyel
félig eltakart tető."

A V a d k a c s a színpadán csak a padlás
egyik fele látható, a másik láthatatlan rész
a színfalak mögött van. A függönyt
kétszer húzzák föl. Először a második
felvonásban, éjjel : „ ...Az ajtó nyílásán át
nagy, hosszúkás, szabálytalan, zugolyos
padlás és két szabadon álló kémény
látszik. A padlás ablakán besüt a hold, s
megvilágítja a helyiség némely részét; más
részekre mély árnyék borul" Másodszor
pedig a harmadik felvonásban: „A reggeli
világosság betűz az ablak-szemeken;
néhány galamb ide-oda repül, vagy fönt
turbékol a dúcokon... Hjal-mar meghúz
egy zsinórt; odabent le-gördül egy
függöny; ennek alsó része egy avítt
vitorlavászoncsík, a fölső rész pedig
kifeszített hálózsinegekből készült. Most
már csak a padláshelyiség felső része
látható." A padlás egyik része látható, a
másik mindig láthatatlan marad. A
„láthatatlan" mindig szimbolikus. A
V a d k a c s á b a n a látható padlás-rész a
vígjáték helyszíne „A lakásnak van egy
nagy előnye: kitűnő mellék-helyiségei
vannak." Ezen a valóságos padláson Gina
tyúkokat tart és galambokat tenyészt. Az
öreg Ekdal a múlt emlékeit ápolja itt, és
régi fegyverével medvék helyett nyulakra
vadászik. Vasárnaponként a padláson
tevékenykedik apa és fia. Hedvig számára
a padlás, éppúgy, ahogy Alain-Fournier
Barátom Meaulnes című művében,
használhatatlan és különös tárgyak
elvarázsolt világa, óráké, amelyek nem
járnak többé, mégis mindenféle alakok
ugranak ki belőlük, és könyveké, melyek
izgató képekkel vannak tele. Gina számára
viszont lánya, férje és apósa elvarázsolt
világa csak egy további helyiséget jelent,
ahol takarítani és szellőztetni kell.

„GREGERS: ;Ami engem illet, én nem
bírom a poshadt levegőt. (. , . )

GINA: Ejnye, Werle úr, nincs itt
semmiféle poshadt levegő! Hisz minden
áldott nap szellőztetek."
Ebben a rövid párbeszédben szembesül
egymással a két „padlás" : a valóságos
padlás és a sötét szimbólumok padlása, az
erkölcsdráma (Sittenkomödie) padlástere
a hazugság és megváltás szimbolikus
padlásával. A valóságos padlást - a
galambdúccal, nyúl- és baromfi-óllal
Gregers az alvilág poklává változtatja,
ingovánnyá, amely fölött mérgező gőzök
lengenek, és hazugság formájában
mérgeznek. Gregers a „tenger
mélységének" nevezi. a padlást, ahol a
tizennégy éves kislány fűzfakosárban egy
átlőtt szárnyú kacsát tart. .

„HEDVIG . ... nekem olyan furcsa, ha
mások a tenger mélységét emlegetik . .
Dehogynem, hisz ez mégiscsak padlás.

G R E G E R S : Annyira bizonyos benne?
HEDVIG (elcsodálkozik): Hogy padlás-e?
GREGERS: Nos, egész határozottan

tudja?
(Hedvig hallgat, élt á l m é l k o d v a néz rá)" A.

„váratlan vereség" szimbólumának ér-
telmezését Mary McCarthy vázlatainak
köszönhetem, melyeket több mint húsz
éve készített a Vadkacsáról, és amelyek
mégis mindmáig az Ibsen-szakirodalom
legragyogóbb lapjai közé tartoznak. A
szimbólumok itt életlenek, könnyen
félreérthetőek mind jelentésbeli , mind
morális szempontból. A színskála
közepén elhelyezkedő zöld szín az újjá-
születésnek éppúgy hagyományos szim-
bóluma, mint a széthullásnak. Nemcsak a
tavaszi rügyfakadás színe, hanem a
rothadó húsé is. Gregers a „valóságos"

padláson nyúleledelt és algát a „tenger
mélységévé" változtat., amelybe lemerül
az ember, és mocsárrá, amelyben el-
süllyed.

„Nem akarom mondani, hogy meg-
sebesültél; de mérges mocsárba jutottál ,
Hjalmar; valami betegség lappang benned,
s lebuktál, hogy homályban halj meg."

Hedvig a Vadkacsaban nemcsak szimbolikus
áldozat, de a szimbolizmus áldozata is.

A Va d k a c s á b a n a kettős díszletnek, a
„látható" és „láthatatlan" padlásnak,
melynek felső, ablakos része két ízben
válik láthatóvá, míg az alsó, sötét rész
végig rejtve marad, két, ellenkező elő-jelű
nyelvi sík felel meg. Az egyik, a hét-
köznapi, az „alantas", az életből ellesett
köznyelv síkja, amely a mindennapi élet
tényeit, megfigyeléseit , gyakorlati

feljegyzéseit tartalmazza, még a szolgál-
tatások és élelmiszerek árát is. Például a
második felvonás elején a színpadi
utasítások nem különböznek a párbeszé-
dektől,

„GINA (félretolja varrását, s az asz-talra
tesz egy ceruzát meg egy kis füzetet): Nem
emlékszel, mennyit adtunk ki ma vajra?

HEDVIG: Egy korona hatvanöt őrét.
GINA: Helyes. (jegyez) Szörnyű ,

mennyi vaj fogy nálunk. Meg kolbász és
sajt! - Nézzük csak. (Jegyez) Meg sonka -
hm - (Összead) Hisz ez majd-nem

HEDVIG: Sőt, még sör is volt.
GINA : Igaz, persze. ( j e g y e z ) lát ez épp

elég; de kell.
HEDVIG: Még jó, hogy nem va-

csoráztunk meleget, mert apa nem volt
itthon.

GINA: Lám, ez is haszon. Meg a
fényképekért is kaptam nyolc korona
ötvenet."
Emellett a Vadkacsában jelen van egy
egészen más, „magas", emelkedett nyelv,
a pszeudonimia nyelve; a reális szituációk
és konfliktusok szimbólumokkal
cserélődnek fel.

„GREGERS: kedves Hjalmarom, szinte
úgy érzem, benned is van valami a
vadkacsából.

HJALMAR : A vadkacsából ? Hogy
érted ezt?

GREGERS: Lemerültél, s megragad-tál
a hínárban."

Vagy például a végén, az öreg Ekdal
utolsó szavaiban: „Az erdő bosszút ál l ,"
Egy „erdő", amely néhány el-száradt
karácsonyfából áll .

A szimbólumok nem passzívak és nem
ártalmatlanok. Áldozatot követel-nek.
Hedvig nem a konkrét vadkacsával
azonosítja magát (amelyet a padláson tart
egy fonott kosárban, és a cselekmény
szempontjából egy sebesült lábú kutyával
vagy macskával is helyettesíthető lenne),
hanem a homályos szimbolisták által
rituális áldozatnak kinevezett
„vadkacsával". Hedvig nemcsak
szimbolikus áldozat, de a szimbolizmus
áldozata is egyben.

A díszlet „láthatatlan" részének és a
homályos szimbólumokat tartalmazó
második nyelvi síknak az a drámai
funkciója, hogy a realisztikus erkölcs-
dráma (Sittenkomödie) keretein belül
tragikus dimenziót hozzon létre.
Shakespeare-nek más módszere volt. A
Macbethben a „felbőszült éj gyötrelmé-
nek" tapasztalata, vagy a Lear király-



ban a hosszú, „hideg éj"-é, amely „mind
bolondokká és őrültekké tesz bennünket",
az égre hivatkozik, még akkor is, ha az
üres, egy erkölcsi rendre, még akkor is, ha
az nem létezik. A Vadkacsa vígjátéki
figurái nem méltóak a tragédiára.
Heringsalátát esznek és sört isznak, vagy
tokajit, mint Werle konzul házában, a
fogadáson. És ha a kamarás urak
szembekötősdit játszanak, akkor nem
egoisták vakságáról van szó, csak egy jó
vacsora utáni társasjátékról.

A Vadkacsa drámai törékenységét végső
fokon az erkölcsi értékek törékenysége
okozza. Ismeretes, hogy Nóra alakjához
egy fiatal, norvég regény- és drámaírónő,
Laura Kieler (szül. Petersen) szolgált
előképül. Ez a fiatal nő, hogy tüdőbeteg
férje Itáliába utazhasson, adósságba
keveredett. Mikor az adósságot vissza
kellett fizetni, hamisította a csekken az
aláírást. Meglátogatta Ibsent, írt neki,
tanácsot kért tőle. Ibsen a férjéhez küldte,
mint Nórát Lindéné a Baba-szobában,
hogy beszéljen vele őszintén, és tárja fel
neki szívét. A hatás rettenetes volt: a férj
megtiltotta, hogy gyermekei-ről
gondoskodjon, válópert indított, és
ideggyógyintézetbe küldette az aszszonyt.
Gregers Werlében sok minden található
magából Ibsenből. A Vad-kacsa ha nem is
épp személyes leszámolás, de mindenesetre
hideg zuhany volt a Nóra rajongói, de
legkivált női rajongói számára. Mégsem
viszi következetesen végig ezt a
leszámolást. És Gregers kompromittálása
sem végérvényes. Mary McCarthynak
igaza van: egész végig tapad valami hozzá
a „tizenharmadik az asztalnál"

végzetszerűségéből éppúgy, mint a Fúriák
sötét félelmetességéből, akik minden
bűnnek megkövetelik az árát. A tragikus
sorskonstrukció a rituális áldozattal,
Hedvig öngyilkosságával, megerősíti a
puritán morálteológiát: az öröklődő
betegség büntetés az apák bűneiért és a
múltért, amely mindig visszatér, és nem
hagyja, hogy el-feledkezzenek róla. A
Vadkacsában Kierkegaard árnyéka leng a
színpad fölött. De csak az árnyéka,
Kierkegaard nagysága nélkül.

A Vadkacsában még mélyebb a belső
törés, mint a Kísértetekben, noha nem
annyira szembetűnő. Felszínre hozatala
érdekében jogosnak látszik a „de-konst-
rukció" sebészi beavatkozása. Hedvig
agyonlövi magát a színfalak mögötti pad-
láson; Ibsen színpadképének köszönhető,
hogy a „vadkacsa" egész végig láthatatlan
marad. Mégis, egy másik vég is

elképzelhető lenne. A lövés után Hedvig
visszatér a „láthatatlan" padlásról a látható
színpadra, kezében az agyon-lőtt
vadkacsával. A szimbólum kellékké
változik. Hedvig így is meghozza az
áldozatot, de nem lépi át jelleme korlátait.
Ennek a nem-tragikus Vadkacsának a
végén Gina kiszellőzteti a padlást.

A „de-konstrukció" sebészi-diagnosz-
tikus eljárás, nem feladata és nem is cél-
ja, hogy új befejezést költsön az Ibsen-
drámákhoz, és minden rendezőt lebeszél-
nék arról, hogy a Vadkacsát ezzel az „új
epilógussal" játssza.

4.
Amikor Csehov, híressé vált dramaturgiai
tanácsában arról a bizonyos puskáról
beszél, amelynek az utolsó felvonásban el
kell sülnie, bizonyára a Hedda Gablerra
gondolt. A két pisztoly közül, melyeket
Hedda apjától örökölt, az egyiket a
színpadon használják két ízben is. Először
a második felvonás elején, midőn Hedda a
verandaajtón át érkező Brack asszesszor
feje fölé lő, másodszor a darab végén,
mikor saját magát lövi agyon. A másik
pisztoly a színfalak mögött kerül
bevetésre; Eilert Lövborg öli meg magát
vele. A Hedda Gablerben szereplő két
pisztoly nemcsak az Ibsen által
vaskövetkezetességgel és a dráma minden
szabályának megfelelően ki-játszott
kellék, hanem határozott szexuális
konnotációja van. A romantikus
regényeken nevelődött skandináv Ma-
dame Bovary azzal a többszörösen alá-
húzott kéréssel adja át Lövborgnak a
pisztolyt, hogy az a „szépség" követel-
ményének eleget téve, lője szíven ma-gát.
A golyó azonban ágyékon találja
Lövborgot, ráadásul a vörös hajú Diana
kisasszony budoárjában.

Figyelemre méltó a Hedda Gabler szín-
padterének kialakítása is. A cselekmény
négy felvonáson keresztül a tágas sza-
lonban játszódik, melynek üvegajtaján át a
verandát és az őszi kertet látni, egy villa
kertjét, Christiania nyugati, elegáns
városrészéből. A fjordra ezúttal nem
nyílik kilátás. Az ajtón függönyök vannak;
a színház már megtanulta a gáz-világítás
szabályozásának művészetét. Hedda az
első felvonásban összehúzatja a
függönyöket, „tompítja a világosságot".
Nem bírja elviselni a nap vakító fényét;
ezzel kezdődik dramaturgiai jellemzése. A
szalon nagyon nagy, a bútorok elhelyezése
lehetővé teszi, hogy a színpadon két,
egymástól független pár-beszéd folyjon. A
divatjamúlt félre (á

parte) feleslegessé válik. Csehov Ibsentől
vette át és fejlesztette magas fokra a „több
szólamú" dialógust.

A színpadtér szempontjából fontosabb-
nak látszik a hátsó szoba, ahol „a pamlag
fölött egy koros, szép, tábornoki
egyenruhás férfi portréja függ". A darab
végén Hedda bemegy a színpad hát-
terében levő helyiségbe, összehúzza a
függönyöket, és apja portréja alatt agyon-
lövi magát. A terhesség második hónap-
jában Hedda Tesman megöli Hedda
Gablert. Hedda megöli magát és a
gyermeket, akit nem akart; apja „árnyé-
kában", akivel nem egyesülhetett. Az apa
„árnyéka" szimbolikusan megöli a lányt.
Ebben a benyílóban a pamlaggal és az apa
portréjával, ebben az „inner room"-ban,
ahogy az angol és a norvég idioma
kifejezi, zárul le a fölöttes én és az ösztön-
én következetesen végigjátszott
konfliktusa, amely a különös szcenáriában
„tárgyiasul".

A korábbi drámákkal, A tenger asszo-
nyával és a Rosmersholmmal és a későbbi
Kis Eyolffal ellentétben, amelyekben a
konfliktus előtörténete, a sérülések és
szexuális komplexusok idegen testként a
bőr alatt eltokosodnak, és - noha ott
tovább gennyesednek - nem láthatóak
többé, a Hedda Gablerben semmi sem
marad kimondatlanul. A történetben,
amely egy neurózis története, az anya
helye üres. Hedda anyjáról az egész törté-
netben egyetlen szó sem esik. Az apja
nevelte, aki fiút szeretett volna. Hedda
megtanult lovagolni és fegyverrel bánni.
Az iskolában a lányok haját cibálta, ami
inkább rossz fiúk szokása. A második
felvonásban össze kell szednie ma-gát:
„Esküszöm, mégis lepörkölöm a hajadat" -
mondja a világosszőke Theának, és
magához rántja. A Bochumer
Schauspielhausban láttam utoljára a Hed-
dát, 1977-ben Peter Zadek rendezésé-ben.
A jelenetet, melyben Hedda és Thea együtt
isznak éjszaka, nyilvánvaló leszbikus
utalásokkal játszották. Noha a darab ilyen
értelmezése extenzív, sem-mi esetre sem
önkényes. Ebben a drámai formába öntött
szexuálneurózisban mindenképpen
szándékosnak látszanak a gátlások és a
libidozavarok, ha nincsenek is kifejezetten
néven nevezve.

Gabler tábornok frigid lánya nem egy-
szerűen csak uralkodni akar a férfiak
világában - férfiszerepet játszik. Hedda
megkívánja, hogy Lövborg beavassa
férfitörténeteibe, és elmesélje kalandjait
Diana kisasszonnyal. A fantáziaerotika
pótlás: Hedda, aki elveti az anya és



feleség hagyományos szerepét, a valósá-
gos világban pótjátékokra van utalva. Ez
eredményezi „idegenségét", ebből
származnak frusztrációi, józansága, amit ő
mindent körülölelő halálos unalom-nak
nevez. „Halálra fogom itt unni magam"

vallja Brack asszesszornak a második
felvonásban. Az egy generációval idősebb
Madame Bovary banális szerelmi ügyei, a
Párizsi Lapok folytatásos regényeiben
olvasott romantikus magas-repülését
helyettesítették. A hideg Heddának még
ezekről a pótlék és átfunkcionáló
manőverekről is le kell mondania. Nem
marad más számára, csak a „másik" szoba
a háttérben, a kis helyiség a nehéz
függönyökkel, a pamlaggal és apja
portréjával.

Nem az erotikus aktus az egyetlen,
amely csupán Hedda fantáziájában képes
beteljesedni. Szenvedélyei, gyűlölete a
darab folyamán, egészen az utolsó jele-
netig kizárólag pótcselekvésekben reali-
zálódnak. Lövborg új könyvének kéz-
iratát kétszer is Thea és Eilert „gyer-
mekeként" emlegetik. A harmadik fel-
vonás végén Hedda igazi gyilkosság
helyett jelképesen öli meg a „gyermeket",
elégeti a kályhában a kéziratot. A
pisztolylövés a második felvonás kezdetén
gyilkosságpótlék és szexuális
pótcselekvés. Hedda már kétszer torpant
meg gyávaságból, mikor valóságos
cselekvésre került volna sor: egyrészt
attól, hogy lelője Lövborgot, mikor az
átlépte a megengedett flört határát,
másrészt attól, hogy az övé legyen. A
pisztoly kiszolgáltatása Lövborgnak a
harmadik felvonásban: gyilkossági szán-
dék. A lövés, mely Eilert Lövborg ágyékát
sebezte meg halálosan, ahelyett, hogy a
szívét érte volna, a dráma logikáján belül
olyan, mint egy szimbolikus kasztráció.

Hedda Gabler: A drámaíró portré/a fiatal
n képében.

A mítoszok, álomképek, pótcselekvések
rejtjeles és titkos üzeneteiben az ellentétek
felcserélhetőek vagy negatív előjelet
kapnak, mintha maszkot vagy álarcot
öltenének. Ibsen egyike volt azon kevés
nagy drámaíróknak, akik-nél - Racine-hoz
és Csehovhoz hasonlóan, bár Csehovnál ez
sokkal mélyebben el van rejtve - a halál
érverése felveszi az élet érverésének
alakját, a rombolási vágy a libido
maszkjává válik.

A Hedda Gabler, amely a korai darabok
realisztikus technikájára való reflexió, a
Rosmersholm mellett egy új ciklus

kezdetét jelenti. A Kis Eyolftól a Ha mi,

halottak, feltámadunkig egymás után veti fel
a pusztításhoz és önpusztításhoz vezető
szexuális kudarc témáját. De az utolsó
mestermű, a John Gabriel Borkman

kivételével, felborul az egyensúly ezekben
a darabokban a való világ képe és annak
szimbolikus ábrázolása között.

Michael Mayer Ibsen-monográfiájában
(1957) a Hedda Gabler-fejezet fölé ezt írta:
.,A drámaíró portréja, egy fiatal nő
képében." „Madame Bovary én vagyok,"
mondta egyszer Flaubert, és bizonyos
módon Fledda Gabler is Ibsen rejtett
hasonmásának tűnik. Az utolsó huszonöt
évben Ibsent ismételten Freud alapján
olvasták és interpretálták. Kérdéses
azonban, hogy a dráma tökéletes
megértéséhez lényegesen hozzájárulna-e,
valóban szükséges lenne-e -- ha egyáltalán
sikerülne - Hedda eredeti traumáját a
freudi iskola terminus technicusaival,
egyfelől „pepis-irigység"-nek, másfelől
„kasztrációs félelem"-nek nevezni. Noha
óriási a kísértés egy mélylélektani lbsen-
interpretációra, mégis, olykor túl
egyszerűnek lát-szik, ráadásul nemcsak
Ibsen felfedezései, elsőbbsége menne
veszendőbe, ha-nem, ami még fontosabb,
a kultúra idő-rendje és a kor erkölcse is.
Ibsen egész életében egyetlen sort sem
olvasott Freudtól. Strindberg sem ismerte
Freudot. Freud a 9o-es évek elején tűnt fel
a hisztériáról szóló módszertani tanul-
mányaival, 1895-ben publikálta első álom-
analízisét, és 1896-ban alkalmazta először
a „pszichoanalízis" fogalmát. Úgy látszik,
eddig egyszerűen nem vettek tudomást
arról a tényről, hogy a skandináv nők,
Júlia kisasszony és Hedda asszony
ugyanabban az időben találták meg a
maguk drámaíróit, mint a bécsi hölgyek a
maguk orvosát és analitikusát.

Ibsen ezt írja Hedda Gahler-jegyzeteiben:
„a nők és a férfiak különböző év-
századhoz tartoznak". Ugyanezt Freud is
írhatta volna. Balzac szintén a pays legal -
törvények, intézmények, adminisztratív
tagozódás, hivatalok és hivatali címek és a
pays réel - erkölcsök, táplálék, vonzalmak
és előítéletek közti ellentétről ír. Ibsen és
Freud majdnem egy időben mutatták meg,
hogy még egy harmadík „terület" is
létezik, a szexualitás területe, ahol a nők
és a férfiak különböző évszázadban élnek.

Európa perifériáján, Skandináviában és
a kozmopolita Bécsben, ahol a feudális
struktúra tovább tartotta magát, és

csak a XIX. század vége felé omlott össze
hirtelen, talán még világosabban és
drámaibban került napvilágra, mint
Nyugat-Európában, a nők szexuális
emancipációja vagy legalábbis a férfiak és
nők szexuális „tere" és „ideje" közti
feszültség, melyet Strindberg a „nemek
harcában" démonizált. A tézis
bizonyítására további példával szolgálha-
tunk, nevezetesen Arthur Schnitzlerrel.

Ibsent ismételten freudi szempontból
interpretálták. Mégis, lehetséges, hogy
eredményesebb lenne, ha Ibsen alapján
interpretálnák Freudot. Freud 1899-ben
befejezett Álomfejtése egy ilyen olvasat-
ban elképesztően hasonlatossá lesz egy
nagy realista erkölcsregényhez vagy egy a
„belle epoque" végéről származó át-fogó
drámagyűjteményhez. Sőt, talán a
századforduló legnagyobb realista „re-
gényének" lehetne nevezni. Ebben az új
„házasságfiziológiá"-ban álompéldák
tucatjai mutatják a nő diszkrimináltságát,
házasság előtt, házasságon kívül és a
házasságban. Mégis, a nő szexuális
kudarca, amelybe a még patriarchális
családban rákényszerített szerep taszítja,
azonos a férfi kudarcával és a gyerekek
szexuálneurózisával, akár házasságon be-
lül, akár házasságon kívül születtek. A há-
lószobai vereségek felcserélhetők a gye-
rekszoba tabuival, tilalmaival. Lehet, hogy
az Ödipusz- és Elektra-komplexus
egyetemes; az Álomfejtés mégis olyan fo-
lyamatokat mutat, amelyek arra a polgári
társadalomra jellemzőek, amely az „új
művészetet" is létrehozta. Freudnál
éppúgy, mint Ibsennél, a szülői ház pokol.
Freud egyetemesnek tartja álom-
szimbolikáját. Álomfejtésében a nők
cilinderekről és pisztolyokról álmod-nak.
Elég azonban egyetlen pillantást vetni a
XIX. századi Ibsen-előadások régi
színpadi fotóira, hogy elismerjük, a kor
ruhái, uniformisai és erkölcsei formálják,
alakítják ezt az „egyetemes"

álomszimbolikát. Lehet, hogy az álom és
ébrenlét közt működő cserefolyama-tok
egyetemesek, Freud „egyiptomi
álmoskönyve" mégis „történelmi".

A Solness építőmester végén az építő-mester
lezuhan a torony tetejéből. A torony
láthatatlan marad. A színfalak mögött van.
A színpadon csak a toronyhoz vezető
lépcső, az alapzat és az állványzat látható.
Solness a színfalak mögött zuhan le a
toronyból. Zuhanása valóságos és
szimbolikus: zuhanás a toronyból és a
zuhanás jelképe. Solness építő-



mester zuhanása a maga építette torony-
ból, két konfliktust old meg; két cselek-
ményt, két történetet, melyek még jóval a
darab „valóságos cselekménye" előtt
kezdődtek.

Az első ház, amit Solness felépített,
felesége házának romjain állt. A régi házat
tűzvész pusztította el, és ez a Solness
házaspár családi életében is rettenetes
következményekkel járt. Solnessné nem
tudta többé táplálni ikerfiait. „A tej-láz
elvitte őket." A gyerekek csak pár hétig
éltek. A házaspárnak soha többé nem
sikerült közel kerülni egymáshoz. Viszont
az ily módon szabaddá vált tel-ken
Solness új házak építésébe kezdett. A
tűzkatasztrófa volt a sikeres építőmester
karrierjének kezdete. A szerencsétlen-
séghez még egy régi bűn is járult. Még
jóval a tűz előtt, Solness a padláson fel-
fedezett egy repedést a kéményen, de
hallgatott róla. Noha nem ez a repedés
okozta a tüzet, a bűntudat megmaradt,
mint amikor álmunkban elképzeljük
apánk, anyánk halálát, és azután a való-
ságban is bekövetkezik. A pietista és
puritán morálteológiában az ember gon-
dolataiért, vágyaiért és szándékaiért is
felelős. „Mert - mert szinte jóleső ön-
kínzásnak érzem, hogy igazságtalanságra
kapathattam Alinét . . . tudja - így legalább
morzsánként törlesztek egy mérhetetlenül
iszonyatos adósságot."

Solnessék házassága halott; csak az
„önkínzás" és a „kötelesség" maradt belőle
életben. A férfi szimbolikus „bűnössége"

és az asszony szimbolikus felelőssége az
ikrek haláláért, kioltotta a szexust
házasságukból; a vágy kihűlt. Az
elfojthatatlan szemrehányás bénító
traumává vált. A kierkegaard-i lelki-
ismeret-elemzés átmegy egy úttörő, szinte
már freudi analízisbe. A Sollness

építőmesterben nem ez az egyetlen drámai
felfedezés.

Van a darabban még egy, a múltból
visszatérő probléma, amely az építő-
mester zuhanásához vezet. Egy szerel-mi
történet, amelyben szintén szerepel egy
torony. Solness építette egy kis város öreg
templomára, és maga tűzte ki tetejére a
bokrétát. Az emberek ujjongtak, és az
iskoláslányok fehér, ünneplő ruhájukban
papírzászlót lengettek. Köztük volt a
helybeli körorvos tizenhárom éves lánya,
Hilda Wangel is. Mikor Solness elérte a
torony legtetejét, Hilda hárfák zengését
hallotta a levegőben -- életé-ben először
élt át erotikus eksztázist. Ugyanaznap este
Solness egyedül találta a kislányt;
magához szorította és

megcsókolta „sokszor, sokszor".
„Hercegnő"-jének nevezte, és megígérte,
hogy tíz év múlva visszajön érte, hogy
"királyságot" ajándékozzon neki.

Hilda Wangel a világirodalom első női csa-
vargója.

Solness elfelejtette az ígéretet, Hilda
Wangel nem. Tíz év múlva, pontosan
ugyanazon a napon beállít Solness dol-
gozószobájába: „turistaruhában, fel-tűzött
szoknyával, kihajtott matrózgallérral". A
hátán kis hátizsák van, de majdnem
teljesen üres. „ . . . csak ez az egy öltő
ruhám van. Meg batyumban egy rend
fehérnemű. De az már mosásba
kívánkozik. Mert nagyon szennyes."

Solnessné másnap néhány rendes holmit
vásárol neki, hogy újra emberek közé
mehessen. Hilda elhagyta a szülői házat,
hogy soha többé ne térjen oda vissza. A
szinte hippiszerű öltözékben és az akkori
normákhoz mérten ő az irodalomban, és
nemcsak a drámairoda-lomban, az első
„csavargónő", az első fiatal nő, aki
megszökik. Agresszív, mentes minden
kétségtől, szinte túlságosan is biztos
vonzerejében. Arra talán nem volt
lehetősége a norvég vidéki kisvárosban,
hogy Nietzschét olvasson, de azt
mindenesetre elhatározta, hogy
„veszélyesen fog élni".

Hilda Wangel 22-23 éves, mikor má-
sodszor találkozik Solness-szel. 187o-ben
született és majdnem egyidős Frida
Uhllal, Strindberg második feleségével, és
csak két-három évvel fiatalabb, mint
Dagny Juel, aki szintén egy norvégiai
kisváros orvosának a lánya volt. Dagny
Juelhoz hasonlóan, Hilda Wangel is ott
lehetett volna a „Fekete malachoz"

címzett, híres, berlini bohémkocsma
nővendégei között. Az 1892-es év vége
felé, amikor Ibsen a Sollnes építőmestert

írta, modernista irodalmárok és művészek
találkozóhelye volt a „Fekete malachoz".
1893 tavaszán ebbe a művész-kocsmába
vezette be Edvard Munch modelljét és
barátnőjét, Dagny Juelt, az „új Aspasia"-t,
aki később egy rövid időre Strindberg
szeretője lett. Itt, eb-ben a borozóban, ahol
Strindberg balladákat énekelt, miközben
gitáron kísérte magát, ismerte meg Dagny
Juel a mindenki által csodált Chopin-
játékost és írót, Stanislaw Przybyszewskit,
„a zseniális lengyelt", akihez
szerencsétlenségére hamarosan férjhez
ment.

A „Fekete malachoz" címzett kocs-
mában, a skandináv troli, amiről Solness
úgy véli, benne lakik, és amit

Hilda Wangelnek is bebeszél, a „csupasz
lélek" és a „vak, kozmikus akarat" új, de
mérgezőbb, modernista démonaivá
változik át. 1

Frida Uhl és Dagny Juel az emancipált
osztrák és skandináv nők első gene-
rációjához tartozik. 1882-ben, amikor
Hilda Wangel fehér vasárnapi ruhájában,
papírzászlócskájával Solnessnek
integetett, a norvég nyilvános iskolákba
bevezették a koedukációt. Ugyanebben az
évben engedtek először lányokat az
egyetemre Christianiában. 1895-ben ott
alakult meg az első vegyes művész-világ.
Épp ebben az időben érkezett
Christianiába Dagny Juel. Az elsők között
szabadult meg a fűzőtől. Mikor 1888-ban
ellátogatott Lundba, öltözéke köz-botrányt
okozott. A „Fekete malachoz" címzett
vendéglőben - a lundi kiránduláshoz
hasonlóan, még évek múlva is emlékeztek
rá - nyilvánosan, férfiak jelenlétében
lehúzta harisnyáját, amely bizonyára
híressé vált zöld harisnyája volt. Solness
és Hilda találkozása, eb-ben a történeti
összehasonlításban, a nagyapák és az
unokák generációja közti találkozásnak
tűnik.

Hilda Wangel szeptember 19-én lépett
be Solness dolgozószobájába. Ez a pontos
dátum - az egész darabban az egyet-len -
személyes indíttatású, jelentését akkoriban
Ibsenen kívül csak egyetlen személy
ismerhette. 1889. szeptember 20-i
dátummal Ibsen a következő Faust-
idézetet írta be Emilie Barlach emlék-
könyvébe: „Fennkölt, fájdalmas bol-
dogság - az elérhetetlenért küzdeni."
Emilie ekkor 18 éves volt, Ibsen -- 61.

Tirolban, Gossensassban ismerte meg a
lányt. Ott töltötte nyári szabadságát.
Közvetlenül azután, hogy a vonatnál el-
búcsúztak, Emilie ezt írta naplójába:
„Magával akar vinni. Mindenáron ezt
kívánja. Minden akadályt le akar győz-ni."

Ibsen „hercegnőjének" nevezte Emilie-t,
ahogy Solness Hilda Wangelt, és azt
ígérte, hogy megmutatja neki a világot.
Azután leveleket írt neki. Kezdetben
gyengédeket, de mindig nagyon
óvatosakat. Utolsó levelében azt kívánta a
lánytól, hogy soha többé ne válaszoljon
neki. Ötven év múltán Emilie Barlach
megvallotta, hogy Ibsen még csak meg se
csókolta. Soha nem ment férjhez. Ki tudja,
talán azon a bizonyos szeptember 19-én,
1889-ben Gossensassban, egy nappal
azelőtt, hogy Ibsen beírt az
emlékkönyvébe, ő is hárfákat vélt hallani
a levegőben. Első és utolsó alkalommal.



Az életrajzi értelmezések laposak,
mindig leegyszerűsítőek és ráadásul
divatjamúltak. Es mégis tanulságosak.
Ebből a kettős, erkölcstörténeti és élet-
rajzi szemszögből nézve nemcsak a Solness

építőmester szimbolikus befejezésé-nek
mesterkéltsége lepleződik le, de végső
soron a darabban meglevő erkölcsi
hazugság is. Az „életből" vett „banális"

helyzetekben és a darab realista
felépítésében, az első felvonástól a
másodikon át egészen a befejezésig, Ib-
sen-Solness csak két lehetőség közül vá-
laszthat: magával viszi Emilie-Hildát a
Solnessné vásárolta tisztességes ruhában,
Spanyolországba, Olaszországba vagy
Berlinbe, a „Fekete malachoz" címzett
vendéglőbe, vagy hazaküldi. A közös
utazás valószínűleg már az első éjszakán
szexuális fiaskóhoz és a más-nap reggeli
elváláshoz vezetne. Ez a megoldás a
drámai műfajok választékán belül
komédiává változtatná a dara-bot, maró
komédiává, mint Strindberg Mit dem Feuer
spielen (A tűzzel játszani) című darabja,
amelyet ugyanabban az évben írt, mint
Ibsen a Solness építőmestert.

A másik befejezés esetén nem lenne
többé semmiféle hárfazengés, és a skan-
dináv trollok dolguk végezetlen távoz-
nának.

Ahogy viszont Ibsen építette fel a drá-
mát, a nagy építőmesternek fel kell
másznia a toronyba, és le kell onnan
zuhannia. Szimbolikusan azonban csak
szimbolikus toronyból lehet lezuhanni. És
a szimbolikus tornyok a színfalak mögött
maradnak, láthatatlanul, ahogy a
halászhálóval betakart „vadkacsa" a
padláson. A toronyból való zuhanás
nagyszabású zuhanás és pótmegoldás. A
nagyszabású zuhanás feloldozás. De még
ebben is sok az önhittség.

Toronyépítés, toronymászás, toronyból
való lezuhanás - szimbolikus
jelentésüknek messzire nyúló hagyománya
vall, amely két elkülönülő metaforikus
mezőre oszlik, a szexuálisra és a
vallásosra. Kezdettől fogva mégis az a
legérdekesebb, ahogy ez a két különböző
jelentés összefonódik és áthatja egymást.

„Ebben az előcsarnokban állnak a
phalloszok is, amiket még Dionüszosz
emelt" - írja a második évszázadban
samosatai Lukianosz a Szíriai istennőről
című művében - „magasságuk egyen-ként
harminc öl. Az egyik phalloszra évente
kétszer fölmászik egy férfi, és két napig
fönn tartózkodik a phallosz csúcsán ... az
illető fönn az istenekkel társalog".

Solness először istennek építette a
házait, aztán. embereknek. Végül el-
határozta, hogy tornyos házakat fog
emelni, ahol a toronyból beszélhet Vele,
és összehasonlíthatja magát Vele. „S
amikor ott álltam, egészen fönn, s a szél-
kakasra ráakasztottam a koszorút, igy
szóltam hozzá: Hallgass meg, te
Hatalmas! Mától fogva én is szabad építő-
mester akarok lenni. A magam területén.
Mint Te a tieden."

A „torony" szexuális metaforikája talán
Rabelais-nál (Gartantua és Pantagruel) a
legvilágosabb, a kolostor harangtornyának
pompás hiperbolájában, mely-nek „már
az árnyéka félelmetes". Mikor Solness
másodszor is felmászott a toronyba és
feltűnt a tetején, Hilda újra hallotta. a
hárfákat zengeni a levegő-ben: „Most,
most beteljesedett!"

Lehet, hogy a toronyépítés kettős
szimbolikáját a ,Solness építőmesterben egy
nyilvánvaló, konkrét, akkori esemény
ihlette. 1890-ben, éppen mikor Ibsen már
elküldte kiadójának a Hedda Gabler
kéziratát, és lassanként új darabba
kezdett, befejeződött a párizsi Eiffel-
torony építése a világkiállítás meg-
nyitására. Ez volt a XIX. század végé-nek
legnagyobb eseménye. Az Eiffel-torony
azonnal szimbólummá vált. Mégpedig
kétszeresen is: az emberi teljesítmény, az
emberi erő jelképévé és szexuális
szimbólummá -- óriási phallosz az új
Bábel felett.

Az Eiffel-torony a Bábel tornyának
felépítése volt, amelyet isten épségben
hagyott. Az ibseni szimbolika nem-csak.
az építést és a bokréta feltűzését
tartalmazza, hanem a zuhanást is. Ezt a
második bibliai szimbolikát minden bi-
zonnyal Joyce fejlesztette ki elsőként a
Finnegans Wake-ben (Finnegan ébredése).
Solness építőmester volt az első
„polgármester, aki tornyával az ég-boltot
akarta érinteni, de megaláztatott". A
zuhanás, mint minden szimbolikus jel,
nyílt, kevésbé nyílt és rejtett jelentést
tartalmazhat. A nyílt tartalom büntetés az
isten kihívásáért: „A bosszú nem ismer
könyörületet." És a darab végén Solness
építőmester elismeri, hogy: „ ...később
sok minden az Ő (isten) malmára hajtotta
a vizet."

A puritán teológia „bűn''-felfogásának
üzenetét tartalmazza ez az istenkép, egy
olyan istenét, aki féltékeny az égbe nyúló
tornyokra, és akit a görög mítoszokból és
a bibliából ismerünk. A nagy építőmester
zuhanásában azonban egy másik üzenet is
rejlik, amely kiszorítja

az előzőt. Freud klasszikus álomértelme-
zései egyikében a toronyból való zuhanás
impotenciától való félelmet Jelent.

A Solnessben a tényleges konfliktust
felfújják, ugyanakkor elsimítják; Solness
felmagasztosul, kudarcai megszépülnek,
ami meghaladja jellemének formátumát,
még ha az építőmester nagy hason-
másának, magának Ibsennek a formátu-
mát nem is. A drámai hamisság a Vad-
kacsához hasonlóan érdemtelenül tragi-
kussá válik. Így ismét helyénvalónak és
jogosnak látszik a patetikus tragikum
„de-konstrukció"-s vizsgálata.

Dürrenmatt öreg hölgy látogatása című
darabjában, miután Claire Zachanassian
korrumpálta az egész várost, és lllt
meglincselték, nagy ünnepség van
Güllenben. A tűzoltóság fúvós zenekara
tánczenét játszik, nők, férfiak és gyere-
kek, mind ünneplő ruhában énekelnek és
táncolnak, papírzászlócskákat lobog-
tatnak. A SoIlness építőmester utolsó fel-
vonásában, közvetlenül az epilógus előtt,
a következő szerzői utasítást olvashatjuk:
„Az utcán összegyűlt egy csomó ember,
de a fák közt csak elmosódottan lát-szik.
Az új ház mögül fúvós hangszerek
muzsikája hallatszik ..." Rögtön ez-után a
dialógusból megtudjuk, hogy az
építőmunkások egyesülete játszik. A. zu-
hanás előtt közvetlenül „A verandán álló
hölgyek lobogtatják a zsebkendőjüket; az
utca felől éljenzést hallani".

Az utolsó „de-konstrukció" során a
legcsekélyebb mértékben sem szükséges
megváltoztatni a szöveget. Elég, ha a
szerzői utasításokat egy kicsit eltoljuk
hátrafelé, a darab befejezésén túlra, az
építőmester lezuhanása utánra, amely a
színfalak mögött történt a szimbolikus
toronyból. Akkor aztán bejöhet a
színpadra az építőmunkások zenekara és
húzhatják a talpalávalót. Még Hilda sem
hall semmit Ja levegőben. A torony áll: a
népünnepély elkezdődhet.

Ebben a patetikus drámában a repedés-
se] a kéményben, benne rejlik a túlhajtott
szerepek és pózok, a „lélek álruhába
öltözésének" keserű komédiája. Az
elkövetkező generáció drámaírói ezt
olvassák majd ki Ibsenből, és ezt fogják
majd továbbírni.

6.
Mary McCarthy majdnem-mesterműveknek
nevezte a Vadkacsát és a Hedda Gablert. Az
viszont biztos, hogy Hedda. Gabler a
legnagyobb női szerep, amit Ibsen írt.
John Gabriel Borkman pedig a
legnagyobb férfiszerep színházában.



Úgy tűnik, hogy ez az utolsó előtti az
egyetlen, belső törés és önsajnálat nélküli
Ibsen-dráma.

A Jo h n Gabriel Borkman a végről szól, a
nagy hódító korának végéről, a nagy
szenvedélyek végéről, a család végéről és
az élet végéről. Az utolsó, nagy „ipar-
irányítók" egyikéről, aki a bank tömlö-
cében fogva tartott tőke segítségével a
földben rejlő ércet akarta „felszabadítani".
Mint egy balzaci hiperbolában és mint a
történet balzaci késleltetésében, John
Gabriel, egy bányász fia és koronázatlan
pénzkirály, elsikkasztotta a rábízott pénzt,
ezért három évet töltött vizsgálati
fogságban, és öt évig ült börtön-ben.
Utána pedig nyolc évig élt önkéntes
házifogságban, saját szobájában, melyet
csak azon az éjszakán hagy el, melyen a
dráma játszódik. Egy szintén az Emberi
komédiából ismert hiperbolában és drámai
sűrítésben, John Gabriel Borkman a két
ikernővér közül az egyiket feláldozta
karrierje érdekében, eladta a bankigazgatói
állásért, míg a másikat feleségül vette a
pénzéért. Az egyik asszonyban megölte a
szerelmet, a másikat tönkretette. A vagyon
elveszett, a bírósági ítélet alapján
elkobozták.

A halott házasság hideg gyűlöletbe
torkollt. Gyűlöli egymást férj és feleség,
és gyűlölik egymást a nővérek. Nyolc éve
egyetlen szót sem váltott egymással a
házaspár, éppoly kevéssé, mint a két nő, és
a férfi sem azzal az asszonnyal, akit
egykor szeretett. A sorscsapások nem
hagyják kialudni a gyűlöletet. Ebben az
éveken át befagyasztott drámában egy
gyerek is szerepel, egy fiú. A két idős
nővér most majd Borkman fiáért harcol
egymással. Az egyik a vér szerinti anyja, a
másik, aki örökbe fogadta. A bírósági
ítélet után magához vette a hét-éves fiút és
felnevelte. Most azért jön, hogy élete
utolsó idejére magával vigye. Az anya azt
szeretné, hogy fia beteljesítsen egy
„missziót". Hogy tisztára mossa a család
nevét, amely új fényével túlragyogja majd
az apa bűnét. A nevelő-anya csak annyit
szeretne, hogy életének hátralevő részét a
fiú vele töltse. Az apa pedig azt szeretné,
hogy elhagyja vele a házat, és kezdjenek
együtt új életet.

A fiatal Borkman még ezen az éjszakán
elhagyja a házat. De nem az apjával.
Elmegy, de nem öreg nagynénje „rózsa- és
levendulaszagú" szobájába: „Hisz nálad
ugyanaz a dohos szoba-levegő várna, mint
itthon", elmegy, de nem azért, hogy
missziót teljesítsen: „Fiatal vagyok! Élni
akarok! Azt aka

rom, hogy végre szabad legyen élnem!"

Külföldre utazik, délre, Itáliába, egy el-
vált asszonnyal, aki tíz évvel idősebb nála.
Magukkal viszik a tizenöt éves Fridát,
Wilhelm Foldal legidősebb gyermekét is.
Foldal Borkman egykori bank-
tisztviselője, aki a bukás után elvesztette
állását és megtakarított pénzét. A fiatal
Borkman segítette a kislányt a zongora-
tanulásban. Magukkal viszik, mert „a
férfiak roppant állhatatlanok, s mi asz-
szonyok szintén. Mihelyt Erhardt elké-
szült velem - én meg vele - mindket-
tőnknek jó lesz, ha ez a szegény fiú bele-
kapaszkodhat valakibe".

Sartre egy fél évszázaddal később megis-
métli az Ibsen-végjáték színpadát az Altona
foglyaiban.

A színpadtér felépítése, mint mindig,
ebben az ibseni végjátékban is meg-lepő
és úttörő jellegű. Az első és a harmadik
felvonás a ház komor szalonjában
játszódik. A házat Borkmanné nő-vére
vásárolta meg és bocsátotta a család
rendelkezésére. A második felvonás a ház
emeletén, Borkman dolgozószobájában
játszódik, éppen felesége szalonja felett.
Ebbe a szobába zárkózott be Borkman
nyolc éve. A földszinti szalonból „kora
reggeltől késő éjszakáig" hallani a lépéseit.

Fél évszázaddal később, Sartre az Altona
foglyaiban - tudatosan vagy ön-tudatlanul
- megismételte a dráma mag-ját alkotó
ibseni színpadot. Sartre darabja is a végről
szól, az ezeréves birodalom végéről, a
nagy Gerlach család végéről, a nagyiparos
Gerlachokéról, Európa legnagyobb
hajógyárosaiéról. Az apa Himmler
rendelkezésére bocsátott egy területet,
amelyen koncentrációs tábort építettek; a
fia elment a keleti frontra, hogy
vezekeljen apja bűnéért, és ott - Sartre
sem ismer könyörületet - foglyul esett
partizánokat kínzott meg. Mikor a fiú
visszatért, bezárkózott a szobájába, és
tizenhárom évig egyetlen szót sem beszélt
az apjával, aki éjszakáról éjszakára a fia
lépéseit hallgatja: „Ez minden, amit a
fiamból hagytak : két cipő-talp kopogása a
padlón" - ahogy Ibsen drámájában a felső
szoba foglya „mint egy beteg farkas
mászkál a ketrecében".

Ibsen utolsó hasonmásai számára, akik
be vannak zárva házaikba, egyetlen kiút
létezik: a halál. A darab mint egy téli rege,
„egy hosszú téli estén" játszódik; az utolsó
színhely egy behavazott ország-út, a
házon kívül. John Gabriel, a bukott
uralkodó, félig tébolyultan, de

végig legyőzetlen, divatjamúlt felleghaj-
tóban, puha, szürke nemezkalapban és
vastag fütykössel a kezében Frida apjába
ütközik a havas úton, aki nehézkesen
bukdácsol és alig lát, mert elvesztette a
szemüvegét a mély hóban, mikor el-ütötte
és félrelökte egy ezüstcsengetytyűs szán,
az a szán, amelyben lánya utazik délre
Borkman fiával és annak kedvesével.

Az utolsó jelenetben Borkman és régi
kedvese, Ella felmásznak a hegyoldalba,
egy halott fenyőkkel körülvett tisztásra.
„A ház és az udvar eltűnik. A dombos-
hegyes táj folyton változik, s egyre
zordabb lesz." A zsinórpadlásról az
előszínpadra eresztett festett hegy-csúcsok
és fjordok teljesen szükségtele-nek ebben
az epilógusban. Ahogy Gloster
vándorlásában Edgarral, Dover képzelt
szikláira, itt is a dialógus tartalmaz minden
színpadi utasítást.

„ELLA (még nem látszik, a jobb oldali

erdőből) : Hová megyünk, John? Már
egyáltalán nem ismerem itt ki magam!

BORKMAN (magasabban, ő sem lát-szik

még) : Csak figyeld a nyomot!
ELLA: De mért kapaszkodunk föl

ennyire ?"
A hegymászásjelenet a magas hóban,

éppúgy, mint a Lear király említett jele-
nete, drámai pantomim. Ha a jelenetet
hagyományosan, a naturalista színház
eszközeivel adják elő, az a rendező kö-
vetkezetlen olvasatáról tanúskodik, és
arról, hogy nincs érzéke a színházhoz.
Nincs szükség vetítésre, mint a Kísér-
tetekben, ahol a felkelő nap megvilágítja a
fehér hegycsúcsokat és gleccsereket:
Borkman, aki úgy merül el tébolyába, mint
a mély hóba, hangjával teremti meg ezt a
tájat, rögeszméi és a megálmodott hatalom
táját, míg Ella hangja újra és újra
megsemmisíti ezt a tájat.

„BORKMAN (kifelé mutat) : Nézd -
micsoda óriási távolságok! ( ...)

ELLA: Igen életünk álomországát
pillantottuk meg. S most csupa hó ez az
ország. - S a vén fa is halott.

BORKMAN (nem figyel Ella szavaira) :
Látod a fjordban füstölgő óceánjárókat?

ELLA: Nem.
BORKMAN : Én látom. Jönnek,

mennek. Összekapcsolják a világrészeket.
Elviszik a fényt és a meleget ezer meg
ezer otthonba . . . S lent a folyónál ?
Hallod? A gyárak zúgnak! Az én gyáraim!
. . . éjjel-nappal dolgoznak ... nem hallod,
Ella?

ELLA: Nem."
Ibsen végjátékának két epilógusa van.



Az ezüstcsengős szán a boldogság és a
gyönyörök operettvilágába viszi a „lágy"

nemzedéket, az „öröm fiatal gyermekeit".
„Mi fiatalok, mi fiatalok . . ." A szán,
amelyben a lány jövendőbeli kedvesével
utazik, elgázolja az apát, aki könyvelő és
egy ifjúkori, újra és újra átírt, de soha be
nem fejezett verses tragédia szerzője. A
másik apa is a hóban marad. John Gabriel
Borkman, aki bukása után nyolc évig
szobájába zárkózott, mint egy új börtönbe,
még egy-szer, utoljára összeszedi magát,
hogy fel-kapaszkodjon a csúcsra. Ő az
utolsó ebben a „történelmi tragédiában", a
szenvedélyes hatalomvágyók, a „kemény"
emberek nemzedékéből, akik készek el-
taposni mindenkit, aki az útjukba áll.
Nemcsak mások hulláján lépnek keresztül,
önmagukban is megölnek mindent.
„Elpusztítottad a szerelmet az asszonyban,
aki szeretett. De megjósolom, John
Gabriel Borkman - nem kapod meg
gyilkosságod vérdíját. Nem látod meg
hideg, komor birodalmadat."

Mint Kierkegaard-nál: mindent vagy
semmit. Az utolsó ibseni mesterműben a
semmi marad. Az utolsó Lear király
csikorgó jeges világba indul és megtörik
rajta. Ibsen epilógusában nincs sem
együttérzés, sem katarzis. „Egy jeges
érckéz markolta szíven." De az öreg Ibsen
még ezt a metaforát is túlságosan
patetikusnak találta. Egy eleitől fogva
uralkodó kép hirtelen erősen konkréttá
válik: a hideg öl.

"ELLA: A hideg ölte meg.
BORKMANNÉ: Azt mondod, a hideg?

Nem - a hideg már régen végzett vele!"

A két idős asszony, akik közül az egyik
húsz évvel ezelőtt, annyi ideje, ami egy
évszázadnak hat, elvette a férfit a másiktól,
az ikertestvérek, akik közül az egyik
hamarosan meghal rákban, megbékélésük
jeléül Borkman holtteste fölött kezet
nyújtanak egymásnak -- „két árnyék -- a
halott fölött".

7.
James Joyce a következőket írta 1900-ban,
első megjelent kritikájában a Ha mi,

halottak, feltámadunkról: „One cannot but
observe in Ibsen's later work a tendency to
get out of closed rooms. Since Hedda
Gabler this tendency is most marked. The
last act of the Master. Builder and the last
act of John Gabriel Borkman take place in
the open air. But in the plav the three act
arc al fresco

(...) And this feature, which is so promi-
nens, does not secm to me altogether
without its significance." (Nem lehet nem
észrevenni Ibsen késői műveiben a zárt
térből való kitörés tendenciáját. A Hedda
Gablertől kezdve figyelhető meg
leginkább ez a tendencia. A Solness épí-
tőmester és a John Gabriel Borkman utol-só
felvonása a szabad ég alatt játszódik.
Ebben a darabban Ha mi, halottak, fel-
támadunk. - viszont mind a három felvonás
al fresco (szabadban) játszódik. És ez a
vonás, mely annyira domináns, számom-ra
nem tűnik teljesen jelentőség nélkül
valónak.)

„Zárt tér"-ben játszódik Ibsen első hat,
prózában írt darabja, A társadalom
támaszaitól a Rosmersholmig. Es még egy-
szer zárt térben játszódik majd a Hedda
Gabler. A Babaszobát a Kínértetek-beli
szoba követi, és rögtön utána a ház A nép
ellenségében, melynek minden ablakát
kővel dobják be. Nóra házában a házasság
ajtócsapódással végződik, Hedda házában
az öngyilkos lövéssel, a hát-só szobában,
az összehúzott, nehéz függönyök mögött.
A John Gabriel Borkmanban a ház önkéntes
börtönné válik. Rosmer komor házában,
ahol a Kísértetekhez hasonlóan, soha nem
nevetnek, és ahol az ablakból a „fehér
lovakat" lehet látni, a feleség
ápolónőjeként érkezik a morális
méregkeverőnő. A dráma a „zárt tér"
elhagyásával és a halálba menetellel
végződik. Rebekka West és a férfi, akinek
„megölte" a feleségét, és akivel sohasem
fog együtt hálni, együtt ugranak a régi
malom pallójáról a zuhatagba. Ibsen
nőalakjai közül egyedül a Vadkacsa
egyszerű Ginája, a „nép leánya" látszik
elégedettnek és boldognak a feleség
szerepében, ahogy egyébként annak előtte
is belenyugodott kenyér-adója
szeretőjének szerepébe. De még ezt a
„boldog" házasságot is csak a tizennégy
éves kislány öngyilkossága menti meg.
Tíz Ibsen-drámában, a Kísértetektől a Ra
mi, halottak, feltámadunkig tizenkét halott
van. Hét esetben ön-gyilkosság volt, vagy
menekülés a házból - az elkerülhetetlen
halálba. Ebben a tíz drámában három
vérfertőző kapcsolat van: a Kísértetekben és
a Kis E y ol f b a n a báty és vér szerinti húga
között, ezek nem teljesedtek be, csak
közel voltak hozzá. Rebekka West
viszont, ha nem tudott is róla, teljes
vérfertőzésben élt apjával. (Vö.: S. Freud:
Über Rosmersholm 1916 című művével,
mely a vér-fertőzéstéma aprólékos, a
drámai szer-kezet szempontjából is
releváns elemzé

sét tartalmazza. Studienausgabe, Bd. X.:
Bildende Kunst und Literatur, Frankfurt a.
M. 1969, S. 244-251. Megjelent még
Henrik Ibsen H. g. F. Paul, Darmstadt
1977.)

A kilencéves Eyolf fél lábára béna, „bal
hóna alatt mankó". Kiesett az ágyból, míg
szülei szenvedélyesen szeretkeztek. A
patkányos néni kicsalta a fiút a házból, aki
belefulladt a fjordba. A mankó eleinte
nem több, mint kellék, csak miután a fiú
vízbe fúlt, válik szimbolikus jellé: úszik a
vízen. Az anya meg akart szabadulni a
fiától, akinek nyomorékká válása „falként"

emelkedik közé és a férje közé. A
házasság elhamvadt. A láb sérülései,
bénaság, donga-láb - Oidipusz
szimbólumai. A Kis Eyolfban azonban
visszájukra fordul-nak a szimbólumok. Az
anya „öli meg" a fiát.

Oidipusz, Elektra, Oresztész és Iphigenia
kísértetéi belépnek a polgári enteriőrbe.

A tragikus modellben a szülők ölnek. A
Kísérletekben az apa „megöli" a fiát, a
Vadkacsában a vér szerinti báty húgát; a
Hedda Gablerben a vérfertőző apa a
vérfertőző leányt; a Kis Eyolfban az anya
nyomorék kisfiát, aki elvette tőle a férjét.

Ebben a jelmagyarázatban Ibsen drámái
majdnem olyan kegyetlennek tűn-nek, mint
a görög tragédiák. Oidipusz, Elektra,
Oresztész és Iphigenia kísértetei
meglátogatják az ibseni házakat. Ci-
linderben, keménykalapban, puha nemez-
kalapban, esernyővel és vándorbottal,
kolbásszal és sörrel telt kosarakkal lép-nek
be az ibseni „ízléstelen fogadó-szobákba",
ahogy Henry James nevezte őket;
megjelennek a szalonokban, ebédlőkben,
lakószobákban és a Vadkacsa
fényképészműhelyében. Nem nőnek fel
tragikus szerepükhöz.

A görög tragédia fantomjainak meg-
idézésével még figyelemre méltóbbnak
tűnik az Ibsen-Freud párhuzam. Freud-nál
a hitvesi hálószobákban és a gyerek-
szobákban tűnnek fel Oidipusz, Elektra,
Oresztész és Iphigenia kísértetei. Ibsen
„házaiban", „zárt tereiben" ugyanaz a
dráma játszódik Ie és ismétlődik meg: apa
és lánya, anya és fia, báty és húga között.
Ezek a görög kísértetek Freud-nál is
kortársi jelmezekben lépnek fel, és éppúgy
hivatkozhatnának pisztolytokban tartott
pisztolyokra, mankókra, fa-lábakra és
művégtagokra, eltörött szem-üvegekre, sőt
még kéményrepedésekre is.

Racine tragédiáiban is vannak „zárt
terek". Lehet, hogy Ibsen és Racine



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-


