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a fiú, elment-e már az esze vagy nem, néma tűnődésbe merülve az átélt gyönyör felett. 
Megsemmisült szinte, de ez a fáradtság élvezetes volt, mint valami ismeretlen narko
tikum. Büszkén és gyengéden simogatta a hercegnő a fiú lágy, selymes haját, álmos 
macskaként hunyorogva szívta be mézédes illatát.

Nyolc óra volt. Az ágyban feküdtek, nem volt erejük megválni egymástól. A szoba
lány, egy bájos vörös nő behozta a báránysültből, sonkás tojásból, füstölt halból, por- 
ridge-ból, tejeskávéból és príma konyakból álló reggelit. (Híres volt a ház a női sze
mélyzet szépségéről, a hercegnő bátran szembenézett az összehasonlítás veszélyeivel. 
Ezért, ami a „hölgyek” felvételét illeti, szigorú megszorítások voltak érvényben Ticon- 
derogáéknál.) Zypcio a paplan alá bújt. Nevetgéltek, sugdolóztak fölötte a nők. De e 
kis megaláztatás ellenére is úgy érezte magát, mintha szarvánál ragadta volna meg az 
életet. Csontjáig hatolt a diadal érzete, buta, kisfiús diadal: férfi volt végre, és tudta, 
mit kell tennie a jövőben. O, mekkorát tévedett!

Pór Péter

KÉT PILLANAT A BECSI SZÍNPADON
H o f m a n n s th a l :  A  RÓZSALOVAG; S c h n i tz le r :  A  ZÖLD KAKADU

Király Edit fordítása

Az átmenet éveiben, amikor is Hofmannsthal a bécsi „fin de siécle” csodagyerekének 
szerepe után a Nemzet Költőjének még nagyobb szerepére készülődött, esszéinek lá
tókörét is megváltoztatta, és a dekadencia szentjeinek dicsőítése után az európai szel
lem nagy tradíciójának újrafelfedezése és újraértelmezése felé fordult. így 1905-ben 
előadást tartott Shakespeare-ről, pontosabban Shakespeare királyai és nagyurai 
címmel. E királyok és nagyurak hatalmas alakja mindig egy sajátlagos környezetet, a 
szövegbe beleírt olasz kifejezéssel, egy sajátlagos „ambienté”-1 teremt, méghozzá olyan 
erővel és intenzitással, hogy a „nemes lét” mindenkit áthat, még a nem nemeseket és a 
szolgákat is, sőt túl a személyeken, térré, illattá, fénnyé lesz, „dallamegésszé”, csodás 
összeszövődéssé, a dolgok és a sorsok harmonikus „egymásba kapcsolódásává és összefo
nódásává” az univerzumban. Végül Hofmannsthal egy kurta mondatban foglalja 
össze, amit Shakespeare varázsának érez: „Olyannyi atmoszféra van magában a pillanat
ban. ”

Ez a jelentéktelennek és banálisnak tűnő mondat lesz a vezérfonalunk, amikor meg
kíséreljük értelmezni a századforduló bécsi színpadának két nagyszabású pillanatát. 
Mindkettő valóban látványos és példaszerű pillanat, és éppen az atmoszféra révén, 
szinte azt mondhatnánk, éppen az atmoszféra ereje révén, amelyben létrejönnek, il
letve amelyet megteremtenek, válnak példaszerűvé. Cselekmény, konfliktus, alakok, 
nyelv, korszak, sőt még az ábrázolt környezet, az „ambiente” is különbözik a két darab
ban; de összekapcsolja őket a pillanat atmoszférájának közös dramaturgiája. Mi az
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alapja és mi a célja ennek a dramaturgiának, amelyik az egész darabot díszes háttérré 
változtatja, hogy aztán egy nagyszabású gesztust kiemeljen, majd ugyanezt a gesztust 
a háttéren ki is oltsa? Mifele érzület készült itt fellobbanni, majd kioltódni az atmosz
féra egészében, vagyis a pillanatban? E célzatosan fogalmazott kérdések nyilvánvalóan 
sugallják már alapvető feltételezésünket: messze túl az irodalmon és a művészeten, az 
életnek valamilyen általános érzülete (illetve hát annak, amit akkoriban életnek ne
veztek) talál színpadi formát a pillanat dramaturgiájában; kicsit pontosabban: egy sa- 
játlagos tapasztalat arról, amit az Idő és az Érték jelentett a „fin de siécle” Bécsének 
nevezetes fellobbanásakor.

Az első jelenet az ezüstrózsa átadása A RÓZSALOVAG librettójából. Megkomponálá- 
sakor Hofmannsthal nyilvánvalóan a hatásosra törekedett, és a jelenet valóban méltán 
lett legendás hírű. Színhelye egy sosem volt Bécs, amely azonban akár létezhetett is 
volna, ha Mária Terézia uralkodásának évtizedei még a valóságosnál is békésebbek és 
gyanútlanabbak; nyelve egy sosem volt nyelv, amely azonban ugyancsak akár létez
hetett volna, ha valamilyen rejtélyes okból a különböző társadalmi osztályok közös el
határozással egyszer csak az élő nyelv, pontosabban az élő nyelvek művi kivonatát kez
dik beszélni („A tizennyolcadik század volapükjét”, miként Hofmannsthal maga megha
tározta A rózsalovag. Kísérőszöveg című cikkében); környezete, „ambienté”-je a tel
jes egyetértés közege, ahol Hermann Broch szavával „a grófok a bérkocsisok és a bérko
csisok a grófok allűrjeit vették fe l” (Hofmannsthal és kora. Helikon, 1988. 86. o., 
Györffy Miklós fordítása): ebben a városban, ezen a nyelven, ebben a környezetben 
kell egy fiatal fiúnak és egy fiatal leánynak egymásra találnia, és a találkozásuk sem
mivel sem kevésbé művi, mint minden egyéb harmónia ebben az időn kívüli világban. 
Hatalmas távolságból közelítenek egymáshoz, szavaik és mozdulataik valóságos kore
ográfiát követnek, amely aztán a nagy pillanatban egyetlen harmonikus gesztusba 
rendezi a származás és az utak különbözőségét. „ Úgy vélem, nem az ölelés, hanem a mozgás 
az igazi erotikus pantomim”, elmélkedik Hofmannsthal egyik esszéjében (Utak és ta
lálkozások).

A fiú, Octavian, nemesi származású, nagyon fiatal, szinte kamasz még, ráadásul bá
mulatosan szép, és annyira éretlen, hogy az már-már nyugtalanító. Akárcsak egyenes 
ági őse, Mozart Cherubinja, ő is állandóan valamilyen szerelmi kihívásban él, de ennek 
iránya annyira bizonytalan, hogy álruhában felváltva hozza izgalomba mindkét ne
met. A csábító ifjú, aki jószerével még nem is ébredt tudatára saját lényének és az idő
nek, amelyből felbukkan, és amelyben egyszer majd el kell tűnnie, a darab elején maga 
is csábítás áldozata: Octavian a tábornagynénak, a császárnő testvérének a szeretője. 
Az előkelő arisztokrata hőig)’ ifjú kedvesének tökéletes ellentéte: érett nő, miként ezt 
mondani szokás, végérvényes személyiség, aki örökké és mindenhol a múló idő tuda
tában él, és ezért mindig kicsit melankolikus és mélázó. Szeretője, a gyanútlan és fe
lelőtlen ephéboszi ifjú egyszerre testesíti meg a számára és segíti elfojtani a szorongató 
fenyegetést, s még benne is felébreszti az idő megállításának abszurd vágyát:

„Sokszor éjszaka is feléledek,
és sorban minden órát megállítok. ”

(Várady Sándor fordítása.)

A lány, vagyis az a fiatal lány, akihez a gesztus szólni fog, távol él az arisztokrácia 
világától, távol már topográfiailag is, Bécs egy másik körzetében, de még inkább szel
lemi értelemben: egy meggazdagodott kereskedő lánya, egy polgáré, aki nemesi cím
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re vágyik. Az úrhatnám apa menthetetlenül kereskedő maradt: de most saját lánya 
fiatalságát és gazdagságát viszi piacra és kínálja fel cserébe a báró nemesi véréért és 
címéért, hogy ily módon a család végre az áhított társadalmi rangra emelkedhessen. 
Óhaja teljesül, lánya bekerül a nemesi körbe, de egy másik személynek köszönhetően, 
egészen más módon és egy olyan gesztus révén, amiről Faninai úr korlátolt szelleme 
még csak nem is álmodott. Mentségére vessük közbe: bármennyire visszanyúl is Hof- 
mannsthal Moliére különböző darabjainak alakjaihoz és cselekményéhez, a központi 
gesztus még Moliére nagy szellemének alkotásaiban sem fordul elő sehol, hanem 
hangsúlyozottan Hofmannsthal eredeti leleménye -  még ha ennek az eredeti lele
ménynek a tradíció látszatát kölcsönözte is. Eredetiség és hagyomány kölcsönösen 
egymást rejtő és megvilágító furcsa viszonya messzemenőkig koncepcionális. Hof
mannsthal történelemfelfogása és poétikája szerint saját korunk tapasztalatai csak ak
kor kapnak értelmet, ha összekapcsolódnak a mély hagyománnyal, a mélységet azon
ban el kell rejteni -  méghozzá a felszínen. így keletkezett ez a színpad, ez a látványos 
pillanat, amely ugyan teljes egészében szerzői lelemény, tökéletesen és önkényesen 
eltér minden hagyománytól, de hagyományosan adatik elő, hogy valamiféle művi má
gia egyazon gesztusában jelenítse meg és rejtse el a felszínen a mélységet, vagy leg
alábbis azt, amit Hofmannsthal számára a mélység jelent.

A rituális szertartás már az első felvonással kezdődik. Rögtön tanúságot téve arról, 
mennyire érzéketlen minden iránt, amit az idő jelent, a tábornagyné unokatestvére, 
Ochs báró, azaz Ökör báró, Moliére Monsieur Pourcegnacjának, Disznó urának le
származottja beront a hercegi hálószobába, és méghozzá a lehető legrosszabb időpont
ban, éppen amikor a tábornagyné ifjú szeretőjét fogadja, aki erre egy szempillantás 
alatt szobalánnyá maszkírozza át magát. Azért jött, hogy küszöbönálló menyegzőjének 
hírét szétkürtölje; „előkelő nemesi szokás”, így folytatja aztán a báró, groteszken vissz
hangozva Wagner hőseinek ünnep éhes kijelentéseit arról, amit „a szokás előír”, „előkelő 
nemes szokás” tehát, hogy „ a tekintetes menyasszonyszemélyhez ” vőfé ly t küldjenek, aki átadja 
az „ezüstrózsát” A tábornagyné váratlan és különös ötlettel ifjú szeretőjére bízza a kül
dönc szerepét, ekként megismételve és persze áthasonítva a végzetes küldetést, ame
lyet Trisztánnak kellett beteljesítenie.

De vajon valóban annyira váratlan és különös ez az ötlet? A meglehetősen kézen
fekvő lélektani magyarázatra nem érdemes sok szót vesztegetni: amikor a tábornagy- 
né a fiatal szeretőjét, aki nem tud mást tenni, mint szerelemre csábítani és elcsábulni, 
egy érzelmes-érzéki üzenettel egy fiatal lányhoz küldi, aki küszöbönálló házasságának 
összes izgalmával várja, maga idézi elő azt, amitől fél: Octavian hűtlenségét, a nemze
dékek megszokott rendjének helyreállását, s ezáltal felidézi, valósággal láthatóvá teszi 
azt, amit a többiek nem érzékelnek, ami azonban őt éjjel-nappal kínozza: az időt. Eny- 
nyit a lélektanról. Ám ami Hofmannsthalt igazán érdekli, kívül van az okokon, motí
vumokon és a lélektanon, a darab igazi témája inkább egy egyéni állapot, illetve ennek 
az állapotnak a tapasztalata. „És ebben a »hogyanban« van éppen a nagy különbség eltemet
ve”, tűnődik el a tábornagyné egy baljós előérzetekkel teli pillanatban; ami Hof
mannsthalt igazán érdekli, az nem egyszerűen a hagyomány az ókortól Moliére-ig, 
Musset-ig és Wagnerig, hanem a hagyomány okos és játékos traveszdája, a travesztia, 
ami alkotássá válik; a forrásokon, motívumokon és okokon túl, amelyek szépek és fi
nomak, de mind csak másodrendűek, a tökéletesen művi és akaratlagos kép: az ezüst
rózsa. A misztika rózsájának és a szerelem rózsájának ilyen érzelmesen-ironikusan túl- 
poetizált alakja nyilván nem létezhetett és nem létezett sohasem; s mégis ott van ezen
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a színpadon, látható, tapintható, és (miként megtudjuk) még hódító illatot is áraszt. 
Attól a pillanattól kezdve, hogy a tábornagyné a rózsát Octavianra bízza, a különböző 
sorsok mind rávetülnek erre a tárgyra, amely annyira művi, hogy szinte abszurd.

Az első felvonásban a színpad, azaz a világ tökéletesen áttekinthetetlen és zűrzava
ros: nemesek és szolgák, a báró, a jegyző és a fodrász, egy énekes, aki egy valószínűt- 
lenül tiszta bel canto szerenádot ad elő, és egy pár, aki a primitív zsarolás kupiéit adja 
elő, egy állatkereskedő, kolduló árvák, nők és férfiak (mellesleg az egyikük a történet 
során nemet cserél) jönnek-mennek tarka összevisszaságban, valamennyire állandóan 
„félre” beszélnek, helyesebben énekelnek (annál is inkább, mert az énekes olaszul éne
kel, míg a zsarolók egy olaszból, művelt németből és alpári bécsi dialektusból össze
gyúrt makaróni nyelven), monologizáló áriák, félreértett kérdések és elhibázott vála
szok lebegnek a térben, megteremtve ha nem is a teljes diszharmónia (majdnem azt 
mondhatni: a teljes atonalitás), de legalábbis az állandó kakofónia „ambienté ”-jét. Mint 
ahogy a szereplők sorsa is tökéletesen különböző irányba megy, a tábornagyné min
den tettét és minden szavát a múló idő tudata uralja, Octavian annyira a csábítás meg
szállottja, hogy az időn kívül él, a báró nem restell igencsak mélyre süllyedni, csak 
hogy továbbra se kelljen tudomást vennie az időről, Sophie-nak pedig meg kellene 
fosztatnia a legfontosabb időtől, amit a sorsa adhat, s egyikük sem érti, nem is nagyon 
próbálja megérteni a másikat, mindenki „félre” cselekszik és beszél, vagyis énekel. És, 
lám, az ezüstrózsa mégis összeköti majd őket, a művi rítus valóban úgy hat, mint va
lamilyen mágikus formula, amelyik egy végtelenül hosszú pillanatra zárt alakzatba 
rendezi majd a különböző alakokat.

Izgatott szolgáló lány ok, egy ostobán diadalmaskodó apa, egy kíváncsiság és félelem 
között ingadozó leány, a második felvonás eleje, a konkrét„ambiente”, amelyben a kül
döncre várnak, változott formában megismétli a zűrzavart; a küldönc feladata lesz 
majd, hogy harmonikus pillanattá változtassa. És végre megjön, egy hangzatos és iro
nikus tuttival a színre lép, majd beáll, hogy elénekeljen egy hosszú-hosszú mondatot, 
és hogy a mondat végén, mintegy az elmondottak gesztikus utóképeként, átnyújtsa 
az ezüstrózsát a menyasszonynak:

„ Szép hölgy,
Engem ért a megtiszteltetés,
Hogy áltáladjam Önnek,
Mit rokonom,
Lerchenau küld 
A szerelem édes virágaként. ”

A ravaszul elnyújtott körmondat a végtelenig szeretne terjedni; s míg elmondatik, il
letve elénekeltetik, a színpadon megteremtődik tökéletesen valószerűtlenül és töké
letesen jelenvalóan az időn kívüli pillanat. Egy fiatal nemes kinyújtja a karját, és átadja 
a rózsát egy polgárlánynak, aki ezelőtt idegen volt a számára, az átadás pillanatától 
kezdve azonban a szerelme lesz; a gesztust a lány főnemesi származású, ámde méltat
lanjellemű vőlegénye nevében teszi, és azért, hogy teljesítse feladatát vagy inkább kül
detését, amelyet egy császári hercegnő, egy idősödő hőig)7, a szerelme, az átadás pil
lanatától: volt szerelme bízott rá. A szó és a mozdulat egységében a diszharmonikus 
akkordokat valósággal idilli (vagyis megint csak kicsit ironikus) konszonancia váltja 
fel, a széttartó mozdulatok nagy állóképbe rendeződnek, a négy sors egybecsendül, 
és egy harmonikus térbeli konfigurációba rendeződik: az idő megáll, ahogy mindnyá
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jan  kívánják, de az egyikük magasabb, gondolatibb, a másikuk pedig alacsonyabb szin
ten, merőben ösztönösen.

Egy Schnitzlerhez írt levélben (1896. aug. 21.) Hofmannsthal bizonyos távolságtar
tással jellemezte önnön műveit és törekvéseit. „Az írásaimnak persze megvan az a csúnya 
vonása, hogy minden túlságosan leplezetlenül ki van mondva bennük. ” A Sophie és Octavian 
közötti híres dialógusra, amely a rózsa átnyújtásának és átvevésének gesztusát követi, 
biztos igaz ez az önjellemzés. Végre egy igazi dialógus, amelyben mindketten ugyan
arról beszélnek, mindketten értik egymást, és valóban túl világosan kimondanak min
dent, mivel éppen azzal igyekeznek a színpadi pillanatot minél hosszabbra nyújtani, 
hogy megnevezik, elmagyarázzák és kommentálják időn kívüli harmóniáját. Sophie, 
akihez a gesztus szól, előbb egy konvencionális mondattal válaszol: „Megtisztelő szavai 
leköteleznek”, majd -  felpillantva -  egy kis változtatással megismétli a mondatot: „Meg
tisztelőszavai mindörökké leköteleznek. ” A felszínes csevegés látszata itt is valamiféle mély
séget takar, az ismétléssel és a változtatással a lány azt mondja el, ami a fiú láttán egy
szerre történt vele, a konvenció pillanata „átcsúszik” (a „gleiten” ige Hofmannsthal egyik 
kedvenc szava) a „mindörökké” pillanatába. „Olyannyi atmoszféra van magában, van a pil
lanatban”: az atmoszféra zene, gesztus és szó, sőt illat is, hála az egzotikus járuléknak, 
amely a művit végül még természetessé is teszi -  mindenesetre ugyancsak ironikus 
nüansszal természetessé.

„Bódító az illata. Akár a rózsáknak, az élőknek”, lepődik meg Sophie. „Igen, van benne 
egy csepp perzsa rózsaolaj”, magyarázza Octavian. Majdnem húsz évvel később, Richard 
Strausshoz írt levelében (1928. július 13.) Hofmannsthal visszatér a „nyelv” sajátossá
gára és fontosságára A rózsalovag -bán. „Az alakok beszédét tartom a tulajdonképpeni köl
tői alkotásnak”, írja tőle szokatlan határozottsággal; a „nyelv”, a „beszéd”, a „hang”, a „dik- 
ció” mind arra szolgál, „hogy az alakok között közvetlenül alig kimondható dolgokat is érzi
keltessen”. Talán elsősorban erre a jelenetre gondolt: az „ambiente” diadalára a színpa
don, a zene, a szó, a gesztus és az illat mágikus, inkább azt mondhatnánk, művi-má
gikus egységére. A tökéletes pillanat atmoszférája áthatja a színpadot, egy időn kívüli 
pillanaté; mindketten ezt mondják, ezt énekelik (Trisztán és Izolda nagy szerelmi ket
tősét travesztálva) hosszan kitartott, tökéletes harmóniában. „Vajon hol voltam én, hol 
voltam ilyen boldog?”, adja meg a fiú a hangot, „vajon hol voltam én, hol voltam ilyen bol
dog?”, viszonozza a lány a kérdést, és aztán ezt az egyetlen témát variálják, az idő meg
szűnését a múltban, az „áldott pillanatban”, az „örökkévalóságban”, a „halálban”: a nagy 
színpadi egységben az idő megáll és térré válik. (Közbevetem, hogy szövegemben 
szándékosan utalok vissza Wagner PARSlFAL-jának legendás sorára: „Zum Raum wird 
hier die Zeit”, de a kapcsolatot más írásaimban kíséreltem meg elemezni.) Bizonyára 
nem szükséges metafizikai tartalmakat keresni egy operában, amelyet maga Hof
mannsthal komédiának nevezett, és saját komédiafelfogása szerint a komoly mű és az 
operett között helyezett el, mindig megőrizve némi távolságot és könnyedséget:

„Könnyebb lesz így mindkettőnknek,
Mit a sors ad,
Könnyű szívvel, könnyű kézzel 
Fogadjuk el,
S aztán engedjük tovább.
Ha nem tesszük,
Nem könyörül rajtunk az ég,
Megbüntet minket az élet. ”
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így határozza meg a tábomagyné a magatartást, amely őt magát és az egész művet 
jellemzi. És mégis: ebben a distanciáit könnyedségben, a felszínbe rejtve megmutat
kozik egy bizonyos mélység, egy sajátos életfelfogás; a nagy színpadi állókép megje
leníti az „utak és mozdulatok”„egymásba kapcsolódását és összefonódását”, és így végül a min
dennél fontosabb transzfigurációt: az idő térré válását.

Ezen a ponton már megfogalmazhatjuk a dolgozat alapvető hipotézisét: éppen ez 
az irreális tökéi)7, ez a quasi-metafizikai átváltozás a leginkább és közvetlenül jellemző 
a helyre és a korszakra, amelyben létrejött, tehát a bécsi „fin de siecle”-re.

Következő művében, az Ariadné Naxosz szigetén című vígoperában, amelyet két 
évvel A rózsalovag után írt, Hofmannsthal ugyanezt az átváltozást viszi színre, de 
már a burleszk határán és ezért még sokkal egyértelműbben. Egy palotában két szín
házi társulat készülődik. Az egyik egy opera seriát akar eljátszani, azaz egy igen-igen 
komoly darabot, Ariadnénak, a krétai király lányának végzetes szerelmi történetét. 
Miután a szoknyavadász hős, Thészeusz elcsábította és elhagyta, egy magányos sziget
re menekül, de a sors itt is csak bolondját járatja vele. Kétségbeesésében a halált hívja, 
és valóban isteni jelenésben, unió mysticábán részesül, csakhogy nem a halál közelít 
hozzá, hanem Dionüszosz isten, és nem is halálos révületet bocsát rá, hanem sokkal 
inkább gyönyörteli mámort, tehát újra valaki becsapja és elcsábítja; nem éppen vidám 
történet, még ha nem hiányzik is belőle bizonyos vad humor. A másik társulat viszont 
egy olasz opera buffát akar eljátszani, azaz egy bohózatot Arlecchino, Zerbinetta és a 
többiek szerelmi kalandjairól és bukfenceiről. Nem csoda, hogy a zeneszerző kezdettől 
fogva tiltakozik az ellen, hogy fennkölt művét egy alacsony bohózat kövesse a színpa
don. Ami történik azonban, az még ennél is sokkal rosszabb. A palota urának, egy 
nem annyira shakespeare-i, mint inkább hofmannsthali grand-seigneurnek valóban 
különös ötlete támad, amelyik ugyancsak sajátos konfigurációt s „ambienté”-1 kény
szerít rájuk: megüzeni ugyanis udvarmesterével a művészeknek, hogy a két darabot 
szinkron előadásban,, egyidejűleg” akarja a színpadon látni. Hofmannsthal vígoperája, 
az Ariadné Naxosz szigetén előbb diszkurzíve kifejti, majd két-egy színpadával a 
színpadon, megjeleníti az „egyidejűség” fogalmat. A különös parancs folytán ez a foga
lom, a szinkrónia elve érzékelhető, látható és hallható formát ölt, a két ellenkező darab 
díszletei, színészei, szövegei állandó egyidejűségben egymás mellett bukkannak fel, 
jönnek-mennek és cselekszenek. Az eredmény állandó kakofónia, leplezetlenül pro
vokatív operaburleszk, amelynek egyetlen lehetséges végső eszméje, hogy semmiféle 
végső eszme nem létezik. Ahogy a két történet szeszélyes ritmusban egymásba kap
csolódik, egyszersmind el is értékteleníti egymást, a bohócok replikái és kommentárjai 
elveszik Ariadné kétségbeesett kiáltásainak pátoszát, míg Ariadné kalandja egy más
fajta végkifejlet árnyékát veti Zerbinetta és Arlecchino szerelmi bohózatára. Nincs vég
ső eszme, mint ahogy végső érték sincs, se tisztán tragikus érték, se tisztán komikus; 
a szinkrónia rendje vág)7 inkább rendetlensége nem tűri az értékek végletes szembe
állítását, hanem tompítja, összekeveri és a tér egyidejűségében jeleníti meg őket a mű
vészet, a művi alkotás -  azaz az élet nagy színpadán.

Mindenki előtt maga Hofmannsthal, nyomában pedig a filológusok is pontosan ki
mutatták, hányféle szerzőt, motívumot és stílust elevenített fel és font egymásba 
Hofmannsthal, az antik tragédiától Beethoven feljegyzéseiig, a commedia deli' áriétól a 
romantikus zenedrámáig ebben a bámulatos pastiche-ban: igazi oeuvresavante, és még
hozzá erősen kakofón hangvételű, és mégis végig mulatságos és kellemes; mindé-
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nekelőtt persze nem a különféle hagyományoknak, hanem önnön dramaturgiájának, 
az össze nem férő elemek színpadi „egyidejűségének” a paródiája.

E paródia felől értelmezve A rózsalovag és légióként az opera nagy pillanata az 
időbeli-diakron lét térbeli-szinkron létté való átváltozásának elvét jeleníti meg. Vala
miféle vágyakozás, határozatlanság, nyugtalanságérzet (Freud sokkal súlyosabb szót 
ír majd le, de csak húsz évvel később: „Unbehagen”, egy „rosszközérzet”) a színpad va
lamennyi szereplőjét arra készteti, hogy megpróbáljon szerepet váltani. Izgatottságuk 
és változásaik azonban eleve lehatároltak; még kalandjaikban, sőt még nosztalgiáikban 
is mindig a színpadon, a színpad körén belül maradnak, mindnyájan a nagy-úri és 
nagy-költői „ambienté”-nék a színjátékosai, amelyet a tábor nagy né, vagyis Hofmann- 
sthal teremtett a számukra, és kényszerít rájuk, ily módon megóva őket attól, hogy 
sorsuk tragikus-atonális diszkordanciába forduljon. Bármennyire kakofónan külön
böző irányokba megy is a sorsuk, ezen a színpadon mégis egymásra találnak, sőt egy 
pillanatra a harmónia nagy konfigurációja is megadatik a számukra.

A harmónia persze tökéletesen művi, hiszen egy olyan városban és nyelven, olyan 
rituális szertartás szerint jön létre, amelyek mind nyilvánvalóan soha nem léteztek -  
noha a színpadon tökéletesen jelenvalók, személyek, szavak és tárgyak, amelyekben 
megtestesül az időbeli-diakron lét térbeli-szinkron létté válásának elve. Az idő vissza
fordíthatatlan, az időben végső értékek állnak egymással szemben és esetleg semmi
sülnek meg -  ebben az értelemben az idő tragikus princípium. Ugyanebben az érte
lemben a tér antitragikus princípium, mivel a tér lehetővé teszi összeegyeztethetetlen 
elemek, sőt ellentétes értékek egyidejű létezését. Darabjaiban Hofmannsthal szoron
gásból és nosztalgiából állítja meg és változtatja térré az időt, vagyis hogy egy hetero
gén és bizonytalan állapotot megőrizve kitérhessen a visszafordíthatatlan tragikum 
fenyegetése elől. Mások, így Loos, aki letépte az épületek bűnösen hazug ékítményeit 
(egyik leghíresebb cikkének címe: O rnament und Verbrechen), hogy láthatóvá vál
jék a lecsupasztott szerkezet, s egyik alkotása oly mértékben irritálta Ferenc Józsefet, 
hogy a különben óvatos császár úgy nyilatkozott, a ház homlokzata olyan, mint egy 
férfiarc bajusz nélkül; így Kokoschka, aki első képeivel viszont a későbbi IV. Károlyt 
dühítette fel, holott tematikusán nézve egyszerűen csak portrék voltak, „A csontjait kel
lene összetörni a fickónak”, mondotta a különben szelíd temperamentumú főherceg; így 
Schönberg, aki a H at kis zoNGORADARAB-ban (op. 19. anno 1911) tüntetőén mellőzte 
a motivikus kapcsolatokat -  ők valamennyien nyíltan szembenéztek a modernség ki
hívásával, a tapasztalat és a képzelet, az élet és a művészet közötti áthidalhatatlan tö
réssel, és válaszképpen radikálisan megváltoztatták az esztétikai alkotás elveit. Nem 
így Hofmannsthal és szellemi társai: például Ottó Wagner, aki középületeinek orna- 
mentális homlokzatával hosszú időre megszabta a császárváros arculatát; vagy Klimt, 
aki vásznainak még a keretét is lefestette, hogy a művi hátteret, az „ ambienté”-t, amely
be a bécsi nagypolgárság alakjait és tárgyait helyezte, kiteijessze az egész külvilágra; 
vagy éppen Richard Strauss, aki Hofmannsthal dramaturgiáját ültette át zenei kom
pozícióba: ők a kihívásra éppen a motivikus kapcsolatok túlhangsúlyozásával feleltek. 
Az ezüstrózsa átadása mint antitragikus gesztus, a tragikum ellenképe ebben az álta
lános értelemben is példaszerű: a művi tárgy magához hasonít minden élőt és minden 
élettelent, a végsőkig hajtott állandó stilizációban a nagy vágy céljához ér, amennyiben 
a tapasztalat alárendelődik a képzeletnek, ismét Freud szavával, a tapasztalat elfojtó- 
dik a képzeletben, a művészet diadalmaskodik az élet fölött, és ily módon, in signo 
artis, az élet nagy és nosztalgikus harmóniában rendeződik el a világ színpadán. A moz
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galom körülbelül húsz évig tartott, mégis pillanatszerű; valamennyi műve egy időn 
kívüli állapot szelleméből fakadt, egy pillanat szelleméből, amelyik a végtelenbe nyú
lik, és amelyben „olyannyi atmoszféra van”.

„Egy ilyen pillanatban sok minden kioltódik”, elmélkedik Schnitzler egyik hőse A ZÖLD 
KAKADU című darabban a sokértelmű pillanat jelentéséről. Mondata nagyon is igaz -  
de csak ha a kicsit fenyegető felhangot is meghalljuk benne. A pillanat atmoszférája 
finom, játékos és álmodozó -  de semmiképpen sem ártatlan. Dominanciája arra szol
gál, hogy minden nem művészit kioltson a művésziben és a műviben. Egy minden 
nappal hatalmasabb, minden nappal agresszívebben jelenvaló valóságanyagnak, a 
modern életnek kellett volna a mindent körülvevő „ambiente” hátteréhez hasonulnia, 
és egyes művekben, például Mahler néhány darabjában és Schiele néhány képén tet
ten érhető a pillanat, amikor az érdes anyag szétrobbantja a szép, egyenletes felületet. 
Az időn kívüli pillanat akkor, abban az időbeli pillanatban érvéget, amikor súlyos tár
gyak, visszavonhatatlan tények, kibékíthetetlen ellentétek és végső értékek már sem
milyen művi harmóniában nem békíthetők össze.

Tapasztalat és képzelet, igazság és hazugság, valóság és álom kényes egyidejűsége 
volt a fő témája Schnitzler drámáinak is -  de ő sokkal élesebben észlelte a csalóka egy
ség problematikus voltát. Alakjai többnyire ugyanazt a konfliktust élik meg: Justinát, 
az idős fegyverkovács feleségét megzavarja és lesújtja, hogy sose fogja megtudni, vajon 
hazug vagy igaz-e a szerelmi emlékkép, amely hipnotikus álomban megjelent neki 
(Paracelsus); Kassiant, a hadfit ezzel szemben cinikussá és szuverénné teszi ugyanez 
a tapasztalat, olyannyira, hogy kockajátékká változtatja a sorsot (A vitéz Kassian ). 
Mindannyian ugyanabban a folytonos relativizmusban, majd azt mondhatni, folyto
nos relácionizmusban élnek, a tetszetős és bizonytalan „ambiente” összeköti a legkülön
bözőbb sorsokat, a fejedelmet a prostituálttal, a polgárt a bohémmel. Konfliktusaik, 
illetve az egy közös konfliktus súlyosnak, olykor végzetesnek tűnhet, a relativizmus 
megóvja őket a tragédiától, de ez azt is jelenti, hogy megakadályozza a tragédiát és 
vele a nagy kompozíciót; Kari Kraus szigorú ítélete szerint Schnitzler egyfelvonáso- 
saiban és epizódfüzéreiben a dramaturgiai rövidlélegzetűség vált műfajjá. Mégis, ezek 
a valóban rövid lélegzetű dramaturgiai konfigurációk olykor annyira szélsőséges for
mát öltenek, hogy belső feszültségük már nem fedődik el és nem „oltódik ki” teljesen. 
Schnitzler, miként azt már kortársai is megállapították, nemcsak a dekadens mozga
lom bálványait követte, hanem a felvilágosodás egész más jellegű hagyományát is. így 
ő nem is rejtette soha egészen a szép felszín mögé kétségeit, vajon valóban hatéko- 
nyabb-e az érzékek és az érzések esztétikai szemlélete az ész és az erkölcs értékeinél? 
Legérdekesebb alakjainak sorsa épp ezt a kétséget tematizálja -  igaz, a kétség végül 
mindig egy újabb megbékélésben „oltódik ki”.

A rendszert, mint egészet sohasem feszítette szét, konfliktusai, még a keserűen szo
ciális konfliktusok is, valamilyen művi kiegyenlítődésben, afféle bécsies megegyezés
ben érnek véget, még legradikálisabb alakja, Bernhardi professzor, az orvosesztéta is 
(aki az író nyilvánvaló alteregója) visszariad a végső következményektől. A problema
tikus jelleget azonban beleépítette magába a rendszerbe, így A ZÖLD KAKADU című 
darabba is, amelyet egyébként tizenkét évvel korábban írt, mint Hofmannsthal A ró
zsalovag -ot. Ez a darab az irodalmi mozgalom legmerészebb s egyben legrafináltabb 
dramaturgiai konstrukciója. A RÓZSALOVAG kulcsjelenete egyfajta élet- és művé
szetfelfogás művi-mitikus megoldását példázza; Schnitzler darabjának központi jele
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nete, pontosan: a jelenet a jelenetben azt példázza, melyek azok a végső határok, 
ameddig ez a felfogás még elmehet.

A cselekmény „A zöld kakadudban, ebben a kicsit groteszk nevű s egyszerre kétes 
és kellemes hírű párizsi kabaréban játszódik. Mint minden kabaréban, itt is kaotikus 
rendetlenség uralkodik, csak legfeljebb még a szokásosnál is nagyobb mértékben. Az 
emberek teljesen véletlenül találkoznak egymással, kijelentések, kérdések és válaszok 
kavarognak cél és összefüggés nélkül a térben, s bizonyos idő el is telik, míg a néző 
tájékozódni kezd ebben a zűrzavarban, és felfedezi a háromrétegű konfigurációt a 
színpadon. Az első csoportba a fogadós és a vendégek tartoznak, törzsvendégek vagy 
alkalmi vendégek, köztük egy filozófus is, aki azt mondja magáról, hogy a Palais Roy ál
ból jön, ahol is közvetlenül Camille Desmoulins után tartott egy lángoló beszédet, va
lamint egy csavargó, aki egyenesen a börtönből érkezett ide, egy rendőr, termé
szetesen civilben, aki az állítólag lázító műsort jött ellenőrizni, és így tovább. Valóban, 
az igazi és álvendégek egy másik csoportja közben már arra készül, hogy színpadra 
vigye -  tehát: színpadra a színpadon -  mindennapos és láthatóan rögtönzött előadá
sát. És a szereplők harmadik csoportja is színre lép (ezúttal Schnitzler és nem a színé
szek színpadára), hogy megnézze a produkciót: ők az arisztokrata közönség, hercegek, 
márkik és grófok, akik rendkívül élvezik a félhivatásos, féldilettáns társulat felforgató, 
de azért inkább csak pimasz rögtönzéseit. A különböző csoportok közötti határvonalak 
azonban elmosódottak, és nem csak azért, mert ebben A ZÖLD KAKADU-nak nevezett 
példaszerű térben az előkelő világ és a félvilág szoros közelségben van összezárva, ha
nem azért is, mert a szereplőket különösen mulattatja, hogy elvegyülnek egymással, 
a herceg a színészekkel, avagy Rroch szavával, a grófok a fiákeresekkel. így például 
az egykori börtönrab, akit a fogadós kellő pátosszal,, igazi gyilkosként” mutat be, szeret
ne belépni a színtársulatba, hogy ott eljátssza a gyilkos szerepét, ugyan ki másét, azaz
hogy épp az ellenkezőjét írja le annak a pályának, amit sok színész befutott vagy ezután 
fog befutni; a herceg pedig a primadonna szeretője, akit a herceg szavaival, az Isten 
is arra teremtett, hogy a világ legnagyobb és legcsodálatosabb szajhája legyen.

Bármennyire véletlenszerűen és zűrzavarosán helyezkedjenek is el a szereplők a 
térben, a „színjáték”(„Spektakel”) mégis összeköti őket; mindnyájan részt vesznek ben
ne, ha másként nem, hát mint nézők. És valamennyiük számára külön élvezetet, ahogy 
egyikük mondja, „kellemes borzongást” okoz a határok áthágása, a szerepek felcserélése; 
s különösen azt találják izgatónak, ha valami „valódi”„átvillan”, mivelhogy ez „még el- 
ragadóbbá” teszi a „színjátékot”: „az ember végtére is nem láthatja mindennap, hogyan ölnek 
meg igazán egy igazi herceget”, mondja lelkendezve az egyik márkiné egy különösen két
értelmű pillanatban.

Az egyik színésznek azonban, mégpedig éppen a társulat sztárjának, úgy látszik, 
végképp elege lett a véletlen szerepek szüntelen kavalkádjából. Attól a pillanattól 
kezdve, hogy a színpadra lép -  tehát Schnitzler színpadára, a kabaréba -  , épp az el
lenkezőjét hirdeti mindannak, amit mindenki más mond és tesz. „Istenről” beszél, és 
egy „új világról”, a „szentről” és egy „végtelen csendről”, a „világ végéről”, a „vigasztaló ég
boltról”, „nagy békéről” stb. Az igyekezet és a pátosz, amellyel az új kifejezéseket halmoz
za, persze azt a gyanút keltik, hogy ez a színész is talán csak egy újabb, bár ezúttal 
pozitív, sőt épületes szerepet játszik. De nem: a végső értékek hirdetését a színész már 
tettekre is váltotta, feleségül vette a primadonnát, aki évek óta a szeretője volt, hogy 
a házasság szent kötelékében éljen vele, és azt is elhatározták, hogy végleg elhagyják 
a színpadot, a kabarét, a várost; aznap este lesz a színész utolsó fellépése.
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És hogy mennyire tettekre váltotta! Némi habozás után ugyanis dadogva és üvöltve 
bevallja végső megtérésének igazi okát, amely egyúttal menekülésre kényszeríti: ami
kor belépett a kabaréba, hogy felkészüljön utolsó fellépésére, rajtakapta partnerét és 
szeretőjét, illetve néhány órája: feleségét a régi vetélytárssal, a herceggel, és azon 
nyomban leszúrta a fickót.

A mai néző, ismerve Pirandello nagy tragédiáit és komédiáit, könnyen kitalálja, 
hogy mi lesz a végkifejlet: ez az érzelemkitörés, ez a drámai vallomás, ez volt az utolsó 
fellépés. Rendkívüli, sőt túlságosan is rendkívüli sikert arat vele; s az általános meg
rökönyödés közepette a tulajdonos azzal igyekszik megvigasztalni a szemmel látható
an összetört színészt, hogy megerősíti, helyesen cselekedett, a szeretője, illetve felesége 
valóban megcsalta a herceggel, ő maga is többször rajtakapta őket. Minden elő van 
készítve a hatásos színpadi fordulathoz, és az kellőképpen nagyot csattan is: elevenen 
és vidáman színre lép a herceg (vagyis Schnitzler színpadára, a kabaréba, amit viszont 
a színész egészében saját színpadává alakított át), és a színész, aki a hazugság évei után 
végre megtudta az igazságot, fölugrik, és most már igazán megöli az igazi herceget.

Úgy látszik, a színész végre mégis tettre váltotta a végső értékeket, amelyeket han
gosan hirdetett, akár hatásvadászatból, akár meggyőződésből, egyre megy: igazi, tehát 
időbeli és visszavonhatatlan tettet vitt végbe, kimozdította az értékek nevében a térbeli 
konfiguráció világát, és ha nem teremtett is új világot, de legalább végérvényes masz
kokat és a maszkszerepek tragikus polarizációját, amint ezt Pirandello hőse, IV. Hen
rik meg fogja teremteni.

Szó se róla! Alig történt meg a látványos tett, felerősödnek az eddig távoli zajok, új 
vendégek rontanak be, és ordítva ünnepük a Bastille lerombolását, a szabadság győ
zelmét; 1789. július 14. van -é s  megint csak: „Egy ilyen pillanatban sok minden kioltódik. ”

Paradox fordulat; a nap eseményeinek túlméretezett háttere, a nagy szerepváltás 
a történelmi színpadon a kabaré zárt terében éppen arra szolgál, hogy az alighogy 
megteremtett értékeket ismét megszüntesse, és azt, aminek tragikus tetté kellett volna 
válnia az időben, visszaváltoztassa azzá, amit e tett le akart győzni, vagyis művészi gesz
tussá, amelyik teljesen feloldódik a térben, az „ambiente” uralmában; és mindehhez a 
zűrzavar tetőpontján a primadonna-szajha-szerető-feleség is beront a színpadra (ő és 
ebben a pillanatban: mindkét színpadra), hogy tulajdonképpen csak egyetlenegy 
mondatot mondjon: „Egész életemben nem értem ennyit. ”

„Nem értem ennyit” („nicht Wert”, a német nyelv még kategorikusabb tagadásával): 
ismét minden kétértelművé válik, ismét minden elveszti időbeli, visszavonhatatlan kö
vetkezményeit, ismét eltűnik a tragikum, amelyet az ellentétes értékek kimondása 
már-már felidézett, de egy utolsó dramaturgiai bukfenc mégis kiolt az élet színpadá
nak omamentikus hátterében.

Annak a mentalitásnak, amit bécsi „fin de siécle”-nek szoktak nevezni, ez a határda
rabja. Az összes tér és tett kölcsönösen egymás színpada és járuléka, minden állandóan 
beigazolódik és megszűnik: ez a ravaszul viszonylagos szerkezet, amelyik az abszolútat 
is érinti, de aztán „kioltja”, jelzi a végső állításokat és végső határokat, ameddig ez a 
mentalitás eljuthat, amelyeken azonban nem tud túllépni, hacsak nem akarja önma
gát megszüntetni. A megoldás visszaállítja az ellentétek játékos jellegét, de már csak 
egy a feje tetejére állított logika segítségével, a színjáték világa megőrződik, de már 
csak in extremis: mintha az időbeli pillanat saját időbeli végét is jelezné. Hamarosan 
el is következik, brutálisan és kitörölhetetlenül az időben, a szarajevói gyilkos tett,



Imre Flóra: Versek • 79

amelyik végérvényesen szétrobbantotta a világot, ahol néhányan még azt hihették, 
hogy életüket és művészetüket szerepekben, maszkokban és gesztusokban élik egy 
szép, tágas és örök színpadon.

Az alábbi esszét egy az osztrák „jm de siécle”-nek szentelt előadás-sorozatra írtam: Aut- 
riche. Itinéraire Culturel (Centre Pompidou, Paris, 1986). A szöveg német for
dítását tanulmánykötetemben közöltem: Dér Körper des T urmes (Frankfurt, Peter 
Láng, 1988). (A magyar fordítás a német változat alapján készült.) -  Az előadások nem 
okvetlenül tudományosan felkészült közönséghez szóltak, ezért eltekintettem a szo
kásos filológiai apparátustól, és most sem látom értelmét, hogy egy más elképzeléssel 
íródott esszéhez utólag toldjak hozzá lábjegyzeteket. Fontosnak tartom viszont meg
említeni azokat a műveket, amelyek közvetlenül befolyásolták felfogásomat. így Hof- 
mannsthal-értelmezésemhez Hofmannsthal saját kommentáijai, Emil Staiger dolgo
zata: Betrachtungen zum Rosenkavalier , Musik und Dichtung című kötetében 
(Zürich, 1959) és Willi Schuh tanulmánya: Die Entstehung des Rosenkavalier, 
in: Trivium IX. Heft 2. Schnitzler interpretációjához 1. Martin Swales monográfiája: 
Arthur Schnitzler. A Crittcal Study (Oxford, 1971) és Heinz Politzer dolgozata: 
Diagnose und Dichtung , in: Das Schweigen d erSirenen (Stuttgart, 1963). -  Szí
vesen írom le még a két teoretikusnak a nevét, akiknek a művei rendkívüli mértékben 
hatottak rám, ami a korszakot illeti, és azon túl is, általános irodalomfelfogásom ki
alakításában: Peter Szondi elmélete a „fin de siécle” lírai drámájáról, illetve általában 
forma és történelem kapcsolatáról, valamint Mihail Bahtyin elmélete az irodalmi és 
különösen a modern irodalmi forma travesztiajellegéről. -  Végezetül megjegyzem, 
hogy egy másik tanulmányomban megkíséreltem pontosan megragadni, mi az az el
határozó skizma, amelyben a modern művészet s egyszersmind a modem művészeti 
gondolkozás megszületett, magyarul 1. Pór Péter: A század És a világstílus vége, 
in: Művészettörténeti Értesítő, 1990. 1-2.
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NÉMELY FILOLÓGIAI MEGJEGYZÉSEK

Szóval a tücskök éjjelenként.
(És ez már voltaképp szimbólum is. 
Főleg így harminc és negyven között.) 
A tücskök persze mit se tudnak erről 
a világirodalomban preformált 
jelentéséről éneküknek.
(Mármost eltekintve attól a szintén 
fogas kérdéstől, hogy miképp 
értelmezendő tücskök esetén 
a tudat fogalma.) Szóval az éjjel


