
Zárt tárgyalását két különböző rende-
zésben is megnézhettem volna. Reper-
toárban egyedül a Comédie Francaise
játszik öt darabot váltogatva a műsorán,
néhány színház viszont két-három terem-
ben tud egy időben előadást tartani. A
kétszáz darab közül mindössze negyven
volt külföldi szerző műve! A külföldi
klasszikus drámaírók közül Shakespeare,
Goldoni, Ibsen, Osztrovszkij, Pirandello
csak egy-egy darabbal szerepelt az étla-
pon, Csehovot a Medve című egyfelvoná-
sosa és egy szöveg-összeállítás képviselte.
A nevesebb modernek közül Harold
Pinternek két, Alan Ayckbournnek, az
amerikai David Mammetnek és a görög
Yannis Ritsosnak egy-egy darabját
játszották. Meglepően sok volt a regény-
adaptáció Dosztojevszkijtől Dickensig és
Knut Hamsunig. Itt említeném meg, hogy
a Hotel Lutécia Színházban az Esti Kornél
novellákból készült Kosztolányi-adaptáció
is látható volt Le traducteur cleptomane (A
kleptomániás fordító) címmel.

Ha marad még estém, szívesen meg-
néztem volna, hogy a Comédie Francaise-
ban hogy játszanak Labiche-t és Feydeau-
t. A Louis Jouvet nevével kiegészített
Athenee Színházban most pótoltam
mulasztásomat, és megtekintettem az
Elvire Jouvet 40-et, amelyet a Strasbourg-i
Nemzeti Színház nálunk is jelentős szak-
mai, kritikai sikerrel játszott. De ugyan-
ebben a színházban megnéztem volna két
Beckett-darabot, amelyek a Színházi
Fragmentum l és II címet viselik.

A neves idős színésznő, Silvia Monfort
a saját színházában Racine drámái közül
ezúttal a maga rendezte lphigeniában lép
színre, ez is megért volna egy estét. Es jó
lett volna megnézni a több évtizede
műsoron tartott A kopasz énekesnőt és A
leckét az Huchette-ben. Kíváncsi lettem
volna, hogy milyen a Kean Jean-Paul
Belmondóval a címszerepben. Nem lett
volna érdektelen megtekinteni
Dosztojevszkij Félkegyelmű című regé-
nyének színpadi adaptációját sem, Jacques
Mauclair rendezésében. Es milyen lehet
ma egy Henry Bernstein-darab? A titok
című drámáját a Montparnasse Színház
plakátjai hirdették városszerte. S a kíná-
latnak távolról sem értem a végére!

Az igényes látnivalóknak ez a bősége
elszomorít és megnyugtat. Elszomorít,
hogy mi minden szépből, okosból mara-
dok ki, de megnyugtat, hogy mindez lét-
rejött és látható.

GYÖRFFY MIKLÓS

Önagyonbeszélők

Thomas Bernhard színháza

Tavaly ősszel Bécsben jártam, és több
színházi előadást láttam, köztük Thomas
Bernhard két darabjáét. A Der Theater-
machert (A színházcsináló) a Burgthea-
terben és a Ritter, Dene, Vosst az Akade-
mietheaterben. Mind a kettő magával ra-
gadó, nagy erejű előadás volt, pazar szí-
nészi alakításokkal. Claus Peymann, a
Burgtheater nagynevű új intendása ren-
dezte őket.

Ez a két előadás ismét eszembe idézte,
amire Thomas Bernhard egy-egy darabja
olvastán már korábban is többször gon-
doltam: lám, a magyar színház ismét „ki-
hagy" egy fontos szerzőt, Beckett, Iones-
co, Genet, Gombrowicz, Mrozek, Bond
vagy éppenséggel Strindberg, Wedekind,
Ödön von Horváth, Witkiewicz, Camus
stb. után egy újabb drámaíró, akit majd
késve fedez föl, vagy nagyvonalúan vég-
képp „kihagy", később netán már arra hi-
vatkozva joggal, hogy eljárt felette az idő.
Csakhogy a kihagyás akkor is megmarad
kihagyásnak, bizonyos szerzők iskoláját
egyik színház sem kerülheti el, ha a korával
összhangban akar maradni. Én ma már
Thomas Bernhardot is ilyen írónak tartom.

Még egy darabját sem mutatták be ná-
lunk, pedig a német nyelvterületen már
húsz éve az egyik legtöbbet játszott szerző.
Vagy négy-öt évvel ezelőtt Szikora János
kísérletet tett A szokás hatalma bemuta-
tására a Pesti Színházban, de még a pró-
bák szakaszában elakadt a vállalkozás.
Fordítása csak két Bernhard-darabnak
jelent meg, A szokás hatalmáén kívül a
Minettié, mind a kettő a Nagyvilágban,
még a hetvenes években, pedig időköz-
ben már vagy húsz darabot írt a roppant
termékeny szerző. Tanulmányról se tu-
dok, amely „közvetítette" volna Bern-
hardot a magyar színházi életnek és mű-
veltségnek. Jellemzőnek tartom, hogy az
egyetlen érdemleges hazai híradást
Bernhardról nem szakfolyóiratban talál-
juk - és mint említettem, nem színpadról
kaptuk -, hanem egy összegző tudós mű-
ben olvashatjuk, Halász Előd A német
irodalom története című könyvének tavaly
megjelent második, bővített kiadásában.
A II. világháború utáni német drá-

máról szóló fejezetet Bernhard dráma-
írói munkásságának 1979-ig terjedő is-
mertetése zárja. Mellesleg az is jellemző,
hogy Bernhardon kívül számos olyan
drámaíróról olvashatunk itt még, akik
hozzá hasonlóan ismeretlenek vagy alig
ismertek nálunk, és az előbb idézett
névsort gyarapíthatnák: Tankred Dorst,
Wolfgang Bauer, Franz Xaver Kroetz,
Martin Walser, Peter Handke és Botho
Strauss. A közismerten rendkívül magas
színvonalú mai nyugatnémet színház nem
utolsósorban ezeknek a drámaíróknak a
művei által lett naggyá. Claus Peymann
munkássága például kezdettől fogva szo-
rosan kapcsolódik Bernhard drámáihoz:
java részüknek ő rendezte az ősbemuta-
tóját. Peter Steint hasonló szoros kapcso-
lat fűzte Botho Strausshoz. Ide vágó ada-
lék, hogy amikor több magyar színház is
foglalkozott Botho Strauss Gross und klein
(Apraja-nagyja) című remek darabja elő-
adásának gondolatával, végül is mindegyik
azzal az érvvel vetette el, hogy színészei-
nek játékstílusától és közönségének igé-
nyeitől idegen ez a nálunk hagyományok
nélküli artisztikus stilizáció. Éppen az em-
lített kihagyások miatt idegen, és lesz az
újabb kihagyások miatt még inkább az.

De nem a magyar színházról akarok
szólni, hanem Thomas Bernhard szín-
műveiről. Elsősorban mint olvasójuk, és
csak másodsorban mint az említett két
előadás nézője, illetve egyéb színház-
történeti információk átadója. Pályáját
Bernhard nem drámákkal, hanem ver-
sekkel és prózával kezdte az ötvenes
évek végén és a hatvanas évek elején.
Jellegzetesen logomániás prózaszövegei,
több egymásba csúsztatott beszédszint-
ből, jegyzettöredékekből álló szöveg-
„hagyatékai" közül több olvasható már
magyarul is. Legutóbb 1987-ben jelent
meg egy válogatás elbeszéléseiből és kis-
regényeiből Az erdőhatáron címmel, és
mivel ennek utószavában kísérletet tet-
tem már Bernhard művészetének álta-
lános jellemzésére, különös tekintettel
prózájára, itt most ettől eltekintek, és csak
a darabjaira összpontosítok, amelyek
persze, monomániás íróról lévén szó, szo-
rosan kapcsolódnak a prózai művekhez,
sőt bizonyos szempontból azok közvetlen
elágazásainak, más eszközökkel történt
folytatásainak tekinthetők, ugyanakkor
lényegesen különböznek is tőlük, az idő
haladtával mind jobban. A drámák mint-
ha a prózai művek egy bizonyos sajátos-
ságát vagy lehetőségét aknázták volna ki s
fejlesztették volna tovább, immár a drámai
műfajok törvényei szerint.



Első két darabját 1970-ben publikálta
Bernhard. A Der Berg (A hegy) címűnek,
amelyet nem ismerek, és tudomásom sze-
rint nem adtak elő, ez a jellemző alcíme:
„Játék ember formájú marionetteknek
vagy marionett formájú embereknek". A
másik darab az Ein Fest für Boris, amely-
nek magyar címe Petra-Szabó Gizella
kéziratos fordításában, szerintem vitat-
hatóan, így hangzik: „Egészségedre, Bo-
risz", szó szerint pedig így fordítható:
„Ünnepség Borisznak". Ősbemutatóját
Claus Peymann rendezte meg a hamburgi
Deutsches Schauspielhausban 1970-ben.

Az Ünnepség Borisznak teljes fegyver-
zetében állítja elénk a drámaíró Bernhar-
dot, ámbár bizonyos motívumok és mód-
szerek későbbi rögeszmés ismétlődése
ellenére is úgy vélem, hogy ez a fegyverzet
nem maradt olyan változatlan, mint
Bernhard egyes német kritikusai állítják.
A Borisz mindenesetre Bernhard leg-
morbidabb, legnyersebb és leginkább
allegorikus darabja - később ezek a vég-
letek tompultak, illetve más vonásokkal
kiegészülve árnyaltabb, összetettebb mű-
vészi hatást eredményeztek. A harsányan
és kihívóan abszurd Borisz főszereplője
egy dúsgazdag öreg (?) hölgy, a Jótét
Lélek, aki tíz éve egy baleset kö-
vetkeztében elvesztette mindkét lábát - és
a férjét. Azóta tolókocsiban, görszékben
él, és onnan zaklatja, gyötri, nyúzza
Johannát, az ápolónőjét és felolvasónőjét.
Két éve „férjül vette" Boriszt, egy szintén
lábatlan nyomorékot a szomszédos
menhelyről, ahová a Jótét Lélek ablakából
át lehet látni.

A darab első felét kitevő két előjáték
szinte teljes egészében a Jótét Lélek
monológja, amely forma szerint Johan-
nához szól, és amelyet időnként meg is
szakít Johanna egy-egy szava. A Jótét
Lélek, akit szörnyeteg vonásai Dürren-
matt öreg hölgyével rokonítanak, az ural-
kodás megszállottja. A hamburgi előadás
a darab második felét kitevő „ünnepségen"
ékkövekkel, gyöngyökkel dúsan kirakott
koronával, valóságos pápai tiarával a fe-
jén léptette föl. A Jótét Lélek azonban
csak képzeletben lehet igazi nagyasszony.
Monológjában és kalapot-kesztyűt pró-
bálgató szeszélyeskedéseiben díszes, ün-
nepélyes élet illúziójába ringatja, egy
város köztiszteletben álló előkelőségé-nek
álmodja magát, aki jelmezbált ad,
maszkokat visel, és azt a látszatot kelt-
heti, hogy nem az, aki valójában. A való-
ságban legföljebb a nyomorékoknak lehet
királynője. Johannán kívül alattvalója
még Borisz, ez a kataton idióta, aki

valami babakocsifélében él, vénséges,
ráncos csecsemőként, és alig különbözik
egy állattól: artikulálatlan hangokat tud
csak hallatni, és a nyers gyümölcs a ked-
venc tápláléka.

Alattvalói még a Jótét Léleknek a szom-
szédos menhely nyomorékjai is - őket,
szám szerint tizenhármukat hívja meg
vendégül az „ünnepségre", Borisz szüle-
tésnapi „zsúrjára". Ez alkalomból Johan-
nát is arra kényszeríti, hogy lábatlan nyo-
morékként, tolószékben üljön az ajándé-
kokkal megrakott asztalhoz. A születés-
napi zsúr morbid „danse macabre".
Bernhard fantáziája tobzódik az abszurd
ötletekben. A nyomorékok egyrészt
esznek-isznak, dohányoznak,
nevetgélnek, viháncolnak, másrészt
panaszkodnak, lázadoz-nak, a Jótét
Lélekben sanyarú sorsuk jobbítóját vélik.
Fő sérelmükként hánytorgatják fel, hogy
túlságosan rövid ágy jár csak nekik a
menhelyen, még lábatlan törzsük sem
fér el rajta, és azon morfondíroznak,
hogyan tudnák közösen elpusztítani
magukat. Közben Borisz dobolni kezd
egymagában, egyre vadabb és hoszszabb
futamokat ver ki a dobján - eszünk-be
juthat róla mind Brecht Kurázsi ma-
májának Kattrinja, mind Günter Grass A
bádogdobjának szintén nyomorék Oskar
Matzerathja -, dobolása a vegetatív létre
korlátozott ember amorf és halálos láza-
dása. Eszeveszett dobolása közben ugyan-
is Borisz szinte észrevétlenül kiszenved.
Borisz pusztulása tekinthető úgy is, mint
csapás, amely a Jótét Lelket megfosztja
látszaturalkodásának készséges, enge-
dékeny tárgyától, de úgy is, mint betelje-
sülés, keserű kacajjal üdvözölt diadal:
Borisz kimúlása az ember méltatlan-
ságáról és pusztulásra kárhoztatottságá-
ról szóló titkos tételt igazolja. E diadalra
a Jótét Léleknek annál is inkább szük-
sége van, mert Johanna dacos-néma tű-
rése, épsége és sértetlensége zavaró ellen-
érvnek tűnik, amely zsarnoki módon
elfojtandó.

A Borisz radikálisan redukált világról
szól: térbeli korlátozottságokról, testi fo-
gyatékosságokról és nyelvi degradációról:
szaggatott, töredezett, monokróm,
központozás nélküli, lüktető, rövid so-
rokból áll a darab szövege. Hol valami
barbár litániára emlékeztet, hol a mo-
dern repetitív zenére. Ami a leginkább
bernhardi benne, és ami a későbbi mű-
vekben sem változik: az ambivalenciája.
A nyomorékok egyfelől hátborzongatóan
valóságosak, másfelől allegorikusak. Az
ambivalencia jelentésre és hang-nemre
egyaránt vonatkozik: a darabot a

kétféle érvényesség egyidejűsége és fe-
szültsége élteti. Van benne valami a ké-
ső középkori haláltánc-ábrázolásokból,
Bosch és Dürer képeiből.

A Borisz egy megnyomorodott, lefo-
kozott és kakofonikus ünneplés köze-
pette agonizáló világról szól, a következő
darab, a Derlgnorant und der Wahnsinnige
(A tudatlan és az őrült) Bernhard egy
másik rögeszmésen visszatérő témájáról:
a művészet elembertelenítő, meg-
nyomorító hatásáról. A művészet Bern-
hardnál majdnem mindig a zenét jelenti.
A zene ugyanakkor nemcsak mint művé-
szet értendő, hanem mint az emberi meg-
ismerés, a világról való tudás olyan arti-
kulációja is, amely szorosan összefügg
más bernhardi artikulációs szférákkal: a
nyelvi-irodalmi kifejezésen túl mindenek-
előtt filozófiával, matematikával, geo-
metriával, alkalmilag színművészettel,
építészettel. A tudatlan és az őrült főhőse
egy világhíres énekesnő, aki azonban,
mint több más Bernhard-darab főszerep-
lője, testi valójában csak később jelenik
meg a színen, felcsigázott várakozás
után, mivel már addig is ő volt a fősze-
replő, de csak a többiek beszélgetésének
tárgyaként, játszmájuk tétjeként. Ez jel-
legzetesen drámai mozzanat, amelyben
eltérnek Bernhard darabjai prózájától -
ott is gyakran beszélnek ugyan valakiről,
aki nincs jelen, ám aki annál inkább
végzete annak, aki beszél róla -, de ott
ez az idézett személy mindvégig idézet
marad.

A tudatlan és az őrültben az Apa és ,a
Doktor társalognak az énekesnőről, az Ej
Királynőjéről, annak operai öltözőjében,
a Varázsfuvola előadása alatt. Az Apa
csaknem vak, alkoholista öregember, aki
minden pénzét lánya énekesnői kiképzé-
sébe, karrierjének felépítésébe ölte, anél-
kül hogy igazán tisztában lett volna azzal,
milyen felemás, kétélű sorsra szánja. Ő a
„tudatlan", azaz inkább: nem-tudó, gya-
nútlan, a „vak", aki nem lát tisztán, illet-
ve amit mégis látni vél, az előtt behuny-
ja a szemét, alkoholmámorba menekül
előle. Az „őrült" a Doktor, aki annál töb-
bet tud, legalábbis tudni vél, s akinek
egyik fő hivatala, hogy közvetítsen Apa
és lánya közt, mindkettőjüket megértse,
tudása révén azonban az őrület peremén
egyensúlyoz. Az Apa például szüntelen
aggódik lányáért, már három órával az
előadás kezdete előtt ott ül az öltözőben,
és sopánkodik, amiért a lánya egyre ké-
sőbb fut be a színre lépése előtt, mire a
Doktor megmagyarázza neki, hogy ez
egyre éleződni fog, de elkésés sosem lesz



belőle - és mintha a magyarul is olvas-
ható Fagy című regény motívuma térne itt
vissza, az Abszolút Kelvin Fok, mely
megközelíthető ugyan, de elérhetetlen.. .
és egyre nagyobb erőt kell „közölni" a
megközelítésére szánt testtel. A fagy itt
művészeti fagy: a koloratúraéneklés.

Az Éj Királynője a világ egyik legna-
gyobb koloratúra-énekesnője, és a darab
tárgya tulajdonképpen az énekesnő e
felülmúlhatatlan tudásában testet öltő
bizarr, értelmetlen virtuozitás, az öncé-
lúvá váló, befelé forduló abszolút tökély.
Énekelni természetesen nem halljuk az
énekesnőt, koloratúrszoprán áriáiról csak
beszélnek a szereplők, illetve csak mar-
kíroz egy-egy koloratúrát fellépése előtt
az Ej Királynője, mikor végre az utolsó
pillanatban befut - ahogy A szokás ha-
talmában is mindvégig csak beszélnek a
szereplők arról, hogy szeretnék eljátszani
a Pisztrángötöst, de újra meg újra csak
markírozó vonóhúzásokig jutnak el -, ám
épp ez a vég nélküli taglalása az énekesnő
briliáns művészetének és a vele járó
hisztériának, követhetetlen és gonosz
szeszélyeknek, a világtól és a közönségtől
való teljes elidegenedésnek, ez a
szüntelen „üres" fecsegés állítja bizarr,
groteszk távlatba a művészi tökélyt. Az Ej
Királynőjének művészete - bár ez
Bernhardnál nem mondatik ki - a herélt
itáliai énekesekére emlékeztet. Az ön-
csonkítás mozzanatát Bernhard másképp
jelzi. Nála a Doktor őrült összefüggéste-
lenséggel és eszelős kitartással mindun-
talan visszakanyarodik egy leíró bonco-
lási szakszöveghez: akkurátus és szak-
szerű pontossággal felmondja az emberi
test felboncolásának tankönyvbe illő és
nyilván onnan is származó menetét. Ez a
motívum ellenpontot képez a koloratúra-
énekesnő gégefő-artisztikumával szem-
ben, az emberi test halandóságát, rom-
landóságát állítja szembe az abszolút
tökély embertelen és végső fokon hiába-
való hajhászásával.

A szokás hatalma az ellenkező oldalról
közelíti meg ugyanezt a problémát. Ott
esendő, tenyeres-talpas emberek, cirkuszi
mutatványosok „szabadidejük-ben"
huszonkét éve a Pisztrángötöst próbálják,
de lehetséges, hogy még az első
akkordokig sem jutottak el. Bár a darabot
itt is elöntő üres, eszelősen ismétlődő
szavak, témák, rögeszmék áradatából az a
lankadatlan szándék, az a rendíthetetlen
cél bukkan elő szüntelen, hogy végre
hibátlanul és tökéletesen játsszák el egy-
szer a Schubert-kvintettet, ám egyáltalán
nem biztos, hogy a cirkuszigazgató, a

zsonglőr, az állatszelídítő, a bohóc és az
artistalány tud bánni valamennyire is a
hangszerével, illetve hogy valaha is végig-
játszották, bár tökéletlenül, a Pisztráng-
ötöst. A szokás hatalma talán éppen az,
hogy tökélyre törekszenek, noha az elemi
fogásokat sem ismerik. Vagy hogy nem
veszik észre, mennyire nem köze-lednek
a tökélyhez, ami annak elérhetetlenségét
tekintve tulajdonképpen mind-egy is.
Innen nézve abszurd komédia A szokás
hatalma, valósággal bohózat, bohóctréfa,
amelyről a Szentivánéji álom
mesteremberei is eszünkbe juthatnak. De
az ambivalencia itt is jelen van. Nem-
csak nevetséges pojácák ezek a mutatvá-
nyosok, nemcsak dilettánsok, amatőrök
az előbbi darab szuperprofesszionista
énekesnőjéhez képest, hanem bizonyos
téren, éspedig a zenéléssel analóg téren,
mutatványosokként maguk is profik, ma-
guk is a mesterségbeli tökély megszál-
lottjai. Sőt, még az sincs kizárva, hogy a
cirkuszigazgató zseniális csellista egy-
ben, és a darab úgy értendő, hogy ő akar
mindenáron tökéletes kvintettet létre-
hozni, a többiek pedig csak a szokás ha-
talmánál fogva tartanak ki mellette hu-
szonkét éve, noha semmi közük az egész-
hez, és őrült tévhit is azt várni tőlük,
hogy valaha odaadóan fognak próbálni.
Akár így, akár úgy olvassuk a darabot,
végeredményben mindenképp arról szól,
hogy a művészi tökély hajszolása hiába-
való, s csak arra jó, hogy megőrjítse,
tönkretegye, megnyomorítsa az embert,
végképp kiszolgáltassa annak az őrület-
nek, amely elől a művészet segítségével
szeretne elmenekülni. A Fagy festője,
Strauch, más prózai művek filozófus-
tudósai, A szokás hatalma Caribaldija
eszelősen hisznek benne, hogy létezik
valami szellemi tökély, ami védelmet
nyújt a világ őrjítő irracionalitása ellen,
valami végső rend és harmónia a káosz
közepette, ám épp ez a görcsös ragaszko-
dásuk hitükhöz, az elérhetetlen végcél
rögeszmés hajszolása szolgáltatja ki őket
végérvényesen az őrületnek, az irracio-
nalitásnak, a káosznak, és idegeníti el
őket visszavonhatatlanul azoktól, akik
beérik a hétköznapi kompromisszumok-
kal, az olcsó hazugságokkal. Hogy valaki
úgy őrült-e, áldozata-e a szokás hatalmá-
nak, hogy mindenáron csellózni akar,
pedig cirkuszigazgató, vagy úgy, hogy el
akarja játszatni a Pisztrángötöst olyanok-
kal, akik legfeljebb annyiban alkalmasak
erre, hogy a hozzá szükséges kitartó ma-
kacssággal egy zsonglőrszámban jutottak
mesterfokra, végső fokon mindegy, az
ilyen ember ugyanúgy egy rögeszme

áldozata, mint az, aki azt hiszi, hogy a
koloratúraéneklés abszolút tökélyével
gyarló, esendő emberből absztrakt fizikai
tüneménnyé válhat.

E két darabot „Salzburgi darabok" gya-
nánt tartja számon a Bernhard-irodalom,
mivel mindkettő a Salzburgi Unnepi Já-
tékok megrendezésére készült, és ott is
tartották meg az ősbemutatójukat. Salz-
burghoz viharos, ellentmondásos, ambi-
valens érzelem fűzi egyébként is Bern-
hardot, ifjúkorát itt töltötte, és önélet-rajzi
regényciklusában gyűlölettel ábrázolta a
város fasisztoid-nyárspolgári lég-körét, az
Ünnepi Játékokat is szidalmazta sznob
exkluzivitása miatt, mindamellett
törzsszerzője lett a hetvenes években, a
Játékok egyik fénypontja volt számos
alkalommal egy-egy Bernhard-ősbemu-
tató. Az első A tudatlan és az őrült volt
1972-ben. Ezt is Claus Peymann ren-
dezte, olyan nagyságokkal, mint az Apa
szerepében Ülrich Wildgruber, a Doktor
szerepében pedig a filmekből is jól is-
mert Bruno Ganz, fekete zsabós csipke-
ingben és frakkban. 1974-ben követte A
szokás hatalma, ennek Dieter Dorn volt a
rendezője, és Caribaldi cirkuszigazgató
szerepét Bernhard színházának kulcsfigu-
rája, a nagy Bernhard Minetti játszotta.

A kótyagos vén clown fazonú Minetti
színészi alkata annyira telibe találta
Bernhard egyik legfőbb figuratípusát, az
eszelősen monologizáló, groteszkül mo-
nomániás öregembert - vagy fordítva:
annyira megindította Bernhard alakte-
remtő fantáziáját, hogy darabok sora
született, melyek főszerepét, sőt csak-
nem monodráma módjára kizárólagos,
egyetlen szerepét Minettire szabta az író.
Ilyen a két magyarra fordított darab közt
már említett Minetti, amely egyúttal
variáció a művészettémára is. Minetti itt a
darab szövege szerint saját nevén és mint
színművész lépett színre az 1976-ban
Peymann rendezte stuttgarti ősbe-
mutatón, és azt játszotta el szerepe sze-
rint, hogy negyven éve távol él a színház-
tól, mert annak idején elbocsátották mint
színigazgatót a bűzlő Lübeck városából,
és akkor visszavonult egy ósdi kis-
városba, Dinkelsbühlbe, soha többé nem
lépett fel, csak Lear király szerepében
gyakorolta magát, minden hónap tizen-
harmadikán eljátszotta a Lear királyt
tükör előtt, és most, negyven év múltán
egy ostendei szállóba érkezik szilveszter
éjszakáján, hogy találkozzék a flensburgi
színház igazgatójával, aki állítólag fel-
ajánlotta neki, hogy a színházának két-
száz éves évfordulóján eljátszatja vele a



Lear királyt. Miközben a szálló halljában
ezt sokszorosan elmondja egy illuminált
magányos hölgynek, fityeg a kioldódott
alsónadrágkötője, és álarcos mulatozók
kavalkádja gomolyog körülötte. A flens-
burgi színház igazgatója persze ugyan-
úgy nem jön meg, ahogy Godot sem, és
Minetti végül öngyilkos lesz a tengerpar-
ton, tetemét lassan belepi a hó. „A mű-
vész arcképe öregember korából" alcímű
darab ismét kimondja: „A művész akkor
művész igazán, ha velejéig tébolyult, ha
beleveti magát az őrületbe, föltétel nél-kül
a módszernek adja át magát. Az igazi
művész gyermekes művészetének tébo-
lyából módszert csinál."

Ez a Minetti Bernhard leginkább ko-
molyan veendő és rokonszenves művész-
figurája, akinek sorsát úgyszólván tragi-
kusnak érezzük, annak ellenére, hogy a
hónaponként ismétlődő tükör előtti „fegy-
verfényesítés" nála is jókora adag őrületre
vall. A Minettivel egyazon évből való Die
Berühmten (A hírességek) viszont annál
ellenszenvesebb művészeket léptet fel. Ez
a darab Bernhard egyik legmulatságosabb
és ugyanakkor legkegyetlenebb
komédiája. Egy világhíres basszista Salz-
burg környéki kastélyában játszódik, ahol
a házigazda fényes ünnepséget rendez
abból az alkalomból, hogy kétszázadszor
játszotta el a Rózsalovagban Ochs báró
szerepét. A vendégek hozzá hasonló hí-
rességek mind: a tenorista, a szoprán, a
színész, a színésznő, a rendező, a kar-
mester, a zongoraművésznő és a könyv-
kiadó. Az utóbbit kivéve csupa művész,
mégpedig hírneves, sikeres, gazdag mű-
vész. A darab első felében egy nagy,
kerek asztal körül ülnek a szereplők, és
vacsoráznak. Mindegyikük mellett egy-
egy életnagyságú és élethű báb ül, amely
szomszédjának művészi példaképét for-
mázza. Ezek szintén hírességek, mégpe-
dig valódiak, egykori nagyságok. Igy a
karmester mellett Toscanini bábja foglal
helyet, a rendező mellett Reinhardté, a
kiadó mellett S. Fischeré, a szopránéne-
kesnő mellett Lotte Lehmanné, a színész
mellett Alexander Moissié stb. „Ember
formájú marionettek" és „marionett for-
májú emberek" ülik körül az asztalt, és
színjátékuk mindvégig mintha megele-
venedett panoptikumban játszódna.

A darab szöveg-húsát a hírességek cse-
vegése adja. Tárgya a művészet, különös
tekintettel az előadóművészetekre, azok-
nak is mai viszonyaira. Bernhardra jel-
lemzően sommásan fogalmazott szen-
tenciózus megállapítások özöne árasztja
el az olvasót-nézőt. Megtörtént esetek-

ről is hallunk, valódi nevekkel. A prímet
a basszista viszi, ez az öntelt pojáca, aki
nem győzi dicsekedve hangoztatni sike-
reit. A többiek szekundálnak neki, de
egymásnak is hízelegnek, föl-fölkapják
valamelyikük egy-egy tételét, és cifráz-
zák, tupírozzák tovább. Tehetség, karrier,
gázsi, „a művészek perfidiája" tárgyában
fújja ki-ki a maga szólamát, bizonyos
témák, motívumok vissza-vissza-térnek,
de a frazírozás, a kíséret mindig más.
Mintha egy kamarazenekart hallanánk,
amelyben sorra szólókhoz jutnak az egyes
hangszerek, vagy kórust, amely-nek
tagjai nem egyszerre, hanem külön-külön
énekelnek, vagy éppenséggel operát - ez a
legkézenfekvőbb hasonlat -, amelyben
áriák illetik meg a szereplőket, de
mindent egybevéve végül is úgy hat ez az
ünnepi est, olyan rutinosan és elmésen,
egyúttal olyan kísértetiesen és üresen
zajlik, mintha szintén a kétszázadik
előadásánál tartana, mint a basszista Ochs
bárója.

Miután a darab első felének végén a
szopránénekesnő példáját követve a
hírességek ízzé-porrá törik példaképük
bábját, a második részben, a kastély tera-
szán folytatódik a szentenciák, arany-
igazságok, közhelyek abszurd tűzijátéka.
A basszista önelégültsége nem ismer ha-
tárt. Végül elérkezik „a művészek meg-
nyilatkozása". Mindegyikük egy-egy állat
fejét ölti magára, kutyáét, macskáét,
rókáét, kakasét, tehénét stb., ki-ki azét,
amelyikhez művészete leginkább „ha-
sonlít". Társalgásuk állathangok kako-
fóniájába merül. Hajnalodik, egyetlen
hang válik ki közülük élesen: egy valódi
kakas háromszori kukorékolása.

A hírességek fergeteges abszurd pan-
demóniuma a művészet hívságainak. A
művészekről lehull az álarc - de úgy, s ez
megint az ambivalenciának köszönhető,
hogy közben nem törpülnek közönséges
kóklerokká, mindvégig megőriznek valami
kísérteties nagyságot. Leginkább operai-
nak lehetne nevezni ezt a nagyságot.
Bernhard nevetséges, taszító
szörnyetegeknek ábrázolja ugyan
hírességeit, őrülteknek, nyomorékoknak,
hisztérikáknak, önimádó pojácáknak,
szószátyár csepűrágóknak, de azt is
érezteti: csak ilyen áron lehet belőlük
bálványozott világsztár, tökéletes „mu-
tatványos". Kissé leegyszerűsítve: egy
basszistának, hogy az operaművészet leg-
nagyobb Ochsa lehessen, olyan címeres
ökörnek kell lennie az életben, mint itt az
ökörfejet öltő basszistának.

A művészettematikával párhuzamosan
több olyan darabot is írt Bernhard a

hetvenes években, amelyben társadalmi-
politikai viszonyok ábrázolásához terem-
tett abszurdba hajló modellt. Az 1974-ben
Bécsben bemutatott, első ízben szintén
Peymann megrendezte Die Jagdgesell-
schaft (A vadásztársaság) egy tábornok
vadászházában játszódik egy vadászat
előtt, alatt és után. Az első részben az Író
és a Tábornokné beszélgetéséből meg-
tudjuk, hogy a Tábornok óriási erdőségét
valami kártékony rovarféle támadta meg,
és ezért azt rövidesen az utolsó fáig ki
kell vágni. Megtudjuk még a Tábornok-
ról, hogy félkarú (Sztálingrádnál vesz-
tette el a bal karját), alig lát már, és halá-
los beteg. Megint egy testileg-lelkileg
megnyomorodott Bernhard-hős, akinek
hatalma van, aki nagyság, ugyanakkor a
valóságtól mérhetetlen messzeségben,
emlékeibe, rögeszméibe, tévhiteibe zár-
kózva él, és akiről megint csak hallunk
jó darabig, mielőtt személyesen megje-
lennék. Pusztulásra ítélt erdő, amelyben
a halálra ítélt Tábornok még rendez egy
utolsó vadászatot azokkal a miniszter ba-
rátaival, akik alig várják, hogy felfordul-
jon - íme, ismét a Bernhardra jellemző
végletek, groteszk és morbid túlzások, a
halmozás, amely a beléje árasztott sok
bölcselkedés ellenére nem annyira esz-
mei-intellektuális célzatú, mint inkább
érzelmi töltetű, mágikus-sugalmazó ha-
tású, örvény módjára magába szívó
erejű. Ez is ambivalencia: a darabbeli Író
úgyszólván rezonőrként van jelen, ki-
fogyhatatlan az állapotokra vonatkozó
mélyenszántó észrevételekben, a Tábor-
nok pedig úgy bánik vele, ahogy a nagy-
könyv szerint az ostoba, korlátolt zsar-
nok a tisztánlátó íróval, de mindez nem
veendő egészen komolyap, idézőjelbe
van téve. Őrült komédiát látunk, amely-
ben az Író tisztánlátása ugyanúgy része a
haláltáncnak, mint a Tábornok vaksága,
a miniszterek alávalósága, az erdő pusz-
tulása és a Tábornokné otromba udvar-
lása az Írónak. Így a vég: a Tábornok főbe
lövi magát az Író okfejtésének hatására,
és fejszecsattogás az erdőirtás kezdetét
jelzi - csehovi reminiszcencia! -: ez a
vég nem igazságtevően katartikus, ha-
nem csúfondárosan értelmetlen.

Az 1975-ből való Der Prasident ( A z
elnök) még blődebb. Egy képzeletbeli
európai diktatúrában terroristák egyik
merényletet a másik után követik el, a
legutóbbit épp hogy megúszta az állam-
elnök, áldozatául esett ellenben egy ezre-
des és az elnökné kutyája, amely a lövések-
től ijedtében szívszélhűdést kapott. A da-
rab első fele az elnökné monológja azokról



a lehetetlen, pitiáner gondjairól, első-
sorban a kutyája vesztét fájlaló gyászáról,
amelyek tébolyító kontrasztot alkot-nak
egy csupán feltételezhető valóságos
társadalmi helyzettel. Az elnökné a tábor-
nokné alakmása: Bernhard tobzódik az
ostoba, gonosz, képmutató, kéjsóvár,
önző, kegyetlen gazdag úriasszony szinte
shakespeare-ien iszonyú és bohózatba
illően nevetséges alakjának beszéltetésé-
ben. Miközben pedig az elnökné gátlás-
talanul ömleszti magából vérlázító elva-
kultságának elmebajos tüneteit, az elnök a
szomszéd fürdőszobában masszíroz-tatja
magát masszőrjével, és nagyokat
hahotáznak.

A darab második fele az elnök mono-
lógja, itt-ott megszakítva szeretője és
diplomaták hízelgő és talpnyaló közbe-
szólásaival. Az elnök a basszista fajtájá-
ból való: elragadtatott csodálattal beszél
tulajdon államférfiúi nagyságáról, amely-
hez legfeljebb szeretőjének színésznői
nagysága érhet föl. Önelégülten hangoz-
tatja „politikája" primitív, reakciós böl-
csességeit is. Az egyetlen oldalnyi utolsó
jelenet csattanója: temetik az elnököt, akit
sikerült szintén eltenniük láb alól a
merénylőknek, köztük minden jel szerint
az elnökházaspár fiának. Nyilván vitat-
ható Bernhard álláspontja: leegyszerű-
sítjük az igazságot, ha ennyire hülyének
képzeljük a diktátorokat - de azért el-
gondolkodtató, figyelmeztető is: hát-ha
mégis ennyire hülyék, ilyen pitiáner
szörnyetegek, és csak megnehezítjük a
dolgunkat, ha mindenféle bonyolult ma-
gyarázattal próbáljuk megérteni zsar-
nokságukat.

Az 1979-ben Claus Peymann rendezé-
sében Stuttgartban bemutatott Vor dem
Ruhestand (Nyugállomány előtt) Bern-
hard többi darabjához képest valósággal
társadalmi-lélektani dráma. Egyébként is
megfigyelhető szerzőnk pályáján, hogy az
utóbbi időben alakjai veszítenek mario-
nettszerűségükből, és mind emberszabá-
súbbak. A Nyugállomány előtt három sze-
replője két nővér és fivérük, akik teljes
visszavonultságban élnek egy mai nyu-
gatnémet városban. A férfinak éppen-
séggel van nyilvános élete is: nyugdíjazás
előtt álló, köztiszteletnek örvendő
bírósági elnök, befolyásos polgár, akinek
épp a cselekmény napjának délelőttjén
sikerül mint a városi tanács tagjának meg-
akadályoznia, hogy a házuk elé vegyi
üzemet építsenek. De ez a nyilvános élet
csak fedezék, csak alibi Rudolf Höller
számára, hogy otthon, titokban emlékei-
nek élhessen és várja a feltámadást. Höl-

ler ugyanis a náci időkben magasrangú
SS-tiszt volt, egy koncentrációs tábor pa-
rancsnoka, aki saját kezűleg is végzett ki
embereket, és máig megmaradt hívő
nácinak. Az összeomlás után Vera nővé-
re rejtette el házuk pincéjében, ott őriz-te,
gondozta mindaddig, amíg a feledés
fátylát lehetett borítani a történtekre, és
akkor Höller is előbújt rejtekéből, és
csakhamar az lett belőle jelképesen para-
dox módon, akinek ítélkeznie kellett
volna a magafajtájún: bíró. De nővéreivel
azóta is minden évben megünnepli
Himmler születésnapját, annak emlékére,
hogy Himmler annak idején egy-szer
megdicsérte.

Egy ilyen napon játszódik a darab, és
mint annyiszor Bernhardnál: a központi
figura sokáig nincs jelen, csak beszél róla
a két nővér. Egyikük, Clara, nyomorék,
tolószékben ül naphosszat. Még a háború
utolsó napjaiban, egy amerikai légi-
támadás következtében bénult meg. Az-
óta tehetetlenül és kiszolgáltatottan ra-
boskodik nővére és fivére zsarnoksága
alatt. Ő nem náci érzelmű, ellenkezőleg,
gyűlöli két testvérét fasiszta nézeteik és
múltjuk miatt, de nem tud szabadulni
tőlük, mert ők gondoskodnak róla s
mindenekelőtt arról, nehogy valami
intézetbe vagy menhelyre kerüljön, ahol
eljárhatna a szája. A másik nővér
szerelmes fivérébe, csodálja, bálványozza.
Kiszolgálja, mintha a cselédje lenne,
kényezteti, dédelgeti, sőt az ünnepnapon,
Himmler születésnapján még az ágyába is
befekszik.

Az ünneplés vége az, hogy Höller
berúg, hadonászik egykori fegyverével,
még nővéreit is megfenyegeti, majd szív-
roham éri és összeesik. Kísérteties pilla-
nat: Vera előbb rémülten leráncigálja róla
SS-tiszti egyenruháját, eltünteti a
relikviákat, és csak azután hívja telefonon
az orvost, alighanem már későn. A
Nyugállomány előtt nyomasztó, szoron-
gató darab, de magán viseli annak a nyo-
mait is, hogy vele Bernhard kilépett
köreiből, olyan terepre, ahol nem ottho-
nos. A darab feszültsége morális-lélek-
tani konfliktusból származhatna, s ez nem
kenyere Bernhardnak: a bűnös mint bíró
igyekszik tisztázni magát mind ön-maga,
mind a nyilvánosság előtt, és lelke mélyén
fél a forma szerint hőn áhított
nyugállománytól, mert az épp a sikeresen
elaltatott lelkiismeret felébredését és
nyugtalanságát okozhatja. Bernhard
alakjait azonban nem kezdi ki semmilyen
változás, igazában változás sincs nála.
Höller nácizmusa, a múlttal való
összhangja a nyugállomány előtt is
töretlen.

Annál otthonosabban mozog Bernhard a
szintén 1979-ből való Der Weltver-
bessererben (A világjobbító), amelyet me-
gint csak Peymann mutatott be, ezúttal
már Bochumban, és megint csak Minetti-
nek ajánlott Bernhard. Ő is játszotta a
bemutatón ezt a pazar komédiát, amely
megint csak szinte egyvégtében mono-
lóg, a Világjobbító monológja. A kopasz,
öreg, állítólag béna és csaknem süket
Világjobbító ül egy széken a szobája kö-
zepén, és szenilis bőbeszédűséggel és
csapongással monologizál.

A monológ egyszerre epikai és drámai
elem Bernhard színműveiben. Prózai mű-
vei közül nem egy szintén egyetlen mono-
lóg. A monológ azonban eredendően drá-
mai eszköz, és így elvben semmiképp sem
teszi Bernhard darabjait drámaiatlanná,
legfeljebb szokatlanná az, hogy monoló-
gokból állnak, és hogy ezek a monológok
esetleg a prózai művekből erednek, amint
a prózai művekben sem tekintjük őket
idegennek pusztán azért, mert formájuk a
drámából származik. A regényben
ugyanúgy irreális, hogy az író úgy tesz,
mintha beférkőzhetne hőse tudatfolya-
mataiba, mint a drámában a magában
fennhangon beszélő szereplő. A darab-
beli monológok továbbá fontos módosu-
lásokon mennek keresztül a prózaiakhoz
képest. A Bernhard-darabokban mindig
ki van tűzve egy pont, egy szereplő sze-
mély, akihez a monológ szól, még ha az
netán hallhatta is már számtalanszor, és
így aligha kíváncsi rá. A Világjobbító az
Asszonyhoz intézi szövegét, aki házve-
zetőnője, ágyasa, mindenese - ez is egy
visszatérő típus Bernhardnál: a némán
tűrő és engedelmeskedő nő: ilyen a Bo-
risban Johanna, Az elnökben Frölichné, az
elnökné komornája, Clara a Nyugállo-
mány előttben és a Színházcsináló fele-
sége. Ilyen célpont, vonatkozási pont a
prózai művekben is előfordul - ha nem
másnak, hát a papírnak szól a monológ,
arra rója sorait a beszélő, azaz önmagá-
hoz mint tárgyiasított hallgatóhoz be-szél
-, ám egészen más, ha ez a személy
szemmel láthatóan jelen van, és a mono-
lóg közben esetleg jelentőségteljesen
tesz-vesz is. Meggyőző példáit nyújtotta
ennek a két bécsi előadás. A drámai
monológnak ugyanakkor más a nyelvi
szövete Bernhardnál, mint a prózainak.
Az ismétlés, a halmozás, valami mágikus
erejű repetitivitás mindkettőnek alap-
elve, de míg a prózai monológ többnyire
bonyolult körmondatokból építkezik, és
csak ritkán szakítják meg szentenciózus
következtetésekként leszűrt egyszerűbb



kijelentések, a drámai monológ döntő
többségben egyszerű mondatok rákos el-
burjánzása útján jön létre. A Bernhard-
monológ valójában egyáltalán nem olyan
stilizált, mint amennyire hosszúsága, tör-
delése és központozás nélküli szedése
alapján látszik - jól tagolhatóan, hitele-
sen mondható, csak meg kell teremteni
hozzá a színpadi helyzetet és még inkább
azt a figurát, akiről elhihető, hogy ilyen
eszelősen bőbeszédű, hogy hetet-havat
összehord, hogy valami elől újra meg újra
épp a beszédbe menekül. Nos, a Bern-
hard-darabokban, éppen a monológok
révén, főleg az újabbakban, többnyire
benne vannak ezek a figurák, a rendsze-
rint epikai ívet is befutó monológokban
remekül megragadott, pontosan egyéní-
tett figurák körvonalazódnak, akiket iga-
zi színészi feladat eljátszani. Nem vitás,
ezek a figurák mind a neurózis vagy az
őrület határán vannak - azért is beszél-
nek annyit.

A Világjobbító monológja egy kibírha-
tatlanul házsártos és öntelt vén filozófus-
próféta groteszk portréja. Dohogásának
apropója a történés napján az, hogy
délelőttre lakásába várja az egyetem rek-
torát és más nagyérdemű urait, hogy át-
nyújtsák neki a díszdoktori cím adomá-
nyozásáról szóló oklevelet. A Világjobbító
mindössze egyetlen traktátust írt egész
életében, de abban szerinte benne van a
világ megjobbításának cáfolhatatlan
tana. Ezt sokáig nem ismerték el, a
Világjobbító a mellőzöttség keserű ke-
nyerét ette. Es a kitüntetések most már
elkéstek. A Világjobbító most már gyűlöli
a világot, és betegesen ápolja magában
sérelmeit. Valószínűleg világjobbító
traktátusa is mérhetetlen sértettségének
és önteltségének volt mára terméke. Vé-
gül megjönnek az egyetemi urak, átadják
a díszdoktori oklevelet, és arcpirítóan
fellengzős és hazug dicshimnuszt zenge-
nek a Világjobbító érdemeiről. Az utójá-
tékban egérfogóba szorult egeret nézeget
a Világjobbító kíváncsian és kedvtelve,
úgy nézegeti, minta Teremtő a teremt-
ményeit, majd fensőbbségesen jócsele-
kedetet gyakorol: elengedi az egeret.

Nincs terünk itt ahhoz, hogy Bernhard
összes darabját akár csak vázlatosan is
ismertessük. A „dramolett"-jeivel együtt
több mint húsz darabot írt nem egészen
húsz év alatt. A két bécsi előadásról sze-
retnék még szólni.

A színházcsináló ősbemutatóját az 1985-
ös Salzburgi Ünnepi Játékokon tartották,
Claus Peymann rendezésében. Ezt az
előadást vitték át aztán a Burgtheater

színpadára. A színházcsináló kombinálja a
művészettematikát a Minettire szabott,
démonikus-eszelős öregembereket
variáló darabtípussal, noha ezt a szerepet
nem Minetti játszotta. Különlegessége
még ennek a darabnak, hogy az a
provinciális osztrák-alpesi miliő is
megjelenik benne, amely a prózai művek
állandóan visszatérő eleme, ám a
színművekből eddig kimaradt. Egy
kétszáznyolcvan la-kosú, isten háta
mögötti osztrák falu vendégfogadójának
tánctermében játszódik A színházcsináló,
itt készül este előadni „A történelem
kereke" című grandiózus világdrámáját
vándorszíntársulatával Bruscon, a
Színházcsináló. A társulat mindössze
négytagú, az író-rendező-színész
Színházcsinálón kívül feleségéből, fiából
és lányából áll. Míg az előző állo-
másukon, Gaspoltshofenben „A történe-
lem kereke" állítólag frenetikus sikert
aratott - háromszáznyolcvan néző lelkes
tapsvihara köszöntötte -, itt, a Színház-
csináló részéről mindig mélységes un-
dorral kiejtett Ützbach nevű faluban, a
„Fekete Szarvas" fogadóban váratlan és
őrjítően művészetellenes nehézségek me-
rülnek fel: Brusconnak, aki Shakespeare
és Voltaire egyenrangú társának tekinti
magát, terembért kellene fizetnie, a tánc-
terem mocskos és nyirkos, az előadás
napján, kedden mindig mindenki véres-
hurka-készítéssel van elfoglalva a falu-
ban, és egyáltalán nem biztos, hogy a
tűzoltókapitány engedélyezi-e a vész-
fény kikapcsolását a darab fináléjában,
márpedig „A történelem kereke" című
„emberiségkomédia" csakis abszolút sö-
tétségben végződhet. A szereplők sem
eszményiek: a feleség slafrokban jár-kel,
és egyfolytában köhög, a lány buta és
dilettáns, a fiú pedig, bár szolgálatkész és
alázatos, de ütődött.

Az első három jelenetben a napsütés-
ben úszó, de fojtóan fülledt, poros tánc-
termet látjuk hosszában, rövidülésben, a
perspektíva eltúlzásával, hátul a
színpad-dal, amelynek nyílása szinte
groteszkül kicsi a színház óriási
színpadnyílásához képest. A falakon
koszos agancsok, egyéb-ként üres az
egész hodály. A szalmakalapos, pöttyös
kravátlis, ballonkabátos, fehér cipős
korosodó Színházcsináló ebben a sivár
hodályban perel a fogadóssal, zsar-
nokoskodik a személyzettel, rendezkedik
sétabotjával hadonászva, próbál de-bilis
családjával, szavalja tirádáit önnön
nagyságáról és a világ ostoba értetlensé-
géről. Megkülönbözteti Bernhard többi
logo- és megalomániás öregemberétől,
hogy ez színész, egy kolosszális ripacs,

egy nagystílű szélhámos, aki soha nem fog
lebukni, mert legfőbb áldozata önmaga.

A negyedik jelenetben száznyolcvan
fokot fordulnak a térviszonyok: a tánc-
terem színpadán vagyunk, kívül a valódi
színházi függönyön, s ez a függöny most
a tánctermi függöny is, „odakinn", azaz
benn, a valódi színpadon zsongva gyűlik
a közönség. Ám az egész napi fülledtség
után kitör a vihar, szakad az eső, csapkod
a mennykő, belecsap a plébániába, kial-
szik a villany, tűz üt ki, a közönség
pánik-szerűen menekül. Egyfelől a kívánt
abszolút sötétség, másfelől a társulat
groteszk, de mégis megindító csődje. Az
előadás páratlan remeklése, ahogy
végtelen gond-dal és figyelemmel,
aprólékos kidolgozással előkészíti a
befejezésnek ezt az ambivalens
mivoltában is katartikus pillanatát: a
lenyűgöző pojáca és gyászos társai egy
valódi „emberi komédia" hőseivé válnak.

A Ritter, Dene, Voss az 1986-os Salz-
burger Festspiele Bernhard-premierje
volt. Szintén Peymann rendezte, aki ezt
az előadást is magával vitte Bécsbe, mi-
után átvette a Burgtheater igazgatását, és
azóta is játsszák az Akademietheater-
ben, amely a Burg kamaraszínháza. A
címben szereplő három név három szí-
nész neve, erre a három színészre írta
Bernhard a darabot, és ők is játsszák a
szerepüket. Mindhárman a Burg színé-
szei, de csak Peymann bevonulása óta,
vele együtt érkeztek Bochumból. Gert
Voss nézetem szerint korunk egyik leg-
nagyobb színésze, akit a magyar közön-
ség is láthatott már a Vígszínházban, a
bochumi Peymann-féle Hermann csatája
előadásán ő játszotta Hermannt. Ez az
előadás különben ma is él még a Burg
színpadán. Hermannon és Bernhard
„Ludwig"-ján (így hívják a Ritterben kívül
Gert Voss Lessing Bölcs Náthánját, vala-
mint Shakespeare III. Richárdját és Pros-
peróját játssza jelenleg a Burgban. Le-
nyűgözően sokarcú, szuggesztív, szinte
démonikus színész, elementáris erejű III.
Richárdjához képest Brandauer Hamletje
bágyadt, steril, statikus alakítás. Kirsten
Dene is vezető színésze a Burgnak, A
színházcsinálóban ő volt a köhögős

feleség, a III. Richárdban ő játssza
Erzsébetet, és korábban, még Stuttgart-
ban ő volta Nyugállomány előtt béna Cla-
rája. Ilse Ritter is az NSZK-ból érkezett, ő
is játszott már Bernhard-szerepet.

A Ritter, Dene, Voss szereplőinek felál-
lása, egymáshoz való viszonya kísérte-
tiesen emlékeztet a Nyugállomány előtt
figuráiéra. Itt is két nővérről és a fivérük-



szemle

ről van szó, a világtól elvonulva, elidege-
nedve élő középkorú, jómódú emberek-
ről, három kisiklott, egymásba kapasz-
kodó, de ugyanakkor egymást gyötrő-
gyilkoló egzisztenciáról. A férfi, Ludwig
mindenesetre nem volt SS-tiszt, ha-nem
filozófus és elmegyógyintézeti ápolt.
Alakját Bernhard részben Ludwig Witt-
gensteinről, részben annak Paul nevű
unokaöccséről mintázta. Ez az utóbbi,
Paul Wittgenstein személyes ismerőse,
barátja volt Bernhardnak, és Wittgen-
steins Neffe (Wittgenstein unokaöccse)
címmel egy külön művet, prózai emléke-
zést is szentelt neki. A darab, mint annyi-
szor, úgy kezdődik, hogy ketten beszél-
getnek egy még jelen nem lévő harma-
dikról, a két nővér fivérükről, Ludwigról,
akit Dene, az idősebbik nővér előző nap
„váltott ki" és hozott haza a steinhofi
elmegyógyintézetből, hogy több kudarc-
ba fúlt kísérlet után ismét megpróbálja
meggyógyítani, ezúttal Frege doktor se-
gítségét is igénybe véve. Dene színésznő -
már amikor kedve tartja, de az utóbbi
időben ez egyre ritkábban fordul elő.
Inkább feláldozza magát fivéréért, kisi-
labizálja és letisztázza például Ludwig
nehezen olvasható, rapszodikus filozófiai
jegyzeteit. Valójában ugyanúgy sze-
relmes belé, és anyáskodó gondoskodás-
sal árasztaná el, mint a Nyugállomány
előtt Verája Höllert. Az önfeláldozó,
mártírkodó Denéhez képest Ritter oldot-
tabb, léhább nő, átlát a szitán, gúnyol-ja
nővérét, leleplezi komplexusait. Ludwig-
Voss, Bernhardnak ez a tán legizgal-
masabb, legszorongatóbb figurája, eleve
gyanakszik nővérei ügybuzgalmára, és a
tiszteletére rendezett ünnepi ebéden
csakhamar kifakad. A gyűlölt szülői ház-
ban, gondosan őrizgetett, de halott pol-
gári szokások és berendezési tárgyak kö-
zött valósággal újra megbolondul, úgy,
ahogy annak idején őrjíthették meg ezek
a rekvizítumok. Az ő igazi otthona már a
bolondokháza, és ez a felismerése egy
lassan, hosszan, lépésről lépésre épülő,
majd pusztító erővel kirobbanó, sátánian
gonosz és kíméletlen rohamban tör utat
magának.

A Ritter, Dene, Voss Csehovot, Strind-
berget, O'Neilt idéző mesteri előadása,
lélekrajzának hátborzongató kidolgozott-
sága, monológjainak tökéletes feloldó-
dása a kamarajátékban már-már klasszi-
kusan letisztult Bernhardot állít elénk. A
színházcsináló is tökéletesen kiegyen-
súlyozott, helyenként ellenállhatatlanul
mulatságos előadás, bár itt a monológ
még domináns szerepű.

CSÍK ISTVÁN

A látvány születése

Kézdy Lóránt
és Schaffer Judit kiállítása

A csepeli Iskola Galéria, nevéhez híven,
valóban iskolát teremtett egy általános
iskola épületében. A lakótelepi taninté-
zet falai között megszületett a látvány-és
formakultúra iskolája, elsősorban azok-
nak, akiket tanítani, nevelni leginkább
érdemes: a fiataloknak, gyermekeknek.

A Galéria látogatói, amint az Kézdy
Lóránt és Schaffer Judit kiállításának
vendégkönyvéből is kiderült, elsősorban
tanulók. Nemcsak a tárlatnak otthont adó
intézmény - más iskolák diákjai is.
Valószínűleg így van ez más tárlatok ese-
tében is, de egy díszlet- és jelmezterv-
bemutató esetében módfelett örvendetes.
Különösen akkor, ha figyelembe vesszük
a bejegyzések, a kiforratlan, iskolás
betűkkel lejegyzett mondatok tartalmát
is. Ezek a sorok ugyanis arról tanús-
kodnak - a kötelességszerűen odavésett
név, iskola, osztály megnevezése és az
obligát „tetszett" vagy „nagyon szép" mel-
lett -, hogy a gyerekek a színházi, illetve
televíziós látvány születésével kapcso-
latban értettek meg valami nagyon fon-
tosat. A színek és formák szerepének
felismerésével egyszerre két művészet, a
képző- és színművészet hatásmechaniz-
musára éreztek rá, és fogalmazták meg
naivitásukban is meglepően érett gondo-
lataikat.

Ha csak egyetlenegy bejegyzés árul-
kodik ilyen hatásról, ha csak egyetlen
tanuló jut el odáig, hogy nem csak meg-
érzi, de le is írja például azt, hogy a tele-
víziós műsor csak „úgy" tetszett, s a kiál-
lítás arra jó, hogy tudni lehessen, miért is
tetszett - nos, már akkor érdemes volt
elhozni ide ezeket a műveket.

Nem tudom, milyen szerepet játszott a
vázlatok, tervek, eredeti jelmezek és a
díszlet működését is érzékeltető makett
kiválasztásánál az a tény, hogy a kiállítás
ebbe a közegbe kerül majd. Abban azon-
ban bizonyos vagyok, hogy szerencsé-
sebb kézzel válogatni nehezen lehetett
volna. Az anyag ugyanis, minden bántó,
didaktikus erőltetettség, mindenféle száj-
barágós pedagógia nélkül is tanítani,
oktatni tud. A kiállított művek sokszínű-
sége, az alkotás, az előadást szolgáló lát-
vány születésének más-más fázisában,
más és más megközelítési útjának eltérő

stációin rögzített vázlatok összessége
ugyanis éppen arra ébreszti rá a szemlé-
lőt, ami az alkotás folyamatának lényege.

A kiállításon természetesen helyet ka-
pott a már sokszor látott, ám soha meg
nem unható televíziós Lear király anyaga
is. A sárgásszürke homok természeti való-
sága, amelybe a díszlet- és jelmezelkép-
zelések beleépülnek, csakúgy, mint a
többi felhasznált természetes anyag, a
növényi élet adta sajátos formáját őrző
kiszáradt gyökér s a sötétbarna bőr, amely
a megvalósult, eredeti jelmezek anyaga-
ként is jelen van a kiállításon, rögtön íze-
lítőt ad a látogatónak: sajátos leckét
abból, hogy az anyag megválasztása, a
természet adta formák tudatos alkalma-
zása s az a faktúra, amely csak a
kiválasztott matéria sajátja, a dráma
megfogalmazása, atmoszférateremtés
szempontjából mit is jelent.

A Lear király díszlet- és jelmeztervei
öntörvényű, sajátos világot képviselnek:
terv mivoltukban is befejezett műtár-
gyak. Más tervekben viszont éppen a be-
fejezetlenség megkapó: azok a jelmez-
vázlatok, amelyek egy felvillanó gondo-
latot rögzítenek, a színdarab, illetve ze-
nedráma hatására felmerülő, első imp-
ressziókat fogalmazzák meg néhány vo-
nallal, vagy egy későbbi stádium akkor és
ott elfogadott, továbbgondolásra alkal-
masnak tartott ötletét vetik papírra, fo-
gódzót adnak a végtermék megértéséhez.
Az a néző, aki végignézte a Nabucco, a
Traviata, a Rigoletto jelmezeinek szü-
letését dokumentáló, egymás mellett so-
rakozó rajzait-vázlatait, visszatérve az
egész kiállítást maguk köré rendező ere-
deti jelmezekhez, A kékszakállú herceg
vára jelmezeihez, nemcsak a színpadké-
pet meghatározó, a zene hatását felerő-
sítő tárgyakat látja meg bennük, hanem
egy alkotó folyamat végső termékeit is.

Ezek a ruhák, kézzelfogható közelség-
ben, egyszerre két dologról is árulkod-
nak. Bemutatják azt az anyagot, amely a
csillogó öltözék illúzióját teremti meg a
színpadon, és azt a míves, művészi,
teremtő munkát, amely az illúzióterem-
téshez szükséges. Egyszerre válik vilá-
gossá az, hogy miközben a valódi drága-
kövek, testhez simuló kelmék a maguk
valóságában talán soha nem hatnának
olyan igazinak a színpadon, mint az, ami
oda született; és hogy e jelmezek meg-
álmodása és megalkotása ugyanakkor
legalább akkora vagy még nagyobb mű-
gondot, alkotó tehetséget követel, mint
amellyel hajdanvolt királyi udvarok fő-
szabászai formálták meg egy-egy alka-


