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HOGYAN TOVÁBB?
BESZÉD A SCHILLER-DÍJ ÁTVÉTELEKOR

z első dráma, amelyet színpadon láttam,
A haramiák volt. Nem tudtam meg-érteni,
hogy azok, akik elegendő zseb-pénzzel
rendelkeznek, miért nem mennek el
minden este a színházba, megnézni A

haramiákat. Tizenöt éves voltam. Amikor aztán a
dráma eltűnt a műsorról, nagy fájdalmat érez-
tem; igaz, a szöveg megmaradt, de hiába tudtam
betéve: az esemény hiányzott. Ez az esemény a
színház volt, e testet öltött jelenvalóság. Aztán
jöttek más darabok, és az egész megismétlő-
dött; ameddig csak a darab műsoron volt, én
odahaza feküdtem a földön, előttem a szöveg
Reclam-kiadásával meg egy órával, hogy meg
tudjam becsülni, hol tarthatnak most a
színpadon, és ezzel hozzam szinkronba a
megrendülésemet.

Nem voltam nagy könyvmoly, regényt alig ol-
vastam, verseket már inkább; ha az ember könyv
nélkül tudja őket, a versek is közvetíteni tudják az
„itt és most" élményét. Ám ennek az élménynek
mégis elsősorban a színház a letéteményese,
nem az olvasott, hanem a játszott színház; ké-
sőbb is képes voltam rá, hogy újra meg újra úgy
nézzek egy színdarabot, mintha a vége soha
nem lenne biztos... Ettől a mámorra való képes-
ségtől hosszú út vezet addig a kínos érzésig,
amely - bárhogy igyekszem is titkolni magam
előtt - manapság a nézőtéren elfog. Hát nincs
visszaút? Ez itt a kérdés. Nem szívesen, de be
kell ismernem: nemcsak egyre ritkábban járok
színházba, de egyre kelletlenebbül is, többnyire
csak kollegalitásból, és már olyankor is eleve
idegesen, ha a függöny mögött várakozó dara-
bot nem én írtam. Már az építészeti helyszín is in-
gerel, mert gyanakvással töltenek el a felrémlő
reminiszcenciák: vajon igaz-e, hogy a színház
valaha is olyan izgalmasnak és eseménydúsnak
tetszett? Az ember persze valamivel öregebb
lett; no de mintha a többiek is valamit öregedtek
volna, kivált a fiatalok. Talán egyszerűen kinőt-
tünk a színházból? Semmi nem olyan bosszantó,
mint a nem nagyon jó színház; de hát előfordul,
hogy a színház nagyon jó. És mégis: még ha
megkönnyebbülten azt tapasztalom is, hogy na-
gyon jó, úgy lehet, a legjobb, amit valaha láttam,
már nem válik eseménnyé életemben, bármek-
kora eseménynek kiáltsák is ki az újságok. Be
kell vallanom, hogy még a Brecht-iskola legjobb
előadásai is csak úgy elégítenek ki, mint holmi
iparművészeti termékek, és ha öt év telne el
anélkül, hogy német, olasz, angol vagy francia
előadásban csak egyszer is látnám a Kurázsi
mamát, a Galileit vagy a Puntilát - hát nem bete-
gednék bele a nélkülözésbe.

Mi lehet az ok? Már a bérlők tolongásában is
van valamiféle - mondjuk így - kulturális jelleg;
nem tudom, hogyan fejezzem ki pontosabban.
Kulturálisnak nevezem azt a jelenséget, amikor
az ember jó lelkiismerettel lép be egy intézmény-

be, ahol ugyan nem számít valami nagy élmény-
re, de azért jelen akar lenni. Lehet egyáltalán az
élményre bérletet váltani? Aztán ott állok az elő-
csarnokban és hallgatok. Mit számít az egész?
Pedig hát látunk egy kiemelkedő színészt, sőt
egész sereg kiemelkedő színészt, kiemelkedő
színpadképet, nem is szólva a rendezésről,
amely így vagy úgy, valamilyen módon mindig
ki-emelkedik. Vajon az én hibám, hogy nem
élek meg semmit, úgy értem, semmit, ami
szétrobbantaná a művészeti csevely határait,
vagy amit ne lehetne valamiképpen
beskatulyázni az upto-date terminológiába?
Másfelől mások is határozottan úgy érzik, hogy
valaminek történnie kéne: szabadtéri
zarándokútra indulnak, és várnak a happeningre,
és ha a várt élmény netán, fölöttébb bosszantó
módon, elmaradna, az igény nagyon is érthető:
legfőbb ideje, hogy végre már történjék valami
- valami, amit nem lehet előre kiszámítani.
Aztán jön másvalaki, aki megkísérli a szabad
teret bevinni a színpadra, és a rögtönzés a
közönségnek a játékba való bevonása révén
akarja létrehozni az eseményt, amely ben-
nünket, nézőket aktivizál. Ily módon, aszerint,
ahogyan a közönség a szerzői kérdésekre

válaszol, a játék kimenetele mindig más és más
lehet: a közönség választhat, vagy legalábbis
ennek a választásnak a látszata kerül megren-
dezésre. Akármint végződnek is az ilyen kísérle-
tek, jelzik, hogy a színház kényelmetlen érzése-
ket kelt bennünk.

Emlékeznek még? Már A kopasz énekesnő
fellépése is jótétemény volt, ha nem is tartott so-
káig. De hogyan tovább? A kopasz énekesnőből
mára szerződött társulati tag lett. Hogyan tovább?
A korszakot beharangozó címkék egyik napról a
másikra változnak, és a bérlőnek résen kell len-
nie, nehogy összetévessze a holnapit a tegnap-
előttivel. Alig éltük át az abszurd robbanását, a
színpad már megint ítélőszékké vált. Miért is ne?
Az eredmény: megmaradt Brecht. Mégis tovább
kell lépni. A kegyetlenség színháza? Semmi két-
ség: történik itt mindenféle, van, ami hőzöngés-
nek vagy látszateseménynek bizonyul, de két-
ségtelen: az alkotók olyan színház után kutat-
nak, ami több kulturális üzemnél. Jótékony hatá-
sa lehet annak a kísérletnek is, amely a színházi
látomást dokumentumokkal helyettesíti; a doku-
mentumok tudniillik, mihelyt egy színész
eleveníti meg őket, rögvest eljátsszák
hitelességüket és ezzel egyetlen értéküket is -
vagyis a kísérlet éppen azért üdvös, mert
kiderül belőle, mi az, amire a színház nem
képes. Úgy gondolom, a
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színház hitelessége másutt rejlik. Egyébként ezt
a hitelességet a legradikálisabban Samuel
Beckett kutatja; ő mindent lebont, ami a színház-
ban nem autentikus, azaz nem válik költészetté.

Hölgyeim és uraim, önöket bizonyára óha-
tatlanul hatalmába keríti a gyanú, miszerint ez a
szónok, aki oly vállvonogatva, oly könnyelműen
és igaztalanul beszél itta színházról, elsősorban
talán a saját drámáitól undorodott meg. Ezt a
gyanút bizony nem lehet csak úgy egyszerűen
elutasítani... Másfelől azonnal be kell, hogy is-
merjem: mégiscsak vannak olyan pillanatok,
amikor a színház minden más élménynél mé-
lyebben felkavar, amikor semmi mással nem kí-
vánok foglalkozni, mint színházzal, és rádöbbe-
nek, miért is térek újra meg újra vissza ehhez a
műfajhoz. Az ilyesmi a próbákon szokott előfor-
dulni - pontosabban szólva elsősorban a próba-
időszak elején. Olyankor, legalábbis pillanatok-
ra, megtörténik valami egyszeri; bármennyire
gátlásom van is a szótól: mágiával van dolgunk.
Vagy mondjuk úgy: happeninggel. Ezekben a
másodpercekben belülről születik meg a való-
ság, azaz a játék diadalmaskodik az áttekinthe-
tetlen és szorongató külső valóság fölött. Igen, ez
megesik. De ismétlem: csak pillanatokra. Aztán
ezt a csodát - én legalábbis így látom - ismét
elsöpri az a fajta színház, amelyből a felnőtt bi-
zony kinőtt.

Vajon mi ennek az oka? (És elnézésüket kell
kérnem, mert csak a sötétben tapogatózom.)

A klasszikus dramaturgia egyik axiómája,
hogy a cselekményt a folyamat kényszerítő
szükségszerűsége teszi meggyőzővé. Ezt az el-
méletet ugyan már vagy félszáz éve megtagad-
ták, mégis ott kísért nemcsak a kritikában, ha-
nem az irodalmi gyakorlatban is, ha nem is posz-
tulátumként, mint inkább a megszokás hatalma
révén, és az említett, eseményszámba menő
próbapillanatok mindig olyankor következnek
be, amikor mintegy véletlenül vétünk e megszo-
kás ellen. Talán mégiscsak szorosabb függő-
ségben vagyunk a klasszikusoktól, mint gondol-
nánk? Még a színész és a rendező is dramatur-
giai vétségnek érzi a véletlent - hacsak valami-
lyen saját ötletük már nem vált meggyőződésük-
ké. Holott életérzésünk merőben más, mint amit
az idézett axióma sugallna. Való igaz: az a mese,
amely nagy fáradságosan igyekszik olyan be-
nyomást kelteni, mintha csakis így mehetett vol-
na végbe és sehogy másként, kielégíti a klasszi-
kus örökség címén ránk nehezedő dramaturgiát -
az eleve elrendeltetés, a peripeteia dramatur-
giáját. Csakhogy - és itt ismét csak eszembe
jutnak a türelmes bérlettulajdonosi arcok, vala-
mint a szabadtérre zarándokoló happeningra-
j on gók - nincs a földön unalmasabb, minta dra-
maturgiai posztulátumok kielégítése; ezeket
ugyanis ismerjük, tudjuk, hogy egy rég elveszett
hit kötelező játékszabályai, és azzal is tisztában

vagyunk, hogy éppen azt teszik lehetetlenné,
amit a színháztól a leginkább várnánk: a létta-
pasztalatainkra való ráismerést. Akkor hát -
függetlenül ennek vagy annak az előadásnak a
tökélyétől - hogyan is válhatnék a színház ese-
ménnyé? Mégpedig nem pusztán társasági ese-
ménnyé, mint amikor például a milánói haute vo-
lée, amelyet a zseniális Giorgio Strehler szolgál
ki, ha nem is élvezi Brecht marxista dramaturgiá-
ját, de legalább éppoly intelligensen és szemé-
lyében érintetlenül szemléli, mint egy Szophok-
lész-darabot. Túlzok persze, hiszen nyilvánvaló-
an még mindig élnek maradványai annak a hit-
nek, amely valaha a klasszikus dramaturgia for-
máiban jegecesedett ki - ennek híján a klasszi-
kusok nem is volnának már előadhatók, márpe-
dig tudjuk, hogy ez nincs így. Sőt klasszikusaink
még mindig oda hatnak, hogy az élet maga
bosszúsággal töltsön el, mivel alapjában véve
vala-mennyien még mindig azt a klasszikus
helyzetet várjuk, amikor a mese kimenetele
teljességgel a mi döntésünktől függ. Csak hát az
életben ez a szituáció nem következik be.
Vannak belépések, van cselekmény, sőt még
jóvátehetetlen cselek-vések is akadnak, csak
éppen a bonyodalom szükségszerűsége
hiányzik. Valójában az élet ennél sokkal
izgalmasabb: gyakran véletlen cselekvésekből
áll össze, a dolgok mindig történhettek volna
másképpen is, és nincs olyan cselek-vés - sőt
olyan passzivitás sem -, amelyből ne
fakadhatna többféle következmény.

Mint köztudott, csak egyetlen történés zár ki
mindenfajta variációt, ez pedig a halál. Fölösle-
ges a kibernetika elméletétől kölcsönözni az ér-
veket; enélkül is elbúcsúztathatjuk az előre el-
rendeltetés dramaturgiáját, a klasszikus drama-
turgiát, amely rendíthetetlenül bizonygatja, hogy
a dolgok csak így történhettek, és nem másként;
a művészet is, valamennyi válfajában, már rég
felismerte, hogy meggyőző ereje nem azon mú-
lik, sikerül-e ábrázolásába valamilyen értelmet
csempésznie. Azt, hogy a dolgoknak mélyebb
értelmük volna, sehol nem tapasztaljuk, tapasz-
taljuk viszont az ellenkezőjét: valami történik,
másvalami pedig, ami éppennyire lehetséges
lett volna, nem történik meg, és tulajdonképpen
semmi nem múlik az egyszeri cselekvésen vagy
az egyszeri cselekvés elmulasztásán. Vala-
hányszor döntünk, döntésünket számunkra is-
meretlen tényezők kormányozzák, és csak
annyit tudunk, hogy a döntés gesztusának
folyományai lehetnének egészen másmilyenek
is; ami az utolsó felvonásban történik, nem
adódik parancsoló erővel a bonyodalomból,
csupán véletlenek summája. Igaz, a nagy
számok alapján többnyire felismerhető
valamiféle törvényszerűség, de ennek csupán
valószínűségi értéke van, és semmi több; a
színpadon bemutatott egyes esetben -
márpedig a színpadon csak az egyes, a különös
eset életképes - éppúgy lehetséges a

valószínűtlen is. De ha nincs is bonyodalom,
azaz peripeteia, van történelem; létezik az idő,
amely a dolgokat visszafordíthatatlanná teszi;
van valami, ami peripeteia híján is növekszik és
összegeződik; de az eredmény, az így vagy
amúgy alakuló mese soha nem jelenti azt, hogy
ugyanezekkel a szereplőkkel ne mehetett volna
végbe egy egészen másmilyen mese, egy más-
fajta játszma, mint az, amelyből az adott esetben
történelem - életrajz avagy világtörténelem -
lett.

De mindezt vajon miképpen ábrázolhatnám?
Hiszen minden történés, épp azáltal, hogy vég-
bemegy, kizárja az egyéb történéseket, és ezért
szükségképp valamilyen értelem tételezésébe
torkollik, pedig valójában ez az értelem önké-
nyes és idegen tőle. Éppen ezért untat annyira a
valótlanság: az, amit eljátszanak, értelmet mí-
mel, holott abból, amit megélünk, az értelem tel-
jességgel hiányzik. Az a klasszikus és (ha valaki
megírná) megnyugtatóan megrendítő jelenet
például, amely bemutatná, hogyan vált Hitler
Németország és Európa végzetévé, a
valóságban sohasem játszódott le; az, ami
feltartóztathatatlannak, tehát végzetszerűnek
tűnik, a valóságban csak egyes események
összegeződése volt. Ezt pedig, hiába,
valamennyien tudjuk, és nem vagyunk boldogok,
ha a színház át akar ejteni, csupán, mert a
véletlen dramaturgiája még nem áll
rendelkezésére. Hogy a fenti példánál
maradjunk: talán bizony a július 20-i összeeskü-
vés nem lehetett volna akár sikeres is, méghozzá
ugyanazokkal a szereplőkkel? Nincs drámaíró,
aki ma bonyodalom címén eladhatná, hogy ama
bizonyos bomba, amelyet jó helyre raktak, csak
aztán véletlenül néhány méterrel arrébb tolták,
hiába pukkant el. Csak éppen - mit tegyünk? -
így történt. És ugyanez a „mit tegyünk, ha éppen
így történt?" minden más eseményre is vonatko-
zik; a fiktívekre is. És ezért belletrisztikus minden
olyan kísérlet, amely az adott esemény lefolyását
mint egyedül lehetségest akarja bemutatni és
ebből következően hitelesnek feltüntetni; ha-
csak nem hisz az ember a színházon kívül is a
gondviselésben, és ezáltal (egyebek között) Hit-
lerben is. De ha ez a hit idegen tőlem, viszont
mégis azt szeretném, ha a mese véletlenszerű-
sége ellenére is meggyőző lenne, akkor nincs
más hátra: olyan dramaturgiát kell keresnem,
amely éppenséggel a véletlenszerűséget hang-
súlyozza. Ha úgy tetszik: a hitetlenség
dramaturgiáját kell megtalálni, a permutáció
dramaturgiá-ját. Talán. Nem tudom.

Most már láthatják, hölgyeim és uraim, micso-
da bizonytalanul tapogatózó embert tüntettek ki.
Megköszönöm önöknek.
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