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mûveit az internet jóvoltából most már virtuális kiál-
lításon is láthatjuk.)

Péternek rövid idôt mért ki a sors. Igazi kiteljese-
dését, „összmûvészeti” képességei megvalósítását
olyanok gáncsolták el, akik a hatalom vagy a prakti-
kák világában gyakorlottabbak voltak, mint ô – igaz,
ettôl nem lettek tehetségesebbek.

Lemondását a rendezésrôl azzal magyarázták,
hogy nem tudott olyan sikereket elérni a színrevitel
gyakorlatában, mint a tervezésben, sôt azt is állítot-
ták, hogy igazából csak az utóbbiban érzi otthon ma-
gát. Ha errôl kérdeztem – hallgatott, vagy egy-egy
tôle szokatlan keserû megjegyzést tett, s mindent be-
fedett szomorkás bölcsességével. Csak ha könnyebb
volt a lelke, akkor csípett bele fanyarul, komisz hu-
morral egy-egy benne kételkedô kollégájába.

Az 1988-ban, autóbalesetben meghalt Mialkovszky
Erzsit temetésén ô búcsúztatta. Szavaival az igazi jó
barát fájdalmának és szeretetének kifejezése mellett
már ô maga is búcsúzott, hiszen akkor már tudott
leukémiájáról, amelynek tényét csak legjobb barátjá-
val: Boschán Daisyvel osztotta meg. 

Az emlékezet, mindannyian tudjuk, nem erôssége
a színház birodalmának. A múltat végképp eltörölni
leginkább a színház világában lehet. A XX. század
elsô évtizedeinek csodáira is az emlékezet hamuja

telepedett sokáig. Gordon Craigre vagy Adolphe
Appiá ra, az operamûvészet két apostolára évtizede-
kig nem gondolt senki. Aztán feltámadtak... Márkus
László, sôt Oláh Gusztáv 1948 elôtti korszakalkotó
operai terveit, rendezéseit is a felejtés homálya borít-
ja. Nádasdy Kálmánra sokan hivatkoznak olyanok,
akik igazából alig ismerték, 1948 elôtti elôadásairól
nem is hallottak, így életmûvét csupán a realizmus
megvalósulásának hiszik.

Makai Péter díszleteit és jelmezeit, színpadképeit
és rendezéseit másfél évtized alatt szinte elfeledték.
Igaz, pár éve több kiemelkedô alkotásának terveibôl
néhány hû barát szép kiállítást és füzetet állított ösz-
sze – mégis úgy érzem, többel tartozunk neki is.
Hozzunk elô a múzeumok és más lelôhelyek láto-
gathatatlan sötétjébôl különleges fantáziájától
sugárzó terveibôl, tévéfelvételeibôl, amennyit csak
tudunk. Nagyon bízom abban, hogy rövidesen elké-
szül régen tervezett internetes honlapja, az ô virtuá-
lis kiállítása is. Jó lenne, ha ennek segítségével a
Képzômûvészeti Fôiskola egyik legszeretettebb taná-
ra ma is tudna hatni a jövendô tervezôgenerációra.

Emlékezzünk Péterre, aki most lenne hetvenöt
éves, és aki az egyik legtehetségesebb színpadi költô
és legvarázsosabb ember volt, akivel életemben talál-
koztam.

z itt következô megállapítások a Ionesco elôtti
Iones cura vonatkoznak, arra, akit a román iroda-

lom a magáénak tekint. Nevezett Ionescu 1927-tôl –
ekkor debütált iskolája, a bukaresti Sfântul Sava
Gimnázium lapjában – egészen 1942-ig Romániában
folytatta irodalmi tevékenységét; ekkor távozott
Franciaországba, Vichybe a román követség kulturális
attaséjaként. Figyelembe veendô még az erre követke-
zô, irodalmi értelemben terméketlen átmeneti idô-
szak, amely azonban az író életrajzát és kultúrájának
alakulását tekintve különösen fontos. Ebbôl a hozzáve-
tôleg hétéves periódusból megjelent néhány otthoni
baráthoz írt levele – a feladó Eugen Ionescu Párizsban.
1949-tôl Ionescu végleg elszakad a szülôhazától, és
nyelvet vált. Ezentúl franciául írja a szövegeit.

Fontos megemlítenünk, hogy szerzônk esetében a
biográfia ismerete nagy segítséget nyújthat a mûvek

értelmezésében. Az íróban mély nyomot hagyott ka-
landos, szokatlan történésekkel tarkított életútja –
amelynek hátterében a mind erôszakosabb, mindin-
kább a gyûlölet által vezérelt, a háború szélsôségeiben
és a kommunista totalitarizmusban tetôzô történelem
áll. A fiatalkori, negatív és agresszíven avantgárd, vala-
mint a kései, „reflexív és paradoxálisan lidérces” emlé-
kezet (Matei Călinescu) egyaránt alkotásra sarkallta a
szerzôt.

A „Ionescu/Ionesco”-ügy nemcsak az életrajz és az
életmû egymást kölcsönösen átható voltáról szolgáltat
izgalmas dokumentációt, hanem azokról a rejtett ösz-
szefüggésekrôl is, amelyek az elsô (a romániai) alkotói
korszak egyes témáit összekötik az érett (a franciaor-
szági) periódus más témáival. Azonos látásmód sejlik
fel a különbözô mûfajokban, kultúrákban, nyelveken
való megnyilvánulások mélyén. Anélkül, hogy kitér-
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nénk „késôbbi színháza termékeny többértelmûségé-
re”,1 kijelenthetjük, hogy Eugen Ionescu fiatalkori írá-
sai jövendôbeli életmûve „kezdeményei”. Ez fordítva is
áll: utolsó darabjai, a L’Homme aux valises és a Voyages
chez les morts arról tanúskodnak, hogy a romániai ta-
pasztalatok kitörölhetetlenül bevésôdtek a drámaíró
tudatába. A problematika a román kutatókat 1989 elôtt
is (Ion Vartic, Gelu Ionescu, Dan. C. Mihăilescu), de
fôként 1989 után2 (Matei Călinescu, Marta Petreu,
Laura Pavel) foglalkoztatta. Vagy azt tûzték ki célul,
hogy a Párizsban világhírûvé vált író életrajzának
egyes homályos részeit megvilágítsák, vagy hogy gene-
tikai elemzéssel kimutassák – magának a szerzônek a
vallomásai nyomán – egyes kései drámák romániai
forrásait. Jelen esszé, amely kizárólag Ionesco román
nyelvû írásait járja körül, az említett tanulmányokra
támaszkodik.

Eugen Ionescu 1928-ban debütál a Bilete de papagal
címû folyóiratban – verssel. Elsô, 1931-ben megjelenô
kötete (Elegii pentru fiint,e mici [Kis lényekhez írt elégi-
ák]) szintén verseket tartalmaz. A kor periodikáiban
közöl még prózát, illetve töredékes naplórészleteket –
az utóbbiakat hangsúlyozottan Gide-utódként, az ab-
szolút ôszinteség jegyében írja.

Esszéírói képességeinek virtuozitását a sajnos befe-
jezetlenül maradt Viat,a tragică s,i grotescă a lui Victor
Hugo (Victor Hugo tragikus és groteszk élete) címû,
kiváló regényes életrajz olvasói egytôl egyig elisme-
rik. A mû egy miniregény minden erényével ékeske-
dik, emellett pontos és tárgyszerû, mint minden jó kri-
tikai monográfia. Tárcarovatban jelenik meg, 1935-ben
és 1936-ban. A francia nyelvû fordítás 1982-ben lát
napvilágot a Gallimard-nál, Hugoliade címmel.

Két paradoxonra figyelhetünk fel. Ionescu szépiro-
dalmi alkotásai kevésbé átütôek, mint a kritikaiak.
Prózája érzelgôs (ami a fiatalságával is magyarázha-
tó), lírája hagyománykövetô, jelentéktelen. Kritikai
munkássága ezzel szemben élesen szembefordul a
tradíciókkal, egészen avantgárd szellemiségû. Ebben
az idôszakban, halvány szépirodalmi teljesítménye
miatt, hasadást észlelünk Ionescu költôi és kritikai
énje között.

Másodsorban feltûnô, hogy Ionescu semmiféle ér-
deklôdést nem mutat a színház iránt. Késôn fedezi fel
magának, de akkor aztán a reveláció erejével hat rá. Az
elsô drámai mûre sokáig kell várni. A legelsô szöveg
(kézirat) 1942-ben keletkezik, román nyelven. Az
Englezes,te fără profesor (L’anglais sans maître) (Tanár
nélkül angolul) Ionesco fômûve, A kopasz énekesnô
elsô változata. A La Cantatrice chauve ôsbemutatója
ide jén, 1950-ben Ionesco negyvenegy éves.

A harmincas években Ionescu leginkább iroda-
lomkritikusként tevékenykedik. Szövegeibôl a hagyo-
mányos témák hatástalanításának vágya süt; szétszedi
ôket, mint egy összerakós játékot, hogy nyilvánosságra
hozza mûködésük elvét, és felfedje a titkukat.

Elemzései tudományosságát azonban beárnyékolja
az örök ellenkezés. Egyetlen eszközzel, a lázas józan-
sággal felfegyverkezve „egy egész világ ellen indít har-
cot”. Az irodalmi kritikát retorikája késeivel szabdalja,
keresztes hadjáratot indít a román irodalom és kul-

túra ellen, melyeket grosso modo infantilizmussal vádol.
Az életrajzi és kulturális vonatkozásban egyaránt

kettôs kötôdésû Ionescu feltûnôen ellentétesen viszo-
nyul a rá igényt tartó két kultúrához. A román irodal-
mat nem létezônek tekinti, a francia nyelvet és kultúr-
át azonban – egy ideig ezen a nyelven tanult – mara-
déktalanul csodálja: „Ha franciának születtem volna,
ki tudja, zseni lennék”,3 jelenti ki szokott provokatív
modorában.

Fekélyes, égetô, provokatív esszéiben vagy cikkeiben
önálló kritikai nyelvezetet alkot. Írásai egyfelôl pana-
szosak, érzékenyek, mint Jeremiás siralmai, másfelôl
harsányan polemikusak; repertoárját – a kóros idegen-
kedést, a lelkiismereti problémákat, az ellentmondá-
sos állapotokat – az öngúny retorikája hatja át.

Kortársai többnyire kényelmetlennek, sôt agresszív-
nek ítélik Ionescu jelenlétét a romániai publicisztiká-
ban és kulturális életben. Kölyöknek tekintik, akit „az
ördög állandó csintalankodásra tüzel”, meg aki „beha-
tolt a kritika szentélyébe, és ott sárral fröcsköl be min-
denkit. Mögötte hullák; elôtte semmi.” Azt jósolják,
hogy „öngyilkosként végzi”.4

Nem csoda, ha a gátlástalan, kötekedô ifjú lármás
alakja ekkora vihart kavar.

A leendô drámaíró emblematikus kötettel, az 1934-
ben megjelent Nu (Nem) címû „irodalomkritikai ált-
raktátussal”5 robban be a román irodalom színpadára.

1 Gelu Ionescu: Anatomia unei negat,ii (Egy tagadás anatómiája.)
Bukarest, Ed. Minerva, 1991, 15. 

2 Ionescu fiatalkori írásai a kommunizmus alatt nem jelentek meg
újra.

3 Eugen Ionescu:  Nu (Nem). Bukarest, Ed. Humanitas, 1991, 196. 
4 Lásd Eugen Ionescu: De ce scriet,i? D. Eugen Ionescu scrie ca să se amu-

ze (Önök miért írnak? Ionescu úr azért, hogy jól szórakozzék) alárás:
C. I. S,.. Facla, XV. évf., 1931. sz., 1935. június 2. 2. In Război cu toată
lumea. Publicistică românească (Harcban az egész világgal. Román
publicisztika.) II. köt. Szerk. Mariana Vartic és Aurel Sasu. Bukarest,
Ed. Humanitas, 1992, 67.

5 Ion Vartic, in Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (szerk.):
Dict,ionarul Scriitorilor Români (Román Írók Lexikona.) II. köt.
Bukarest, Ed. Fundat,iei Culturale Române, 1998.
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Viharos belépôje kíséreteként ajtók csapódnak be, szi-
rénák visítanak, ablakok törnek ripityára. A lázadó, jö-
vôbe tekintô ifjú nem vesztegeti az idejét udvariasko-
dásra és hajbókolásra. Szuronyos puskával támad. 

A román irodalomkritikát bohóctréfák kíséretében
végzi ki. Kedvelt célpontjai a középgeneráció elis-
mert tagjai, a modernizmusukkal hivalkodó írók – ez
a kor uralkodó irányzata. Velük egy klasszicizáló,
Balzac nyomdokain haladó prózaírót (Liviu Re bre -
anut) helyez szembe, és dicsôít talán álságosan –
hogy az állítólagos modernistákat bosszantsa. A rea-
lizmus nem éppen a kedvenc irodalmi áramlata, de
szimpátiája egy szent monstrum iránt jó ürügy arra,
hogy nagy hangon hirdethesse, micsoda különbség
van az igazi alkotók – még ha lejárt is az idejük – és
a (véleménye szerint) álmodernisták között, akiket
tiszteletlenül a nagy nyugati szerzôk kisstílû epigon-
jainak titulál.

Ilyen gesztusa Dalínak is volt: minden ellenérzése
dacára, amellyel a konvenciók és a konformizmus
iránt – köztudottan – viseltetett, kijelentette, hogy ked-
venc festôje az akadémikus Meisonnier. Ionesco cso-
dálata is polemikus célzatú, ellentmondásos.

A fiatal írókat sem kíméli, bár azok felérnék a magas
mércét: generációja a román kultúra kiemelkedô me-
zônye. Legismertebb egyéniségei az önkéntes
számûzetésbe vonulásuk után nemzetközi hírnevet
szerzett Mircea Eliade és Emil Cioran; de ott van Mi -
hail Sebastian, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu,
Bucur T, incu, Petru Comarnescu, Ars,avir Acterian s
mások, a Criterion csoportosulás tagjai. 

Korosztálya neves képviselôit még kíméletlenebbül
szapulja, mint az idôsebbeket. Gyilkos vádakkal illeti
ôket: komolytalansággal, kisszerûséggel, önelégültség-
gel, az egyetemes érvényesség hiányával.

Hol „nevetô generációnak” nevezi ôket, amelyet
majd „jól kinevetnek”, hol „mismásoló nemzedék-
nek”, amelyet szemet szúróan inadekvát magatartásá-
ért ítél el: Ionescu szerint a Criterion nyughatatlan és
képromboló tagjai nyilvánosan szigorú formákat erôl-
tetnek magukra, mivel titokban a XIX. század végének
hírneves hagyománytisztelô társasága, a Junimea ba-
bérjaira vágynak. Szerzônk ezúttal – nem zavartatva
önnön következetlensége által – védelmébe veszi a fel-
nôtt generációt (a modernistákat); a fiatalokat „apa-
gyilkos” attitûddel vádolja.

Nemcsak hangulatfüggô stílusa bolygatja meg a ke-
délyeket. Legalább akkora zavart okoz, hogy mûvészi
szinten bánik a „szofizmus erényeivel” (Marta Petreu).
Ellentmondó érveléssel relativizálja értékítéleteit, a té-
tet lázasan tologatja egyik helyrôl a másikra, egyik ke-
zével erélyesen rámutat valamire, a másikkal finoman
elsimítja... Nehéz behatárolni Ionescut. Mindig odébb
áll. Hitelt ad egy dolognak, ugyanakkor rontja a hitelét,
teszi ezt egyszerre a színével és a visszájával, beleártja
magát valamibe, és kivonja magát belôle, egyszerre
van kint és bent. Nem érdekli a következetesség, gyor-
san, kiszámíthatatlanul váltogatja szempontjait. Nem
tanúsíthatsz vele szemben megfelelô magatartást: bár-
mit teszel, bármit mondasz, melléfogsz. Te mérge-
lôdsz, ô jót nevet.

A szöveg – ahogy szerzôje számít is rá – hatalmas
botrányt kavar; felborzolja az idegeket, félreértéseket
generál. A kortársak nem vonhatják ki magukat a ha-
tása alól: ha elítélik is gyerekességét, nem tagadják ere-
jét, robbantó potenciálját.

Egy debütánsversenyen a benevezett kézirat meg-
osztja a zsûrit, amelynek tagjai – maguk is kigúnyolt
szerzôk – lehetetlen helyzetbe kerülnek: akár támogat-
ják, akár elutasítják az irományt, a figyelmet minden-
képp magukra vonják. Az elnök (Tudor Vianu) és egy
tag (S,erban Cioculescu) kilép a zsûribôl. A végeérhe-
tetlen viták ellenére a szöveget díjazzák (egy Emil
Cioran-kötettel együtt). Az Editura Revistei Fundat,ii-
lor Regale, a Királyi Alapítványok Folyóiratának Ki adó -
ja azonban nem vállalja a publikálást, arra hivatkozva,
hogy a kötet a kiadó munkatársainak szakmai becsüle-
tébe gázol.

Ionescu ujjong. Nem illetôdik meg sem a díjtól, sem
a komolytalanság súlyos vádjától. Új kritikai írásokban
aknázza ki a bemutatkozó kötet robbantó potenciálját.

1986-ban, a kötet francia fordításának megjelenése-
kor – a Gallimard Kiadónál, a szerzô lánya, Marie-
France Ionesco átültetésében és gondozásában –
Ionesco kijelenti: „ezek a lapok... a dühödt kamaszkor
termékei, ami magyarázatul szolgál gyakran igazság-
talan arroganciájukra és néhol szélsôséges paradoxon-
jaikra.” És mégis: „amit akkor legmélyrehatóbb, legel-
mésebb állításaimban kimondtam, egész életemben
elkísért: a késôbbiekben is ugyanazt mondtam és ír-
tam, és ezt teszem ma is.”6

Akkoriban, lázító természete miatt, „az irodalom
Brutusának” nevezték. (Ma, találóbban, a román iro-
dalom „fôgyújtogatójának” hívhatnánk.)

De ki ez a „komisz kölyök”, a román irodalom „fe-
negyereke”?

A fiatal Eugen Ionescut nem olyan könnyû megfog-
ni. Magamutogatása énje rejtegetésével párosul.
Arroganciája félénkségbôl fakad. Felforgató magatar-
tása mögött egy magasabb rendû egyensúly vágya rej-
lik. Rendíthetetlen, de hajlik arra, hogy engedménye-
ket tegyen: a kis igazságokat szívesen cseréli nagy té-
vedésekre. Énje csupa ellentmondás.

A portréját megrajzoló szerzôk hol „vásári komédi-
ásnak” titulálják (Ion Vartic), hol magányos lovagnak
(Gelu Ionescu). Egyesek szerint paradigmatikus helye
az irodalom Rastignacjáé (Nicolae Balotă), mások sze-
rint La Mancha lovagjáé (Laura Pavel). Bizonyára az
ezerarcú ember lenne rá a megfelelô meghatározás.

Ionescu identitása sérült. Még gyerekkorában ala-
kult így, és ez nem változott nézeteltérésekkel és sza-
kításokkal teli, drámai életútja során.

Elsô kör: a családi kapcsolatok dzsungele.7

Eugen Ionescu mindvégig nyomatékosan elutasítja
apját, akinek a figuráját, kulturális klisét követve, az
„agresszoréval” azonosítja (Marta Petreu). Szerinte

6 Eugen Ionescu: Nu, 7.
7 A Marta Petreu könyvében található meggyôzô bizonyításból indultam

ki. Lásd Ionescu în t,ara tatălui. Kolozsvár, Biblioteca Apostrof, 2001.
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apja – aki foglalkozására nézve ügyvéd, és Párizsban
doktorált munkajogból – faragatlan, állatias, primitív
lelkületû. Tekintélyelvûsége felelôtlenséggel, mi több,
gyávasággal párosul. (A fiú nem bocsátja meg neki,
hogy az elsô világháború idején elhagyta feleségét és
két fiát, és Párizsból Romániába utazott, hogy ott újra-
házasodjék. A család anyagi fedezet nélkül maradt; a
fiúk az örökségbôl sem részesülnek.) Az apa minden
elképzelhetô hibát elkövet; mind erkölcsiség, mind ki-
finomultság tekintetében kompromittálja magát fia
szemében. (Hogy apja hitelét teljesen aláássa, rossz-
májúan említi fel például, hogy a papa kedvenc étele
sült burgonya volt szalonnával.) Eugen Ionescu az
avantgardisták által mélységesen lenézett kispolgár
sztereotípiáját vetíti az apjára; a figurát karikaturiszti-
kussá növeszti, és alapvetô kulturálatlansággal vádolja.

Az anyának ezzel szemben minden olyan erényt
megszavaz, amit az apától megvon: érzékenységet, ru-
galmasságot, szellemességet, figyelmes, érzô lelket –
amely viszont törékeny is.

Az, hogy a házastársak kölcsönösen elzárkóznak
egymástól, már önmagában klasszikus pszichoanaliti-
kus eset; és erre rátevôdik, hogy a fiúnak el kell dönte-
nie, hová áll, egyiküknek a másik ellenében pártját kell
fognia, vagyis meg kell osztania az érzelmeit: így kom-
penzatórikus szeretet jut az anyának, akit Ionescu ár-
tatlan áldozatnak tekint, és ellenséges indulatok,
gyûlölet az apának, aki ez esetben azonosnak találtatik
a Rosszal.

A szenvtelen apa ellen lázadó fiú tehát lázad a kriti-
kák, a „nevelés”, a formálás ellen. Az önállóság, a saját
út akarása – ami szándékolatlanul is a kreativitás for-
rása lesz – a bármiféle „fiúi” függés szimbolikus el-
utasításával kezdôdik.

Az életbeli konfliktus (a kibékíthetetlen apa–anya el-
lentét) felnövekszik, és rávetül az érintett országokra.

Az adoptáló Franciaország nemcsak amiatt válik
„Mutterlanddá”, mert az anya francia származású, ha-
nem azért is, mert Ionescu itt tölti kora gyerekkorát,
méghozzá La Chapelle-Anthenaise-ben, egy olyan fa-
luban, amely Ionescu szerint maga az elveszett para-
dicsom.

Ezzel ellentétben, mivel az apa román, Románia, az
„Apaország” (Marta Petreu) hiteltelenné, a „belsô”
számûzetés helyévé változik a szemében – olyan világ-
gá, amelyben nem hisz, amelytôl irtózik, és ahonnan
végül sikerül elmenekülnie.

Világos, hogy a vázolt párhuzamnak ezúttal nem a
valóságos alapja a fontos. Ahogy arra egyes román ér-
telmezôk (Marta Petreu, Matei Călinescu) rámutattak,
ez az éles szétválasztás nem állja ki igazából a tények-
kel való szigorú szembesítés próbáját. Tereza Ipcar, a
drámaíró édesanyja szintén Romániában született, bár
két állampolgársága van: román és francia. Az számít,
hogy Ionescu mit hogyan jelenít meg a képzeletében.
Az „Apaország” és az „Anya Földje” természetesen
mitologizáló projekciók, a képzelet termékei, amiket
Matei Călinescu helyesen fordít le így: materiális haza
és szellemi, „légi” haza. 

Valóban, a szembeállításnak leginkább kulturális as-
pektusa van.

A francia kultúra iránti csodálat hátterében
Ionescunak „az erôszak útján történô újjászületéssel”
szembeni ellenérzése is áll – aminek a propagálása a
háború elôtt és alatt mind erôteljesebbé válik. A fran-
cia szellemiség az egyetlen és utolsó mentsvár, ahová
Ionescu az Európát elözönlô „barbarizmus” ellen be-
húzódhat.

A román kultúrát ezzel ellentétben – bár az is szen-
vedélyesen érdekli – tiszteletlenül szidalmazza, érzé-
keltetve, hogy kényelmetlen a számára, valóságos sze-
rencsétlenségnek tekinti, hogy beleszületett. A román
kultúra szemére veti, hogy nem képes túllépni a pro-
vincializmuson, ami a nemzeti önmeghatározás és a
kulturális önigazolás rögeszméjében merül ki, esztéti-
kailag értékelhetetlen eredménnyel. Az identitás/nem-
zet kérdését irodalmi formában továbbfejlesztô román
irodalomnak kevés igazán nagy mûvésze van, és azok,
épp kis számuk folytán, kimerülnek, még mielôtt ko-
moly mozgalom támadhatna sikereik nyomán. A ro-
mán irodalom tehát nem elég nyitott, de nem is elég
fegyelmezett – ez csak akkor alakulhatna ki, ha a vi-
lágirodalom remekmûveivel mérné össze az erejét. 

Bár a Párizsba költözésnek elsôsorban politikai és
gazdasági okai voltak, Ionescu ama kétségbeesett vá-
gya is tükrözôdött benne, hogy végre-valahára kitör-
hessen a kis kultúrából, amely szûklátókörûségével
agyonnyomta. A „mocsaras irodalmunkban” maradás
egyet jelentene azzal, hogy sterilitásra, fásultságra, si-
kertelenségre, hanyatlásra ítéli magát.

Önmaga számára Ionescu, számos honfitársához
hasonlóan, a központ felé menekülés útját látja célrave-
zetônek. Elméleti síkon azonban árnyaltabb a pozíció-
ja. Bár imádja Franciaországot, veszélyesnek tartja, ha
egy kis kultúra kiteszi magát az autoriter Nyugat befo-
lyásának, mert az megsemmisítheti a nyugati minták
utánzásához szokott kicsi kultúrát; nem osztja tehát
azon román értelmiségiek véleményét, akik Romániát
Franciaország kulturális gyarmatának szerették tekin-
teni, és Párizst e gyarmat metropoliszának. A román
irodalmi fejlôdés valódi lehetôségét Ionescu paradox
módon nem a modern Nyugathoz való felzárkózásban
látja, hanem egy kiaknázatlan hazai „forrásban”: a bal-
kanizmusban. (A Filimon–Anton Pann–I. L. Caragi a -
le-féle vonal követését javasolja – Ion Barbut különös
módon nem említi –, mint amelyen belül a román iro-
dalom specifikuma megmutatkozhat.) Nem az egzoti-
kumot értékeli a balkanizmusban, és nem a moder-
nizmus iránti ellenszenv mondatja vele, hogy el kell
vetni a nyugati modellt. Hite abból a történelmileg iga-
zolható belátásból fakad, hogy Románia a Kelet része,
és ma lehetôsége volna arra, hogy politikai hátrányait
kulturális téren kiegyenlítse. Csak ki kellene aknáznia
irodalmilag azt az értékes lehetôséget, amelyben
Bizánc öröksége az iszlámmal keveredik, és a nyugati
hatásokat kiegészítô vagy azokkal szemben álló jelen-
ségeket szül.

Ionescutól magától sem idegen ez a szellemiség, hi-
szen míg a paradoxonok – az ellenzékiség eszköze –
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iránti szeretetét kritikusai Hellasz szofistáinak gyakor-
latára vezették vissza, humora a Naszreddin Hodzsá -
éval rokon.

Az egymást kiegészítô, de egymásban fel nem oldó-
dó ellentéteket a történelem felerôsítette. A múlt szá-
zad köztudomásúlag szélsôségesen torz negyvenes
éveit Ionescu, aki épp fogva volt az „Apaországban”,
mind nehezebben vészelte át.

Ebben a traumatikus helyzetben a gyûlölt apa orszá-
gának képére rányomódik a legionárius Románia szé-
gyenletes képe is. „A legionárius, polgári, nacionalista
Romániában a szadizmus és a csökönyös ostobaság
Démonának az arcát láttam” – írja Eugen Ionescu
1946-ban egy haladó szellemû folyóirat oldalain. A cikk
nyomán tizenegy év „nehéz börtönre” ítélik távollété-
ben, mivel „sértô szavakkal illette a nemzetet és a had-
sereget” – ugyanis Ionescu nem habozik a tisztikart,
amely „számos alkalommal a román burzsoázia
Szmergyakovjának szerepét játszotta”, a „szörnyûsé-
ges emberség román példái” közé sorolni.8

Az identitás formálódásának három szintjére, az
életrajzira, a kulturálisra és a történelmire egyaránt jel-
lemzô, hogy megnyilvánulási formáik számára nem
adódik semleges terület, még kevésbé tudnak össze-
hangolódni. Ellentétben állnak egymással, és mind-
egyik állandó harcban áll önmagával.

A hasadások során formálódó én, amely nem képes
felülemelkedni konfliktusain, a modernség paradig-
matikus megjelenítôje. Eugen Ionescu felfogása, mely
szerint az ellentmondások nemcsak elkerülhetetlenek,
de fontosak is, a két világháború közötti Romániában
még szokatlannak számított.

A fogadást, amit az ifjú Ionescu önmagával kötött,
igazából nem nehéz megérteni. A felfokozott józansá-
got akarta sikerre vinni, de az, ahogy egyre szélsôsége-
sebb formát öltött, széthullással fenyegetett. Ekkor
arra tett kísérletet, hogy a nyugtalanságot nevetéssel
kompenzálja.

Vagyis hogy a tragikus tudat élét tompítsa, Ionescu a
bohóc, a pojáca, a gúnyolódó kulturális szerepét ölti ma-
gára. A viszonylagosság erdejében a bohóc-szerep van
annyira célravezetô, mint bármi más. Ráadásul meg-
van az az elônye, hogy nem számolja fel az emberi lé-
tezéssel járó ellentmondásokat, megsebezve ezzel a
személyiséget, hanem „mindegyik dimenziót magába
foglalja (és kifejezi)”.9

A komédiázás Eugen Ionescu esetében olyan szelle-
mi alapállás, amely a világ tragikus szemléletébôl fa-
kad. A csepûrágó maszkja mélyen tragikus szemléle-
tet takar, amely, szemérembôl, nem mutatkozhat meg
a maga valójában, hiszen a modernitásban a tragikus

fenség mint kifejezési forma ellehetetlenült. Eugen
Ionescu paradox módon komikus: mert ma már nem
lehet tragikusnak lenni. Az irónia fegyverét a saját sze-
mélye ellen fordítja, hogy fejlessze magában a képes-
séget az értelmetlen lét elviselésére.

A bohóc egzisztenciális alakjának felöltése a dráma-
írás felé tereli Ionescut, az egyetlen olyan útra, amely
esztétikailag igazán a sajátja. A drámai forma megta-
lálása abban az értelemben is revelatívnak számít,
hogy az életrajzi és az irodalmi szál végre összekap-
csolódik.

A célba érés elôtt azonban van még egy utolsó felvonás.
Ionescu  feloldhatatlan belsô konfliktusa végezetül

szélsôséges formát ölt, mind az életrajz, mind a tér vo-
natkozásában: számûzetésbe vonul.

Ennek is különbözô formái és állomásai vannak.
A kommunista Románia egy ideig tipikus számûzött-
ként kezeli: nem engedik kiadni vagy játszani a mûve-
it, nem szabad nyilvánosan kiejteni a nevét, csak né-
hány szakember veszi a szájára szûk körben, titokban.
Ahogy a totalitárius rendszer enyhül, és Ionescu alak-
ja a francia kultúrában egyre fontosabbá válik – kép-
romboló magatartása ellenére vagy annak köszönhetô-
en egyre ismertebb lesz –, a kommunista hatalom
megpróbál hasznot húzni a hírnevébôl. Elkezdik ját-
szani Bukarestben, interjúk jelennek meg vele a ro-
mán sajtóban, már-már hivatalossá válik. Amint azon-
ban nyilvánosan különféle antikommunista csoporto-
sulások pártját fogja, amelyek a külföld elôtt Ceau ses,cu
személyi kultuszát és aberráns tetteit szellôztetik, a to-
talitárius kommunista rendszer – szimbolikus formá-
ban – újból kiutasítja. Nevének betiltása Romániában
informális, de teljes körû. Arra is alig van lehetôség,
hogy diákszínjátszók adják elô a mûveit, félig-meddig
titokban. Egy ilyen csoportnak valamikor magam is
tagja voltam.

FORDÍTOTTA ZSIGMOND ANDREA

8 Eugen Ionescu: Fragmente dintr-un jurnal intim (Részletek egy titkos
naplóból). Viat,a Românească, XXXVIII. évf., 3. sz., 1946. március,
140. In Război cu toată lumea. II. köt. 274. 

9 Eugen Ionescu: Dintr-un fals itinerar critic (Egy kritikai ál-kalauzból).
Viat,a literară, VIII. évf., 147. sz., 1933. október 1–15. 1. In Război cu to-
ată lumea. I. köt. 59. 
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