
MÁTRAL ESZTER

Witold Gomb,.owic~ és a~ "Operett"
A világ csupán azért halad előre, mert míridíg
adódik olyan helyzet, amikor túl késő meg
hátrálni.

(Gombrowicz: Ferdydurke)

Witold Gombrowicz 24 éves argentínai tartózkodás után 1963-ban Francia
országban telepedett le. Életműve már haláláig is, de főleg halála után elválaszt
hatatlan része lett a' francia irodalomnak. Kevéssel áttelepülése után, Matthíeu
Galey irodalomkritikus így írt róla: "Mikor első ízben egy márciusi estén volt
szerenesém vele találkozni, óvatos volt: nem akarta elrontani visszatértét az
zal, hogy könnyen kiadja magát egy idegennek. De hamarosan gunyoros, szarkasz
tikus természete kerekedett felül, furcsa keveréke az iróniának és a nyílt gőgnek.

Egy elkápráztatott ember állt előttem, akit életének nagy kalandia éppen
annyira mulattatott, mínt amennyire meglepett: annyi éves száműzetés, meg nem
értettség után intézményesített író lett belőle."

Pedig ez az intézményesítettség formai volt, tehát nem jelentett akadémizmust,
főleg azért nem, mert Gombrowicz élete végéig megmaradt különcnek, aki angolna
módjára kicsúszik mindenfajta beskatulyázás alól. Tehát hogyan lehetne más
ként őt a legkönnyebben megközelíteni, mínt ellentmondásai között lubickolva,
negatív klisék között bújócskázva.

Sokszor úgy érezzük, hogy az olyan, abszurd világban könnyedén és önfe
ledten mozgó rnűvészeket, mint Cervantes, Shakespeare, Alfred Jarry - akiket
igen közel érzett magához, vagy Picasso, Dubuf'et, akikkel folyton rokonít ják
őt barátai, éppúgy mint ellenségei, vagy Szentkuthy Miklós, hogy pregnáns hazai
példát vegyünk, irigyelnünk lehet, amiért a komolysággal és a kornolytalansággal
olyan virtuózan és bátran játszanak... de végül is példaik azt bizonyítják, hogy
olyan hálátlan terhet vettek magukra, amelyelkötelezettségből nincs visszaút,
végig kell vinniök egész életükön át; a humor és a tragikum játékosan kegyetlen
keverése nagyon is tövises életutat eredményez. Nem feltétlenül kívülről érzé
kelhető tövisekről van szó, De feltétlenül elszigetelődésről és magányról. irdat
lanul sok értetlenségről és egy kézen mégszámolható egy húron pendülésről.

Melankólia, nosztalgia, bátortalanság, közöny e négy "ellen-erényt" karaktere
nek és műveinek fő meghatározóiként említi meg Gombrowicz egy harmadik
személyben megfogalmazott száraz önéletrajzban. amit a párizsi Herne kiadó
halála után kiegészítve közölt egy Gornbrowícz-életművet bemutató tanulmány
és dokumentumkötetben. a Cahiers de l'Herne 14. számában. (A I'Herne e soro
zatát már elismert és világsikert aratott íróknak szentelí, hogy csak néhányat
említsünk' közülük: Bernanos, Céline, Ungarattí, René Char, Ezra Pound, Henri
Michaux, stb.). Ebből az önéletrajzból köztünk néhány' adatot, amely elengedhe
tetlen Görnbrowicz életművének megértéséhez.

1904-ben született a Varsótól 200 km-nyire fekvő Maloszycében, apja föl
desúri birtokán. Hatéves korától magánúton. nevelők segítségével végzi iskoláit.
Csak jóval később, 1916-ban, a család Varsóba költözése után íratják be az
arisztokrata csemetéknek fenntartott St. Stanislas 'Kostka katolikus gimnázium
ba. 1920-ban megírja első művét - az otthoni levéltárra alapítva, - családja
történetét. Érettségi után, 1923-ban beiratkozik a jogi karra, de teljes közö
nyét mutatja, hogy az előadásokra saját lakáját (nálánál sokkal elegánsabb la
káját) küldi el. 1923 és 26 között többször tartózkodik Zakopanéban, hogy kezdődő

tuberkulózisát kezeltesse. Itt írja meg első regényét, amiről később úgy nyilat
kozik, hogy valószínűleg életének legeredetibb műve volt. 1926-27-ben Párizsban
és Dél-Franciaországban tartózkodik, meglehetősen züllött életet él. Apja leállítja
a neki küldött apanázst, mire Gombrowicz visszatér Vars6ba; 1928-tól ügyvédi
gyakornok. Ebben az évben kezdi írni elbeszéléseit, majd 1930-tól irodalmi kávé
házak rendszeres Iátogatóia. 1933-ban jelenik meg első elbeszéléskötete: "Emlék
iratok az éretlenség korából". 1934-ben végleg abbahagyja jogi tanulmányait és
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önálló irodalmi kört alakit a varsói Ziemianska kávéházban. 1935-ben megje
lenik első színdarabja, az "Yvonne, burgund hercegnő", kritikai visszhang nélkül.
1935-ben, miközben néhány varsói lap külső munkatársa, a "Ferdydurke" írásá
ba kezd, majd két éven át· naponta több órát dolgozik rajta. Ezt az 1937-ben
megjelent regényt már erős visszhang kíséri. 1939-ben a lengyel hajózási társaság
meghívja őt a "Chrobry" óceánjáró első útjára. Augusztus l-én indul útnak
Argentinába. Röviddel Buenos Airesbe érkezte után kitör a háború, és ez a
rövidnek hitt ott-tartózkodás 1963 májusáig fog tartani. 1941-ben elhatározza, hogy
végleg Buenos Airesben marad, ahol úgy-ahogy konszolidálódik az élete. Több
kisebb mű megírása után 1947-ben kezdi meg a "Trans-Atlantyk" című regé
nyét. 1948-ban a lengyel bank szolgálatába áll, igazgatósági titkárként, de mun
kaldéjében nem tesz mást, mint folytatja regénye írását. A Buenos Airesben élő

lengyel emigránsokkal nem érintkezik, inkább az argentinírókkal, költőkkel, s :
főleg aranyitjakkal. Mint maga megjegyzi, provokatív és komolytalan visel
kedése soha nem könnyítette meg érintkezését a főváros. értelmiségi köreivel.
A Párizsban megjelenő Kultura, emigráns lengyel lap 1950-ben részleteket közöl
a "Trans-Atlantyk"-ból, de a fogadtatás nem mondható lelkesnek. 1955-ben meg
válik a lengyel banktól, habár biztos jövedelmi forrásra nincs kilátása, de így
reméli, több időt szentelhet majd a "Pornográfia" című regény és az "Operett"
című színdarab írására. 1957-ben a Párizsban megjelent "Ferdydurke" nalj1;y
vísszhangot kelt a szűkebb irodalmi elit körében. Lengyelországban megkezdik
műveínek kiadását. Párizsban 1960-ban lengyelül, majd 62-ben francia nyelven
is megjelenik a "Pornográfia". 1963-ban, közel 24 esztendős argentínai tartóz
kodás után visszatér Európába. Franciaországban telepszik le, de Berlinben tölt
egy évet a Ford-alapítványtól kapott ösztöndíjjal. 1964-ben a "Házasság" ősbemutató

ja a párizsi 'I'héátre Recamier-ben zajlott le. Ebben az évben fejezi be "Cosmos"
círnű regényét, és ismerkedik meg Marie-Rita Labrosse kanadai egyetemistával,
későbbi feleségével. 1965-ben a párizsi 'I'heátre de France rendezi meg az "Yvon
ne ..." ősbemutatóját. Ugyanebben az évben írja meg az "Operett" második
változatát, és az .Yvonne..." Stockholrnban is nagy sikert arat. 1966-ban "Cos
mos" című regénye megjelenik a párizsi Julliard Kiadó gondozásában. Nagy
siker kíséri. Ebben az évben befejezi az "Operett" második változatát. 1967-ben
"Cosmos" című regénye Forrnéntor-díjat kap (nemzetközi irodalmi díj). 1968-ban
szívinfarktus éri. Ugyanebben az évben házasságot köt Marie-Rita Labrosse-szal.
1969-re felépül szívinfarktusából, és Vance-ba (Provence) költözik feleségével.
Július 24-én egy újabb infarktus álmában végez vele. .

Gombrowicz könyvei napjainkig már megjelentek nagyjából a világ összes
jelentős nyelvén. Helye a francia irodalomban, de a világirodalomban is, vitatha
tatlan jelentőségű, éppen annyira, mint ahogy Apollinaire, vagy Kafka élet
műve túllépve a származás adta adottságokat, univerzálissá nőtt.

Egy életrajzi tanulmány-írója a következő találó összehasonlítással jellemzi
Gombrowicz helyét a korabeli lengyel irodalomban: "Ugyanaz a kapcsolat fe
dezhető fel "Ferdydurke" és a lengyel nemesi szellem késői képviselői kőzött,

mint Don Quijote és a középkorí lovagregények között: erősen kiélezett karika
túra, a melodráma paródiája. Márpedig parodizálni annyit jelent, rnínt utánozni
és nevetségessé tenni egyszerre. De lehet-e utánozni azt, amiből bennünk hiányzik
akár a legparányibb elem? Minden paródia az öngúny csíráit hordja magában,
vagyis kísérlet arra, hogy felülmúljuk saját belső ellentmondásaínkat." íme ez
Gombrowicz két legfontosabb regényének, a "Ferdydurké"-nek és a "Pornográfiá"
nak, valamint az "Operett" círnű színművének lélektani mozgatója, Most a buda
pesti közönség is végre megismerkedhet az "éretlenség írójának" bélyegzett
Gombrowicz egyik legérettebb művével, az "Operett"-tel: ez az operett-paródia
Gombrowicz írói útjának vége felé születik meg, s mivel életművének stilisz
tikai összefoglalója is, tele van tudatos vísszhanggal, nyilvánvaló utánzásokkaJ.
Erőszakos, brutális, látomásos színezetű, a nevetséges dalok, a nyomasztól ismét
lések egyenesen a zenei giceset idézik fel annak minden kajlaságával és szín
lelésével. Feltűnnek a némafilmek látványos gesztusai, a vurstliszerű népi szó
rakoztatás, egy elszegényedett, de nagy lábon élő, nagyzoló nemesi társadalom lelki
üresjáratai, A darab az első percekben egy közérthető. digest-írót sejtet: a cím,
a párbeszédek egyszerűsége, a kezdeti ellenállhatatlan látványos derű, a fel
hőtlen (operett-) légkör. Majd egyre több fájó petárda robban, s viharfelhő

gyülekezik, amelyek kizökkentik a nyájas nézőt és rendkívüli, majd ostrom
állapotot teremtenek.



"Ismételve, ismételve, ismételve lehet a legkönnyebben bármely mítoszt meg
teremteni" - írja Gombrowicz a "Ferdydurké"-ban. Valóban, színházának alap
eleme a ceremónia, de nem a Forma, hanem a deformáltság áruló öltözetében:
egy megjátszott, unásig ismételt, a színpadon megkomponált ellenszertartás, a
rítus majmolása. Végül, mikor lehullanak az álarcok, ki biztosítja a nézőt arról,
hogy mögöttük nem újabb álarcok tűnnek elő, és hogy az abszurd sziporkázás nem
csillagszóróként emésztődik fel?

Gombrowicz nyers harsányságátúgy lehet leginkább megérteni, hogy ő maga
is, szinte létfenntartási okokból, önigazolásként a végletek kiélezésére kénysze
rült. Mivel míndig közbülső területen (két szék közül a pad alatt, mondanánk
bizalmasan) találta magát, csak így érhette el,. hogy nem morzsolódott szét az
ellentmondások irdatlan malomkerekei között, hanem felülkerekedve azokon, né
mi távlatot nyerve újra meg újra har.cképessé vált. (Melyek ezek a közbülső

területek? - lengyel és litván származású, középútori nő fel az arisztokrata és a
parlagi nemesi életforma határán, később két társadalmi rendszer között őrlő

dik, de egyikhez sem tud tartozni; vívódása a politikai [obb-, illetve baloldalhoz
tartozás miatt is hozzájárul ahhoz, hogy a külső (tényleges) emigráclót egy belső

emigráció tegye még kietlenebbé; az összes irodalmi stílus határán is állt, a való
ság és az abszurd között, a közérthetőség és az érthetetlenség között, az álarc
hordása és a meztelenség kényszere között, a rend és a lázadás, a felsőbbrendű forma
és az elemi állapotú lelki éretlenség örök mutációi között.) Gombrowicz soha
nem akart, illetve nem tudott választani, hovatartozása felől dönteni, mert mínt ő

maga megjegyzi naplójában: "az irodalom, akár az angolna, addig él, ameddig
megfoghatatlan, ameddig képes kicsúszni ellenfele karmai közül",

Gombrowicz legláttatóbb írásai közé tartozik Naplója, többek között azért,
mert a korabeli krítíkával szemben állandó önigazolásra kényszerült. A Ferdydur
ké-ről úgy ír benne, hogy ez a vallomás az Operett lelki mozgatóí t is érthetőbbé

teszi: "Mert végül is az általam bemutatott ember kívülről nyerte el alakját;
lényéből hiányzik a hitelesség, mivel sohasem lehet saját maga, és mível az
emberek által közösen megállapított Forma a meghatározója. . örökös színész,
de természetes színész, mível a mesterkedése veleszületett, és ez a természet
ellenesség emberi mívoltának lett egyik alkotó eleme; embernek lenni annyit.
jelent, mint színésznek lenni, mint színlelní az embert, úgy viselkedni, mínt
ember s közben csak felszínesen csevegní az emberis~gről... a mesterkéltségre
ítéltettem és az egyetlen őszinteség, ami megadatott nekem: meggyónni, hogy
pontosan az- őszinteség elérhetetlen." Ezen a fokon valóban nemcsak én, _az
olvasó, de már maga az író sem képes árnyalataiban különbséget tenni az iga
zán hiteles és a megjátszott pillanatai között. Egy bizonyos, életének minden per
cét igyekezett plasztikusan megélni, életművének minden gondolata drámai volt
(Németh László írja, hogya gondolat akkor igazán méltó nevére, ha egyúttal
dráma is), s mint ilyen vált eggyé a műveit meghatározó témáival.

Márpedig ezeknek a témáknak (a társadalmi különbségek szubjektív megíté
lése, a serdülőkor sőt az éretlenség felmagasztalása, az ifjúság elnyomorítása a
felnőttek által s ami ebből következik: a felnőttek infantilizmusa) a gyökereit
mélyen az első világháború utáni lengyel vidéki nemesség életformájában kell
keresnünk. Gombrowicz ebből a szellemből soha nem fog tudni végleg kitörni,
még a paródia műf'ajában sem.

Gyermekéveit felnőttek között töltötte. Azt szokták mondani, hogy a kora
vénnek nevelt gyerekek, bizonyos mértékben, egész életükben gyerekek maradnak.
A kis Witoldnak kevés [átszópajtása volt. Legfeljebb olyan be nem vallottak,
mínt az uradalmi cselédek gyerekei. Természetének kettőssége már akkoriban
is megmutatkozott, mikor magánúton. nevelők, francia és német kisasszonyok
irányitása alatt tette le vizsgáit: látszatra eléggé félénk volt - írja róla testvér
bátyja -, de időnként nagy belső önbizalomról tett tanuságot. Első, elégetett
regényére nosztalgiával emlékszik vissza, és összes többi regényében azt pró
bálja meg feléleszteni hamvaiból.

A vele kapcsolatban annyit emlegetett arisztokrata gőg (és ,-annak önbírálata)
szintén gyerekkora felől érthető meg, hiszen ez a felsőbbrendűségi érzés furcsa
módon egy ellentétes vágyat ébresztett benne: átcsapni az ellenkező végletbe,
fejet hajtani az "alacsonyabb rendűek", gyerekkorának cselédhada előtt. Ennek a
különös filozófiának a kulcsa azokban a vallomásokban' rejlik többek között,
amelyeket szintén naplójában a tanyai gyerekekkel folytatott játékairól tesz. Mert
hamarosan rájött arra, hogy hiába rejtegeti arisztokrata púpját. attól az nem-
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csak hogy megmarad, de még nevetségesebbé válik. Tudatosan választott írói
útján tehát felfedte és kielemezte vidéki kisnemesi életformájának mínden
apró disszonáns alkotóelemét. Az urak és a szolgák közöttt " lélektani
válaszfalat az egzotizmus-ban fogalmazta meg: az egymástól távol levő

lények a testi furcsálkodás és a lelki egzotikum szemüvegéri át .lesík folyton
egymást. És miért? Mert 'soha nincs módjuk közel kerülni egymáshoz, megérinteni
egymást. Márpedig az érintés tilalma egy ellentétes kísértést hoz létre: "... min
den egzotizmus erotikus indulatok áramfejlesztője" - írja Naplójában.

Ez a lélektani megfigyelés. amit kastély-motívumként lehetne összegezni (a
kastély a lengyel vidéki arisztokrácia szímbóluma), egész életművén végigvonul.
Hogy csak néhányat említsünk: az "Yvonne, burgund hercegnőv-ben tündérmese
díszleteibe ágyazza; a "Házasság"-ban útszéli fogadóvá fokozza le; a "Pornog
ráfiá"-ban a német megszállás alatt szürrealista béke-szigétként jeleníti meg.
Az "Operett"-ben Himaláj herceg kastélya a forradalom előestéjén különösen
groteszk képet nyújt: azt az egysíkúságot sejteti meg, ahogyan a kastély urai
és úrnői látják a lakájok közelgő forradalmát; az ő rövidlátó szemükben ez
csak nevetséges és lekiesinyelhető lehet, egy pillanatig sem vehető komolyan,
vagy ha mégis, akkor egyfajta természeti katasztrófának tekintik. Az együgyű

párbeszédek, az üres ismételgetésele miatt úgy tűnik, hogy az Operett szereplői

több fényév távolságra vannak egymástól; nemcsak az urak a szolgáktól, hanem
Himaláj herceg a hercegnőtől, az egymással folyton ingerkedő Charme gróf és
Firulet báró. Minden szereplö saját holdudvarában magányosan kering, szavaik
üresen konganak, a párbeszédek így. sokszor mániákus monológokká darabolód
nak fel... Igen, az "Operett" az abszurd dráma egyik legszebb példája, még
akkor is, ha nem annak készült.

A háború után felnőtt, illetve akkor született nemzedéknek e sok groteszk
utalás a késő-feudális úr-szolga viszonyok túlzásaira elcsépeltnek hatna, ha nem
ilyen giccsparódiában vonulnának fel az egyes típusok. Gombrowicz tragédiája
az volt, hogy nemcsak származásából eredően, de jelleméből adódóan is felülről

szemlélte a vergődő világot. De szerencséjére, elég távol tudott rugaszkodní, hogy
magát is ebben a vergődő világban szemlélni tudja; képlékeny alkat lévén átélte
honfitársainak apró és nagy szenvedéseit, méghozzá olyan bohóc rnódjára, akiből

a nagyközönség csak egy tragikus álarcot lát.
Naplójában egy helyen arról elmélkedik, hogyan látja a két világháború

között , Lengyelországot. "A legnagyobb baj az volt - írja -, hogy Lengyelország
sem, nagy, sem kicsi nem volt; elég nagy ahhoz, hogy történelmi szerep elját
szására hivatott legyen, de túl kicsi, hogy ezt a hivatását betöltse... a Iegtávo
Iabbí provinciák közül való volt, amely éppen provincializmusánál fogva álmodott
arról, hogy utolérje Párizst vagy Londont."

Ez a másodrendű helyzet rendkívüli fontosságot nyer művében, Látszólag
személyes probléma, amit legtöbbször harsány iróniával old meg. Csak olyan
nagy szellemek, mínt Dante, Shakespeare, Goethe formálhattak jogot maguknak,
hogy abszolút értékeket hozzanak létre - vallja, mint "másodrendű író" - ő,

kénytelen egyszerű szerszámnak tekinteni a szót és a bizonytalan kimenetelű

harcot tenni meg életművének főtémájává. A paródiának lelki kényszerből ki
induló, valóságos életprogramja leginkább a "Trans-Atlantyk"-ban valósul meg.
Ez a regény éppen annyira hagyományos, mint hagyományellenes, tehát a lengyel
nemzeti öntudatot sebző. Előszedi a nemzeti eposz összes motívumait, de kegyet
lenül kífigurázva őket. A görbe tükörben megjelenő hős maga Witold Gombro
wiez, akit a háború kitörése távol hazájától Dél-Amerika partjain ért. .., ezzel
.megszűnt ténylegesen Lengyelországhoz tartozni, és megkezdte élete végéig tartó
önkéntes száműzetését. (A Ferdydurke egyik cinikus kamasz hőse azt a kijelen
tést teszi barátjának, agyerekké visszaszorított, harmincéves álmodozónak. hogy
mindenkinek van egy eszményképe, amit mentőcsónakként, »farokként« vonszol
maga után. Az élet metafóráinak ez a folytonos megfordítása jellemző Gombro
wiez életművére. ami nem a zászlóként -maga előtt vitt eszményekből született,
hanem beszorult hányattatott életének mentőcsónakjába.)

De vajon kik voltak Gombrowicz példaképei? Erről jól tájékoztatnak azok az
irodalmi tárcák, amelyeket egy varsói lapban publikált 1935 és 38 között. Szá
mos kortárs mellett figyelemre méltó a válogatása a nyugat-európai klasszikusok
ból és félklasszikusokból. Don Quiiotéról, az európai irodalmi próza bibli ájáról,
így elmélkedik: "Ma nekünk rendkívül időszerű, sőt fenyegető gondolatot fejez
ki, nevezetesen azt, hogy míndenkí a maga különc valóságát hordja magában,
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és hogy a világ mindenkiben másként tükröződik".'Bizonyára Gombrowicz is
a mindennapi életben' éppúgy, mínt az irodalomban, a reális és az irreális, pár
huzamos jelenlétét tapasztalta' folyton. Életműve így lett groteszk álarc, a Iel
Ismerhetetlenségig elváltozott arc, egy elöregedett és elkoptatott, banális és de
formált civilizáció tükre. Ugyanekkor azonban műve mindennek az ellentéte is!
Mínden gesztusával. minden gondolatával vágyódik az élet, a tisztaság, a hitelesség
után. Csakhogy éppen ez a szomjúság-nósztalgía érleli meg benne a perverz
igazgyöngyöt, elbeszéléseinek, regényeinek. darabjainak néhol tisztátalan "zama
tát", az éretlenség felmagasztalását, és az infantilizmus leleplezését.

Ugyancsak az infantilizmus a témája Alfred Jarry francia szatirikus költő

és írónak (1907-ben, 34 éves korában' halt meg, három évvel Gombrowicz szüle
tése után), akinek Gombrowicz színtén szentelt írqdalmí tárcát, Ebben többek
között felveti a kérdést, hogy vajon az infantilizmus teszi-e oly magabíztossá
Jarry stílusát; - "kénytelenek: vagyunk elhinni" - írja -, "hiszen ostobaságaihoz
sem nem fűz utóiratot, sem nem ad nekik mélyebb értelmet... és mégis iro
dalmi művekké, élő alkotásokká állnak össze... Elborzadva látjuk, hogy Jarrj'
komoly érettségről tesz tanúságot gyermekded művekben, amíg nagyon sok érett
nek elismert. író éppen müveíben, ahol fontos lenne, nem mutat kiforrottságot."
Mintha későbbi önmagáról írt volna, Gombrowicz felfedezte Jarryban annak az
abszurd irodalmi és ideológiai (sőt, napjainkban már univerzálissá vált) jelen
ségnek a teljességet, amihez ez a különc a nevét adta: az "ubuesque" (groteszk,
Ubu király-szerű) fogalmához. S ha Gombrowicz különbözött is abban Jarrytól,
hogyalakjainak pszichológiai körvonalait nem hanyagolta el, amíg Jarry
a lélektani árnyalatok elhagyásával teremtett komikumot - az abszurditás és az
infantilizmus összevegyitése az, ami kifejező eszközeikben közös.

Cervantes és Jarry után szinte 'magától .értetődikaz összes többi nagy név,
akik Gornbrowícz szellemi élesztői lehettek: Rabelais, Shakespeare, Victor Hugo,
Flaubert. .. hogy csak a Lengyelországon kivüli, nyugat-európai eszményképeit
említsük. Gombrowicz, látomásos alkatuknál fogva, vonzódott hozzájuk. Az iro
dalomnakilyen fokú "fantasztizációja" a groteszk formai módszerek és az ab
szurd tartalom nemegyszer émelyítő kettősségével kíván meggyőzni.

Talán Gombrowícz műveíhez nem humorérzékkel kell közelíteni, hanem egy
rekonstituált gyermeki felelőtlen derű paradicsomi állapotában... - mint ahogy
a gyereknek nem humorérzéke van, hanem ő maga a megtestesült szellemi köny
nyeds ég, az ártó ál erkölcsű szabályoktól meg nem rontott, nemegyszer bizony
kegyetlen, idomitatlan derű. Feltehető azonban a kérdés, elvárható.e az olvasó
tól és a nézőtől, hogy ilyen nehezen megvalósítható felkészültséggel (visszafelé,
a gyerekkor irányába mutató lelki előkészülettel) értelmezze-élvezze a Ferdy
durké-t, a Pornográfiá-t, vagy az Operett-et. Nem jogos-e a közönség némi értet
lensége, nem érthető-e a fejbekólintottság és kicsit talán még a kijátszottság érzése
is, míután egy könnyed jelmezbe bújtatott művet a szerző egy serdülőfiú alatto
mos és naiv szadizmusával ki feszít és . felboncol, mint egy békát. "Még örülni
lehet, hogyakenyérkeresetben túlhajszolt modern ember megőrzi humorérzékét
- hallottam a Vígszínház folyosóján egy keserű ítéletet -, de azt ne várják
tőlünk, hogy mutáló hangon vihogjunk a walesi herceg székeeskéin !" Egy bizo
nyos, Gornbrowicz nem idegnyugtató felhőjátékok megteremtéséhez adta nevét és
az "Operett" éppen úgy groteszk (übüeszk l) szimbólum, mint a "Pornográfia",
a "Trans-Atlantyk", vagy a "Cosmos". Gornbrowícz a gyermeki idealizmus vágyán,
a kamaszkor nehéz útján keresztültörtetve, megemésztetlen emlékekkel vált tra
gikus költővé. (Ez a tragikum és tudatos messzire tekintés pontosan felmérhető

Fior mester alakjánvakí - mint maga a szerző - a felelőtlen táncmesteri és divatki
rályi derűt viseli jelmezként, és mikor a körülmények rákényszerítik, kiáll az
örök emberi értékek mellett, a teljes felfordultságban is makacsul keresi a hu
manizmust, még akkor is, ha környezetében mindenkí megfutamodik vagy" beáll
szekértolónak.)

Ez a groteszk világ - amely a precíz és presziő, sokszor álnaiv nyelvezetben
is érzékelhető - míndig plasztikus, tehát drámai. (Külön tanulmányt érdemelné
nek azok a fordítási nehézségek, amelyekkel Gombrowicz fordítóinak meg kell
küzdeniök, miközben átültetik a lengyel nyelv szó- és gondolati játékait.) Regé
nyeiben is plasztikus, különösen az Operettben, ahol éppen a semmitmondó pár
beszédek erőszakolt gondolatnélküllsége az árulkodó és a feszültségteremtő elem
egyben. Gombrowicz számára ez a stilizálás kozmikus távlatot eredményez, ahon
nan - kényelmesen - felmérheti az ember tragikomédiáját: nosztalgíáinak tra-
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gtkus-keserű meg valósulását, vagy komikus kudarcát. Az Operett sok metamorfózisa
már egyértelműen szánalmassá teszi a figurákat: az asztallá vált Himaláj herceg
nö, a kebles dámává lett plébános, a terroristává fajult ifjú-kommunista, a ron
gyokban kóválygó Fior mester, a lóvá változott professzor, akiben nem nehéz
felfedezni a Nausée (Csömör) szerzőjének, Sartre-nak az alakját.

Nos, ha itt nem is térhetünk ki részletesen Gombrowicz és az egzisztencialisták
viszonyára, annyit el kell mondanunk (hiszen az idült hányingerben szenvedő pro
fesszor az Operett egyik legpittoreszkebb alakja), hogy az a legkevésbé sem volt
egyértelmű. Szellemi rokonság felfedezhető például Camus "L'Homme révolté"
(1951) című történelemkritikai elemzése és a Ferdydurke (1935-37!) című regény
között ; nagy reveláció Gombrowicz számára az a témabeli közös gyökér, ami
az egzisztencializmussal rokonítja (ez utóbbival a 40-es évek végén és az 50-es
évek elején ismerkedik meg Argentínában), mégis ez a felfedezés nem egészen
örömteli. az emigráns különc író számára: ő radikálisabbnak, éleslátóbbnak érzi
magát, mint Camus, ugyanakkor kiforratlanabbnak, kevésbé eredményes filozófus
nak. Megint a második helyre kényszerült, s ezt visszautasítja oly módon, hogy
nem áll be a francia kultúra erős befolyása alatt álló argentin entellektüelek
sorába, ami önmaga feladását jelentené. Naplójából az derül ki, hogy majdnem
hálás volt a francia egzisztencialístáknak, amiért kényszerítették őt, hogy túl
tegye magát az útjába kerülő ideológiai (és fiziológiai) betolyásokon, élményeken.
De a későbbiekben rájött arra, hogy mindenen úgysem tudja túltenni magát,
valamire el kell köteleznie életművét, és ez az elkötelezettség nem lehet sem
az anarchikus lázadás, sem pedig az' alapvető értékek feladása. (Az Operettben
Fior bírósági eljárást követel a tárgyalás nélkül halálra ítélt fasísztáknak). A
korszerűnek tűnő uniformizált hangnem ijeszti el az egzisztencialízmustől, és ez
az idekenkedés vezette őt az Operettben Sartre maró kigúnyolásáig. A róla nyújtott
kép (a csillapíthatatlan hányingerből akkor gyógyul ki, míkor lószerszámokat ag-.
gat nak rá, szemellenzővel és zablával látják el és irányított gyi-te-fakóvá válhat)
egyezik a Naplójában róla írt sorokkal: "Sartre azt a benyómát kelti, mint egy
mélytengeri búvár, aki felszínre visszatérte után is magán viseli sisakját. A nem
emberi arányokra méretezett sisak-álarc arccá vált rajta egyszer s míndenkorra."

Az álarcok és álruhák levetésének lelki kényszere Gombrowícznál rögeszméig
vitt életprogram lett, ami az Operett meztelenség-motívumában mutatkozik meg
a legleplezetlenebbül. (De mint ahogy a Pornográfia regénycímnek semmi köze
a szó lexikális jelentéséhez. úgy a meztelenség is szimbolikus értelmű, s bizonyos
értelemben a darab kulcsa, egyfajta kategorikus imperativus, ami kötelezte arra
a rendezőt, hogy az Albertinkát alakító színésznőt valóban levetkőztesse a darab
~~ .

,,(Jdvözlégy örökké ifjú meztelenség! (Jdvözlégy örökké meztelen ifjúság!"
A gombrowiczí nosztalgia végső kifejezésének tekinthetjük ezt a motívumot? Igaz,
'0\ "Házasság"-ban a hős folyton az Embert keresi, a dokrináktól és felnőttes abszt
rahálástól mentes, felszabadult, tökéletlen, zavaros körülhatárolhatatlan, éretlen,
tehát "hiteles" embert. Igaz, az "Operett" Albertinkája is, ez az éppen felcsepe
redett polgárlány - akinek egyszer álmában melle közé nyúlt egy alantas tolvaj,
hogy ellopja nyakláncát és azóta holdkórosan jár-kel a világban - nyughatatlan
egészen addig, amíg le nem dobhatja magáról hagyományos öltözetét. Igaz, Gomb
rowicz életművében az ifjúság elemi ereje,> a formákat deformáló ruhák levetése,
a meztelenség (mint "végső királynői díszruha" - hogy Weöres Sándort idézzük)
a legközérthetőbb és legegységesebb motívum-láncolat. [Mint ahogy a mai ifjúság
természetesre áhítozó külső megjelenésében, viselkedési formáiban nem nehéz
észrevenni a rousseau-i "bon sauvage" (az eredendően jó vadember) diadalmas
vísszatértét.l . Mégis, mível Gombrowicznál minden elsősorban fintor, bukfenc, és
mínden gondolat annak ellenpárjaként jelenik meg, miért éppen e maró szatíra.
al Operett befejése lenne egyértelmű? Ha jó Gombrowicz-tanítványok akarunk
lenni, inkább a nosztalgia kigúnyolásának kell tekintenünk Albertinka megjelené
sét, akit udvartói halottnak hittek, és ki tudja, talán ténylegesen az is, csák a
katasztrófában megrokkant elméjük látja olyan diadalmasnak a meztelen látomást.
Gombrovicz művében sehol nem lelünk nyíltan kimondott e1n?:ményt "rra vonat
kozólag, hogy az "örökké meztelen Hjúság" diadala, mint optimista végkövetkez
tetés, egyértelmű, és játékos lezárása lehetne egy mégoly szatirikus műnek is,
mínt az Onerett. Nem inkább a szunnvadó rögeszmék diadala ez? Az Operett
francia bemutatója után így írt egy párizsi napilap kritikusa: "Csoda-e, hogy,
abszurd, technokrata világunkban, ahol az ,apokaliptikus középszerűség' uralkodik,
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minden reménykedő szem Gombrowicz serdülőkorú, hitelesen primitív ifjú hősei

és hősnői felé fordul: az önfeledten, kacarászó, makulátlan fogsorú, bolondozó
kedvű ,modern' lányok és fiúk felé, akik igazgyöngyökként, meztelenül élik örök
ifjúságukat a társadalom kagylójába zárva... de hol van ma ez a romlatlan
ifjúság? nem csupán képzelet szüleménye-e, mint éi koporsóból kilépő, pőreségé

ben tündöklő Albertinka ?"
Gombrowiczot, a nosztagíkus, a melankólikus írót elavultnak is tekinthetnők,

de továbbra is itt van a hányaveti, a titokzatosság álarca mögé bújt, tanácstalan
Gombrowicz, az irodalmi angolna, a frisseségével lefegyverző bohóc. "Ha nem
lehetünk hitelesek" - vallja - ;,nézzünk szembe eredetiségünk hiányával. Mi
vel minden a hamísságíg túlbonyolított, mondanivalónkat az újdonságoknak fittyet
hányva kell közölni. A belső szabadság számomra a legfontosabb dolog". Gomb
rowícz bizony néha nehezen emészthető írói egyéniség. De azon kevesek közé
tartozik, akik balladai tömörséggel,. küldetéses fanattzmussal, szemérmetlen sze
méremmel, saját magukon keresztül bírálják a világot, teszik érzékletesebbé a
tiszta nosztalgia és a cinizmus, az építő és a romboló hajlam örök kettősségét,

"Nincs olyan ember, aki ne lenne tudatában a mai életgépezet abszurdításának,
és .aki mindennek ellenére ne lenne szerves része ennek a gépezetnek. .. talán több
leleményesség, egyszerűbb lélek kellene' a lerombolására... Minél okosabb a világ,
annál ostobább is egyúttal" - írja Naplójában. Magányos Fior mester volt Gomb
rowicz, éppen annyira tetszelgett saját sorsának viselésében, arisztokrata és rossz.
erkölcsű ruházatában,' mint amennyire vállalta az önkrítíkát, a látványos tuda
tosság végsőkig, elmét is néha ielhomályosító extázisát. A Hold rejtett oldala, aki
arra vár, hogy felfedezzék és - akár a csalódás, a leleplezett titokzatosság árán
is - közelebbről megismerjék őt.

T6TH SÁNDOR VERSEI

Halkan hord csobogá!!lt
MAKLARl JOZSEFNEK:

Hogyha szorítja él. zsongást indázó vizek árja,
S 'mélyét elfödi már színes, sok buborék,

Nem fogyhat ki a dalnak édeni tiszta patakja,
•Halkan hord csobogást; botlik az érc-köveken.

Mossa arany koszorúját mégis a fén.y-szivú Lánynak:
Nappal napragyogást, éjjel holdsugarat.

Vnnepí órát várva a béke harangja ha bondul,
S árad a hang, az erős, árad örök hegyeken,

Eljön a Lány, bekopogtat a Hajnal néma szavával,
Kelti a F.öld idejét, fáknak tört rügyeit.

Már nem a zsongás sejteti bensődnek vonulását,
Jelben kél a moraj, hordoz mély dalokat.

Béke.§sé~ háza
ne mondd

arany bordák közt könnyen megszorul
a szó

lépj ki világok útjaira
árkádos házfalak tövében
tornyokra fölkiáltsd

tudd
mennyit ér s hogy az teszi arannyá
ha- emberként nem ellenük

értük dacol
védve a vers mögött föllendü!ő lélek

békesség házát
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