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már nem vehetjük hasznát. Mostani problémáink
már nem politikai, hanem gazdasági természe-
tűek, és sem Walesa, sem tanácsadói nem tud-
nak rájuk megoldást. Ehelyett át akarják politi-
zálni a gazdasági problémákat. Csakhogy ez
nem megoldás.

Walesa mindenkinek - a parasztoknak, a bá-
nyászoknak, az ipari munkásoknak - azt ígéri,
hogy majd jobban mennek a dolgok, és senkit
nem kell elbocsátani. De ha tekintetbe vesszük,
milyen rengeteg a nem rentábilis üzem, akkor ez
nem nevezhető komoly gazdasági programnak,
és attól tartok, Walesa ezzel csak elmélyíti a vál-
ságot. A másik oldalon ott áll Mazowiecki, aki
megmondja, mi a helyzet, és hogy a szükséges
áldozatok nélkül a helyzet nem fordulhat jobbra.'
 Október 3. óta nincs lengyel-NDK-határ;

ehelyett Lengyelország a megnövekedett Né-
met Szővetségi Köztársasággal határos, vagyis
az ország nyugatabbra tolódott. Változtat ez az
itteni helyzeten?
 Azt hiszem, túlságosan lekötnek a saját

problémáink, hogysem ezen igazán elgondol-
kodnánk. Lengyelország számára valószínűleg
kevésbé fontos, hogy mit gondolunk mi nyugati
szomszédainkról, mint az, hogy ők mit gondol-
nak mirólunk. Nyáron itt járt Zbigniew Brzezinski,
és azt mondta, hogy a nemzetközi politikai hely-
zet ez idő szerint kedvező Lengyelország szá-
mára. A Nyugat támogatni akarja a születő de-
mokráciát, s ezért gazdaságilag is segíteni fog.
Ezen a helyzeten csak egy hirtelen politikai for-
dulat ronthat, amelyet a Nyugat nem értene meg,
s amely megzavarná; mert akinek pénze van, az
nagyon alaposan meggondolja, hol fekteti be. És
én nagyon félek attól, hogy a közeljövőben sor
kerülhet egy ilyen politikai fordulatra.

Theater heute, 1990. december

Az interjú még az elnökválasztás előtt készült. - A ford.

90 éve, 1901. április 18-án született Németh Lász-
ló, a magyar próza- és drámairodalom kiemelkedő
alakja. Orvosi diplomáját és gyakorlatát félretéve
lesz író, tanár, lapszerkesztő. Társadalmi drámái-
ban a móriczi gondolat folytatója, a gúzsba kötött
férfi kompromisszumait ábrázolja (Papucshős, Vil-
lámfénynél). Történelmi színműveiben a korral pe-
reskedő nagy személyiségek (Széchenyi, Görgey,
Husz János, Galilei) konfliktusait tárja az olvasó, il-
letve a néző elé. Legsikeresebb darabjait, amelyek
sohasem archaizált, de irodalmian emelkedett
nyelven szólnak hozzánk - a fölsoroltakon kívül A
két Bolyaí, a VII. Gergely, Az áruló - gyakran fel-
újítják színházaink. Népszerűsége, ha a színházi
ízlés változásával egyidejűleg hullámzik is, lénye-
gében alig csökken. Az elmúlt évtizedek legjelentő-
sebb Németh László-színésze: Bessenyei Ferenc.
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Az elmúlt negyven évben furcsa, szokatlan ta-
pasztalat jutott osztályrészül ennek a mi közép-
európai művészetünknek: irgalmatlanul maga
alá gyűrte az a proletárdiktatúra, amelyet Körép-
Európától nyugatra jó néhány idealista haladó
rendnek álmodott. A mondott lidércnyomás alatt
sínylődő s az előbbiekkel genetikailag rokon kö-
zép-európai szakemberek, ama bizonyos lelke-
sült hatvanas évekbeli reformkommunisták több-
éves elemzésnek vetették alá az ő proletárdikta-
túrájukat, és különb-különb demokratizálási el-
járásokkal ömlesztettek bele friss vért, feltételez-
vén, hogy egy diktatúra, icikét-picikét, egészen a
dogma tabuvá emelt határáig, demokratikus is
lehet.

Kísérletük körülbelül olyan sikeres volt, mint
azé a leányzóé, aki elhatározza, hogy egy picikét
és lehetőleg szeplőtelenül terhes lesz. Látható
kudarcukat a sztálinizmus brutalitásával indo-
kolták, mintha a sztálinizmus csak holmi
bosszantó, esetleges jelenség volna, nem pedig
a proletárdiktatúra voltaképpeni értelme.
Mélyére akarván hatolni az őket eltöltő hitnek,
alaposan megvizsgálták és lebontották, hátha
rábukkan-nak a lényegre. Belül, a nép álarca
alatt, ott a párt, a pártfátyla mögött a pártvezetés,
a pártvezetés mögött a kiválasztottak
gyülekezete, a politikai bizottság, és csak a
politikai bizottság alatt rejtőzik a mag, a centrum,
a koncentrált hatalom és erőszak- vagyis a
semmi. És ez a semmi volt: az, ami uralkodott.
Ez a felismerés kapóra jött mindnyájunk
számára, akiket úgy izgatott a kommunizmus,
mint rákbeteget a rákja. Rádöbbentünk, hogy a
proletárdiktatúra vagy - ahogyan később
átkeresztelték - a létező szocializmus sajátos
fajtája az önkiszolgáló totalitásnak, amelynek
nincsenek igazi centrumai, mert egyenletesen el
van osztva az egész társadalomban: mindenki
egyszemélyben zsarnok és áldozat, mindenki
kínozza a másikat és ugyani-akkor elszenvedi
annak kínzásait, és ekképpen szinte minden
egyes ember sorsában az egész társadalom
sorsa tükröződik vissza.
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E kissé hosszadalmas bevezető arra szolgált,
hogy a kívülállók is megértsék, amit a követke-

zőkben mondani akarok: hogy tudniillik a kom-
munizmustól olyannyira sújtott és felőrölt, a
rend-őri erőszaktól olyannyira szorongatott
művészet mégsem tűnt el a föld színéről, hanem
egyszersmind az eliszaposodott totalitárius
önkiszolgálás egyik leghatékonyabb fegyverévé
vált.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mintegy
két különböző művészet létezett volna: egy,
amelyiket üldöznek, és egy, amelyik kiszolgál.
Szó sincs ilyesfajta megoszlásról. A kommuniz-
mus korszakának művészete, ahogyan én lá-
tom, elvileg tömör organizmus; lelki szemem
előtt nagy alkotók határtalanul tragikus pályái vo-
nulnak el. Oroszországban sok ilyen él, de van
belőlük másutt, így ami országunkban is. Ezek a
bátor művészek Kelet- és Közép-Európa-szerte
eltűntek a közéletből, és csodálatra méltó ellen-
zékei kultúrát hoztak létre, de a küzdelem hiába-
valósága árnyékként kísérte őket. Némelyeket
elűztek hazájukból, mások önként távoztak, de a
kilátástalan harc mindig velük maradt, és saját
történetüktől nem szakadhattak el.
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Aligha lehet csodálkozni azon, hogy a totalitás
hatalmának megdöntéséhez végső soron és pa-
radox módon azok is hozzájárultak, akik részt
vettek felépítésében, vagy éppen eggyé olvad-
tak vele. Kvizlingekből lettek a forradalom hősei,
olyanokból, akik először önmagukat győzték le.
Aki a proletárok országában él, az nem lepődik
meg ezen, sőt természetesnek találja. Életünk
minden mozzanata Janus-arcú, ez alól csak a
keresztények kivételek, de most nem ezzel fog-
lalkozom.

A kommunista ol igarchia- hasonlóan egyéb-
ként minden primitív hatalomhoz - egyszerre
gyűlölte és szerette a művészetet, a művészeket
pedig tisztelte s egyszersmind megvetette. Kas-
télyokat adományozott nekik, ahová aztán be-
zárta őket. Jószerivel nemesi rangra emelte
őket, és könyveiket zúzdába küldte. És a művé-
szek mindhalálig szerették kínzóikat. Hiába a sok
büntetés, a sok szekatúra: nem keseredtek meg.
A hatvanas években visszatértek a koncentráci-
ós táborokból, és továbbra is ragaszkodtak a régi
tanhoz, és anyjukként szerették a pártot. Oszip
Mandelstam mára második világháború előtt így
írt: „Nálunk még értékelik a költészetet: kivégzik
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a művelőit." 1969-ben Milan Kundera felhábo-
rodva mesélte Aragonnak, hogy Prágában
betiltottak hat kulturális folyóiratot. Aragon így
felelt: „Párizsban ugyanebben az időben
negyven újság szűnt meg, és senki még csak
észre sem vette - rólatok pedig az egész világ
beszél."

Aragon akaratlanul is telibe talált. A diktatúra a
legfontosabb adománnyal: jelentőséggel ruház-
ta fel a maga egyszerre meggyötört és csodált
művészetét. Koncentrációs tábor avagy babér-
koszorú - ez a két díj adja meg a művészi léte-
zés értelmét. Jan Patočka írta a Charta '77 ide-
jén: „Azért érdemes meghalni, amiért élni is ér-
demes." Igaza volt. Közvetlenül ezután egy
rend-őrségi kihallgatás következtében meg is
halt.
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Nálunk, akárcsak más országokban, éveken át
játszottak főszerepet lázongó művészek, akik
nem is sejtették, hogy egy szép napon számukra
is szerencsés véget ér minden. A rendszert ez a
lázító és meghajszolt erő: a művészet hősi
arculata döntötte meg. A kitüntetett arculat
pedig ámulva nézte hősi testvérét, és azt
motyogta: „Úristen, hát mit műveltél velem? És
mit műveltél önmagaddal?" Majd szomorúan
fűzte hozzá: „Most aztán mind a ketten
semmik lettünk."

Komoly képpel ülünk le az emelvényeken fel-
állított asztalokhoz, és Cervantes Don Quijotéjá-
val egyetemben azt erősítgetjük, hogy a művé-
szet sajátos, pótolhatatlan módja a világról való
gondolkodásnak, és ezért sajátos, pótolhatatlan

Václav Havel és Karel Steigerwald

jelentőséggel bír. Továbbá, Shakespeare Ham-
letjével kijelentjük, hogy a művészet hidat ver a
magányos egyének között. Valamint Beckett
Pozzójával együtt megállapítjuk, hogy csak a
művészet igazolhatja az ember isteni eredetét.
Es közben valaki megint felakasztja magát.

A szélmalmok. Hamlet koponyája. Pozzo kor-
bácsa.
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Ma azt állítjuk, hogy vissza akarunk térni Európá-
ba. Hadd tekintsek itt el e jelszó szellemes ele-
mezgetésétől. Nem érdekes, ha valaki azt állítja,
hogy ő mindennek ellenére mindig is Európában
élt, és az sem, ha másvalaki szerint az az Euró-
pa, amelybe visszavágyunk, közben halad to-
vább, s mire utolérnénk, már másutt tart, nekünk
tehát egy még meg sem született, jövőbeli Euró-
pába kell visszatérnünk. Mindnyájan tudjuk, mit
jelent igazából ez a jelszó. Normálisak akarunk
lenni. S a normális emberi léthez vezető úton, hi-
tünk szerint, segítségünkre lesz a művészet is, a
maga ellenállhatatlan humanizáló hatásával. Az
a művészet, amely szemünkben eggyé forrt az
igazsággal, az emberi jogokkal, a demokráciá-
val, az évezredeken át kínok között születő
európai kultúrával. Az a művészet, amely
emberi tartalma révén felülemelkedik az
országhatárokon.

Babelnek, a zseniális vörös írónak, egy pará-
nyi lyuk lett a fejében. Ki művelte ezt vele? A vö-
rösök. Mi, akik végigcsináltuk a proletárdikta-
túra poklát, különös betegségben szenvedünk.

Valamennyiünknek egy fejünk, de kettős, janusi
arcunk van, és agyunkban iszonyatos tapaszta-
latként hordozzuk az emberiesség elvesztését.
Nem hibákról, nem is bűnökről beszélek, hanem
veszteségről. Hiszünk benne, hogy a művészet
majd visszaadja nekünk ezt az emberséget.
Szemünket Nyugat-Európára szögezzük, amely
kíváncsian, talán résztvevően is méreget ben-
nünket, és tudjuk, amit ez az Európa nem tud:
hogy a proletárdiktatúra éppen ott született, ott
fejlődött ki, az ottani gyengeségek, az ottani illú-
ziók táplálták, és még az elmúlt évben is onnan
etették, egyre fokozódó gyávaságból. „A burzso-
áziát kötélre kell juttatnunk" - mondta egy alka-
lommal Lenin. „De honnan vegyük a kötelet?" -
érdeklődött Feliksz Edmundovics. - „Azt majd
szállítják ők maguk" - felelte Lenin.
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Át akarunk jutni az évtizedekig átjárhatatlan ha-
tárokon. Ki akarunk törni a nagyvilágba, csak azt
nem tudjuk, mikorra gyógyulunk fel. Nem tudjuk,
mikor szabadulunk meg végre kettős arcunktól.
Nem tudjuk, mikor feledkezünk majd el fájdal-
munkról és gyávaságunkról, szorongásunkról és
iszonyatunkról. Nem tudjuk, mikor fogjuk fel vég-
re mi magunk, min is mentünk keresztül. Gyakor-
ta gondolok a prágai utcákon kóborló Franz Kaf-
kára. Eljátszom a nem is annyira valószerűtlen
gondolattal, hogy ő és Jaroslav Hašek gyakran
mentek el egymás mellett; az akkori, kicsi és
szűk Prága öt utca határolta terében ez elkerül-
hetetlen volt. Egymás mellett éltek, de még ha
esetleg váltottak is néhány szót, soha nem kötöt-
tek ismeretséget. Gyakran önkéntelenül egymás
szemébe néztek, és egyetlen másodpercre
mindkettejük emlékezetében megragadt egy is-
meretlen arc tűnő képe - de soha nem árulta el,
hogy mindketten közös feladaton munkálkod-
nak.

Így néz egymásra a mi két Európánk is. Mind-
ketten ismeretlen, meglehet, furcsa arcot látunk,
amely egyelőre nem túl sokat mond számunkra.
És csak önkéntelenül lassítunk néha egy töre-
déknyi időre, és még nem tudom igazán: akar-
nak-e ezek ketten igazából beszédbe elegyedni,
vagy ők is csak elmennek egymás mellett, ki-ki a
maga dolgára? Miért is nem szólnak egymás-
hoz? Vagy talán mégis szólnak? Összekötheti-e
őket az, ami egyelőre szétválaszt?

Volt két nagy prágai író, akiket örökre elvá-
lasztott egymástól a közös sors. Meg nem értett
lelkek magánya... Kafka a biztosítótársasághoz
igyekszik, Hašek a kocsmába. Nekik is egy
fejük, de két arcuk van. Kafka arcán a fájdalmat
mélyértelmű nevetés fátyolozza - s ugyane
nevetés mögé rejtette Hašek is a maga fájdal-
mát.

Karel Steigerwald, a kitűnő drámaíró, a Színház a Korláton dramaturgja
az 1990-es villachi Alpok-Adria fesztiválon tartotta ezt az előadást,
melynek szövegét a Theater heute 1991. januári száma közli


