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Zavartalannak ígérkező este Thomas Bernhard
A színházcsináló című komédiájának a Buda-
pesti Kamaraszínházbeli bemutatója után. Hő-
seink ezúttal különösebb kalandok nélkül jutnak
el törzséttermükbe, a Súgólyukba. Azt nem is
említjük, hogy majdnem a nyakukat szegik az

esőáztatta, galambguanótól síkos,

kutyavizelet-marta járdákon, hogy
tízpercenként „lelejmolják" őket romániai,
jugoszláviai, valamint csecsencföldi
menekültek, hogy az aluljárókban zord tekintetű
férfiak bocsátják áruba lányukat, feleségüket és

nagymamájukat - mindezeket mint
meglehetősen hétköznapi és unalmas bu-
dapesti eseményeket már nem tartjuk említésre
érdemesnek. Ott ülnek tehát törzsasztaluknál,
csak Furoricus hiányzik, aki a mellékhelyiségből
jövet most csatlakozik a társasághoz

FURORICUS Kétségbeejtő! Uraim, a WC-ben
leírhatatlan...

FLEGMATICUS ...tudjuk, tudjuk! Ősvilági, gyo-
morfordító állapotok...

PRUDENS ...bokáig szennyvízben gázolunk az
évek óta rossz vizelőállás felé...

CRITICUS ...az egyetlen törülközőt talán a hon-
foglaláskor mosták ki utoljára... FURORICUS
És mindezt hét forintért! A megha-

tározhatatlan korú és nemű WC-teremfelü-
gyelő az ajtó előtti sámlin ülve pacalpörköltet
tunkol egy ételhordóból oly egykedvűen,
hogy meg sem rezdült, amikor odakiáltottam
neki: „Meneküljön, aki tud!"

FLEGMATICUS És ahogy én ismerem magát,

nem átallotta még németül is a fülébe ordítani

ugyanezt: „Rette sich, wer kann!"
FURORICUS Mi tagadás...

PRUDENS A maga tébolyult Thomas Bern-

hard-rajongása egyszer még komoly verést

fog hozni a fejére, Furoricus...

CRITICUS Ha jól emlékszem, Alte Meister című
regényében a maga Thomas Bernhardja több-
oldalas átkokat szóra vadállati bécsi WC-álla-
potok miatt.

FLEGMATICUS Na ja, tetszett volna Budapestre
jönni...

FURORICUS Jól van, jól van, nem fogok felülni a
maguk gúnyolódásainak. Hiszen mégiscsak
ünnepi este ez a mai. Az első Thomas Bern-
hard-premier Budapesten! Javaslom, hogy
ennek tiszteletére az ihatatlan fröccsök he-
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lyett rendeljünk ezúttal egy üveg ugyancsak

ihatatlan pezsgőt!

PRUDENS Csatlakozom. Mit is ivott Molnár Fe-

renc?
CRITICUS Mumm, Cordon Rouge.

FLEGMATICUS Nem hiszem, hogy ilyesmi mu-

tatkozna errefelé. Ha meg lenne, nem tudnánk

kifizetni. Igyunk mi csak egyszerű Bébét!

Humán értelmiséginek az dukál.

PRUDENS (miután megrendelték a pezsgőt) De
miért mondja, Furoricus, hogy az első Tho-

mas Bernhard-bemutató? Hiszen a Ritter,
Dene, Vosst már játszották tavaly a Radnóti
Színházban.

FLEGMATICUS Mégis igaza van Furoricusnak.
Mert olyan katasztrofális volt ez a bizonyos
előadás, hogy a szó szellemi értelmében nem
nevezhető Thomas Bernhard-bemutatónak.

FURORICUS És hát - be kell vallani - koránt-

sem tartozik a Mester legjobb drámái közé.

Egyébként ezt a darabot előadni mindenkép-

pen vitatható vállalkozás, Bernhard ugyanis a

Peymann-társulat három vezető színészé-

nek, Ilse Ritternek, Kirsten Denének és Gert

Vossnak írta - ebből következik a cím is. Ma-

gyarországon Egri, Takács, Kozák címen kel-

lett volna előadni, ez viszont képtelenség.
FLEGMATICUS A magyar színészek szájából

úgy hangzott Schopenhauer neve, akár vala-
mi vaskos káromkodás.

CRITICUS Felejtsük el! És állapítsuk meg, hogy
a mai, november 9-i bemutató többé-kevésbé
méltó volt az osztrák mester szelleméhez.

Közben megérkezik a pezsgő. Rövid, mintegy
két-három perces küzdelem a dugóval, és máris
a beszélgető kvartett poharában gyöngyözik a
pezsgőnek csúfolt habzóbor

FLEGMATICUS (miután ivott) Csalódtam. Mert
igaz ugyan, hogy a pezsgő ihatatlan, de arra
már nem számítottam, hogy langymeleg.

FURORICUS A múltkor már idéztem maguknak A
színházcsinálóból: „Ez az ország annyit sem ér,
mint a papír, melyre a prospektusait
nyomtatják." Igaz, hogy eredetileg Ausztriára
vonatkozik, de én mindig Magyarországra is
értettem.

PRUDENS Látom már, hogy a maga fékeveszett
Bernhard-rajongása miből táplálkozik. A maga
hisztérikus magyarellenessége megtalálta a
saját igazolását Bernhard hisztérikus oszt-
rákellenességében.

FURORICUS Ez igaz, de finomítani kell ezt a kije-
lentést. Bernhard nemegyszer leírta, hogy nem
az osztrák nép, hanem a rajta uralkodó bárgyú
és végsőkig lezüllött osztrák állam el-len
irányulnak kirohanásai. Ebben az értelem-ben
vagyok én szélsőségesen magyarellenes.
Bernhard szavakat talált arra ott, hogy mitől
szenvedünk ebben az országban itt.
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CRITICUS Mindamellett, ha jól emlékszem, Fu-
roricus, a maga által idézett mondat nem
hangzott el a Budapesti Kamaraszínház elő-
adásán.

FLEGMATICUS Csodálkozik? Húzás, tisztelt
uraim, „húzás", vagyis az ún. mai magyar dra-
maturgok egyetlen, önnön szakmai hitelüket
még valamennyire életben tartó tevékenysé-
ge. Ha a szöveg hosszúnak találtatik, húzni
kell (márpedig A színházcsináló első pillan-
tásra valóban hosszúnak látszik); húzni kell,
mielőtt bárki is átgondolná, vajon van-e vala-
mi belső, intellektuális indoka a szöveg relatív
terjedelmességének? Rengeteget húztak te-
h á t - ki tudja, talán a rendező, Tolmár Tamás,
talán a kitűnő főszereplő, Sinkó László kíván-
ságára -, de annyi bizonyos, hogy megtört a
bernhardi textus semmihez sem hasonlítható,
egyedülálló zeneisége, repetitív szuggesztivi-
tása, hidegen izzó retorikája, radikális mono-
logikussága, mindazon tulajdonságai tehát,
melyek a '45 utáni világ egyik legnagyobb
színházi újítójává tették a szerzőt. Es - per-
sze nemcsak a húzások, de a színészek szö-
vegmondása miatt is - megsemmisült a drá-
ma versritmusa, csak igen ritkán érzékelni a
bernhardi szabadvers testét.

CRITICUS Bernhard egyik legnagyobb dramati-
kus tette ment így veszendőbe, az, hogy ké-
pes volt ismét visszavezetni a modern drámát
régi, klasszikus, költői alapjaihoz, vagyis
visszaállítani a drámaköltészet egykor,
mondjuk, a naturalizmus fellépéséig, oly
megfellebbez-hetetlen rangját. És a magyar
színházi naturalizmus még manapság is van
oly erős, hogy maga alá gyűrje Bernhard
radikális-retorikus antinaturalizmusát.

FURORICUS Drámaíró szembe állítva a dráma-
költővel - legyünk igazságosak, nem feltétle-
nül konzervatív magyar kérdés. Volt eszembe
a fizetőpincért kiugrasztani Bécsbe, hogy
hozza el ma estére a Bernhard-irodalom alap-
művét, a Jens Dittmar által szerkesztett és a
frankfurti Suhrkampnál kiadott, Thomas Bern-
hard Werkgeschichte című kiadványt. Potom
huszonnégy márka, de esküszöm, hogy bibli-
ográfiai remekmű. És most engedjék meg,
uraim, hogy a könyvecske átvételével egyide-
jűleg megrendeljem a második üveg ihatat-
lan...

PRUDENS ...és langymeleg!
FURORICUS ...ihatatlan és langymeleg pezs-

gőt. De visszatérve a kérdésre, ebből a könyv-
ből kiderül, hogy drámaíró és drámaköltő di-
chotómiája élénken foglalkoztatta a nálunk
jóval modernebb színházi kultúrában
tevékenykedő német kritikusokat is. Rolf Mi-
chaelis, a Die Zeit egyik vezető kolumnistája
például kéttételes nyelvi szimfóniának nevezi
az Am Ziel című darabot, azt, amelyben az
említett „meneküljön, aki tud" mondat oly

Thomas Bernhard

döntő szerepet játszik. És általános tenden-
cia, hogy az ún. bernhardi „cselekményről"
mindenki csak a sajnálkozás vagy néha egye-
nesen a gúny hangján szól. Ugyanezt a prob-
lémát érinti A színházcsinálóról írt kritikájában
Alexander Marinorió: „Irodalmi szempontból
úgy tűnik, mintha a nyugat-európai dráma
kezdeteihez tértünk volna vissza, Aiszkhü-
loszhoz, aki a második színészt a tragédiába
bevezette. A színházcsináló a második szí-
nészt az órákon át tartó mondatzuhatagok né-
ma figyelőjévé teszi. Bernhard nyelvi hatalom,
kétségtelen, ő költő. De hogy drámaíró is egy-
ben?"

CRITICUS Nagyon érdekes, amit idéz. Megis-
métlem, számomra drámaíró és költő szem-
beállítása hamis antinómia. De a második
színésszel kapcsolatos gondolat egy újabb
kérdést dob elénk erre az agyonhamuzott
kocsmaasztalra. A monologikusság kérdését
ugyanis. Ez szellemileg mintha Csehovtól
eredeztetné gyökerét. Ott is, akár itta radikális
egymás mellé beszélés, a szólamok egymás-
ba kapcsolódó zeneisége, vagyis az opera-
szerű formálás, a cselekmény „érdekességé-
nek és fordulatosságának" radikális megsem-
misítése, röviden: a naturalizmus végnapjai.

FLEGMATICUS Csehov-hasonlata tetszetős,
de nem egészen pontos. A nagyszerű orosz-
nál ugyanis egyenrangú monológok rendsze-
réről van szó, metaforikusan kifejezve, egyen-
értékű emberi szólamok polifóniájáról. Bern-
hardnál azonban már csak egyetlen ember
marad, különösen igaz ez azokra a darabjaira,
ahol egy végletesen kívülálló, önmagát „zse-
ninek" tartó vagy legalábbis ezzel a gőggel el-
látott és önmagát az elviselhetetlen külvilág-
gal szembe helyező figuráról van szó. Az ilyen
tudatban párbeszéd már nem lehetséges, és

tartom véletlennek, hogy Bernhard különösen
prózájában tudta végzetszerűen megvalósí-
tani mindezt: A mészégető megszállott Kon-
radja vagy az Igen nem kevésbé mételyes
névtelen magántudósa (és még sorolhatnánk)
első személyű tudat (még akkor is igaz ez, ha
Konrad mondatait csak felidézik egykori
hallgatói), és ez az Én képes arra, hogy
egyedül is megteremtse regényvilágát és
„magánvilágát" is. A dráma azonban sokkal
konkrétabb műfaj, itt a második személy fizi-
kai fellépése jóval bonyolultabbá és nehézke-
sebbé, szellemileg nehezebben elfogadható-
vá teszi az ilyesfajta monologikus formálást. A
dráma alapkérdése, melyet Gombrowicz
„emberköztinek" nevezett, így megsemmisül,
és úgy látszik, hogy az egész külvilág, tehát
mindaz, ami a főhős, esetünkben a színház-
csináló Bruscon tudatán kívül esik, semmi
más, mint a monologizátor látomása. Akár a
szolipszista Berkeley ülne a színpadon: min-
den és mindenki csak akkor létezik, ha a főhős
érzékeli.

PRUDENS Nem véletlen akkor, hogy Bernhard
kedvenc filozófusa Schopenhauer: a világ a
képzetem. Nos, ha igaz, amit Criticus mond,
akkor már érthetőek a rendező nehézségei: a
szituáció többnyire csak szavakban él, egy
ilyen színpadra mégis valami „életet" kell be-
vinni. Bár elutasítom, de ezért tartom mégis
megbocsáthatónak Tolmár Tamás „túlrende-
zéseit". Klasszikus példája ennek Bruscon és
fia, Ferruccio takarítási jelenete. Bernhard
színpadi utasításában csak annyi áll, hogy
Bruscon megmutatja fiának, a lába alatt is
mosson fel. A pesti előadáson azonban Brus-
con dührohamot kap és fia arcába önti a vö-
dörnyi vizet. Ez megrágalmazza a színházcsi-
nálót. Akár az, hogy megpofozza Sarah-t,
holott Bernhardnál csak ellöki a lányt.

FURORICUS A legfontosabb mégis: Bruscon
alakjának értelmezése. Ha ezt megoldjuk,
megválaszoljuk a kérdést: miről szól
voltaképpen a darab? Egy zseniális,
megszállott művész hajótöréséről, a
kulturálatlan értet-lenség miatti
kicsúfoltatásáról a mizerábilis ausztriai
viszonyok között?! Akkor a dráma szatíra
lenne a szó schilleri értelmében: ellenszenv a
valósággal szemben, eszmény és valóság
ellentéte. Vagy Bernhard öngúnyoló
önarcképe, önmagát sem kímélő karikatúrája
egy zsarnoki hajlamú bohócnak? Es való igaz,
hogy A színházcsinálóban önéletrajzi elem a
vészfény kioltásáért vívott küzdelem: a Derlg-
norant und der Wahnsinnige salzburgi elő-
adásán ugyanis valóban nem engedélyezték,
hogy Peymann kioltassa a vészfényt. Avagy
egy megszállott dilettánsról van szó, aki esze-
lős „emberiségkomédiájában" azt vizionálja,
hogy ő lenne Goethe és Shakespeare valódi
örököse, és aki nem rest olykor Schopen-
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hauerrel azonosítani magát?! („Szellemi ho-

moszexualitás!" - így kiált fel Bruscon, ám ez

ugyancsak kimaradt a pesti előadásból.)

FLEGMATICUS Magam részéről az utóbbi

értelmezésre voksolnék. Hiszen, ha jól

belegondolunk, Bruscon

„emberiségkomédiája", amely minden eddigi

komédiát magába foglal, melyet valaha is

írtak, nos, ez „A Történelem Kereke" oltári

nagy marhaság - ez világosan ki-derül az

önidézetekből.

CRITICUS És itt válik el még világosabban Brus-

con a korábban említett regényhősöktől. Zseni

vagy idióta, lángész avagy dilettáns? - e

kérdés nem dől el sem A mészégető

Konradja, sem az Igen névtelen magántudósa

eseté-ben, hiszen tanulmányaik minősége a

próza-szövegekben egyáltalán nem válik az

ábrázolás tárgyává. Csak saját monológjaikat

érzékeljük, és ezekben nyoma sem lehet a

kétely-nek foglalatosságuk értéke iránt.

Bruscon számára viszont adott a kétely

lehetősége. „Talán nemis olyan jó a

komédiám" - gondolkozik el egy alkalommal.

De ez csak egy pillanat, mely után folyik

tovább a gátlástalan ön-gerjesztés.

PRUDENS Ha dilettáns is, de Bruscon mégis-

csak hős, ha nem tartják túlságosan szenti-

mentálisnak ezt a megfogalmazást. Szenti-

mentális?! Akkor álljon itt még egy Schiller-

idézet: szentimentális az, „aki forró érzéssel

fog át egy eszményt, és menekül a valóság

elől, hogy egy lényeg nélküli végtelenért

küzd-jön".

FURORICUS Ha Bruscon hős, akkor csakis flau-

bert-i értelemben az. Gondoljanak Bouvard
és Pécuchet-re! Kétségtelen, hogy mindket-

ten szentséges idióták, de folytonos lázas tö-

rekvésük a valódi nagyságra, a világ

megértésére és értelmezésére mégis

toronymagasan koruk kicsinyessége fölé

emeli őket; komikus heroizmusuk

sokszorosan megáldatik a regény végére.

Úgy gondolom, ők lehetnének Thomas

Bernhard figuráinak szellemi ősei és így

korunk főhősei is egyben.

FLEGMATICUS Akkor hát nem gondolja, hogy

színpadra kellene vinni őket?
CRITICUS Úristen! Még egy regényadaptáció!
FURORICUS Mindenesetre nem zárkóznék el a
lehetőségtől...
PRUDENS Nocsak. Egyszóval bejelenti igényét a

témára?
FURORICUS Mondom, foglalkoztat a dolog.
FLEGMATICUS Ez óriási! Furoricus mint re-
ménybeli darabíró...
CRITICUS Nem értek egyet, de azért erre már

igyunk! Mert már érkezik a harmadik üveg iha-
tatlan...

PRUDENS ...és langymeleg!
CRITICUS ...ihatatlan és langymeleg pezsgő!

Thomas Bernhard regényeinek és színműveinek

főhősei mind különcök, kívülállók, idegenek, és

egyikük sem mentes patológiás mozzanatoktól.

Akadnak köztük tudósok, művészek, gazdálko-

dók, mérnökök, arisztokraták, színészek, iparo-

sok, de mind magányosak, meghasonlottak, fél-

recsúszottak, rögeszmések, az őrület vagy a

pusztulás küszöbére értek. Némelyikük a

közfel-fogás szerint bízvást szabályos őrültnek

tartható, ámde ez a minősítés itt idézőjelbe

teendő, mert e felfogás érvényét, jogosultságát

Bernhard (vagy inkább a hősei?) kérdesessé

teszi, sőt tagadja. A mészégető című

regényének fő-hősével, Konraddal

kapcsolatban olvasható a következő:

„Mondható erre, hogy ez őrület, ha-nem akkor

már az sem hallgatható el, hogy a világon minden

őrület, de senki sem meri azt állítani, hogy

minden őrület, mert akkor a többiek fogják azt

állítani, hogy aki ezt állítja, őrült,

következésképpen minden magától

felszámolódna, fokozatosan felszámolódna, ezt

mondta Konrad. Az emberek (és az emberiség)

létezését ugyanis éppen a következetlenség (a

végső) biztosítja."'
Csakhogy ezt, mint e részletből is kiolvasható,

nem Bernhard állítja, hanem Konrad, helyeseb-
ben még csak nem is ő, hanem az, aki őt idézi, és
a regényben ez az idézés ráadásul még kétsze-
res áttétellel is történik, mégpedig az első betűtől
az utolsóig hézagmentesen, úgyhogy nem tud-
hatjuk meg, Bernhard semmiféle jelzéssel nem
árulja el, mennyire hitelt érdemlőek ezek az állí-
tások, mennyire megbízhatók az idéző tanúk,
ténylegesen ki őrült és ki nem, mi igaz és mi nem.

Ő kvázi nem tesz egyebet, mint hogy közreadja

egy fiktív tanú értesüléseit, mint szerző nincs is
jelen, a szöveg, az idézett szöveg beszél
helyet-te. Következésképp, hogy Konrad
mondta-e valóban azt, amit Wieser és Fro
állítása szerint mondott, hogy igaza van-e, s
hogy ő őrült-e vagy a világ, vagy esetleg
mindkettő egyaránt, mely esetben
tulajdonképpen már mindegy, hogy ezt a
mindenkire egyformán érvényes állapotot őrü-
letnek nevezzük-e vagy másképp - mindez
nem derül ki, de nem is fontos. Mert hiszen itt
nem a valósággal, nem az igazsággal kerülünk
szembe, hanem csak a nyelvvel, egy nyelvi do-
kumentummal, egymástól függő beszédszintek-
kel.

Thomas Bernhardnál minden nyelv, mond-
hatjuk a szerzőre magára is jellemző túlzó és la-
konikus egyszerűsítéssel, szentenciózus tömö-
rítéssel, és még annyira sem járunk így messze

az (irodalmi) igazságtól, mint amennyire ő az

ilyen típusú kijelentéseiben, akár szándékosan,

célzatosan is, elveti a sulykot. Ha viszont minden

„csak" nyelv Bernhardnál, beszéd és szöveg, ak-

kor semmi köze a valósághoz, mert - mint egyik

legfőbb tanítómesterétől, Wittgensteintől Bern-

hard tudhatja -, a nyelvi formák nemhogy nem

tükrözik a valóságot, hanem béklyóba verik, „le-

rombolják" még a valóságról való gondolkodást

is azáltal, hogy ez a gondolkodás csak nyelvi

formákban történhet. A Thomas Bernhard-i

szövegben tehát szigorúan véve az „őrült" vagy

az „őrület" csak szavak, melyeket gondolnak és

ki-mondanak vagy leírnak, az irodalmi figurákra

vonatkozó hasonló értelmű minősítések

szintén. Nincs megbízható valóságfedezetük,

azaz jelentésük. Az emberiség létezését

azonban éppen és csakis a következetlenség

biztosítja, mint szintén olvashattuk, és bár ez is

csak egy nyelvi kijelentés, azt következetlenül a

valóságra vonatkoztatva mi sem tehetünk mást

- végeredményben a szintén „ember" Bernhard

nyomán -, mint hogy a mondatokat

értelmezzük, természetesen azoknak a

helyzeteknek a függvényé-ben, amelyekben

elhangzanak. Bernhardnál ezek a helyzetek

mindenekelőtt a következők: a „beszélők"

egymáshoz való, formalizált viszonyai, melyek

kölcsönösen függő viszonyok és a középponti

alaknak a környezetéhez, a világhoz való

viszonya. Ez utóbbinak a jelölésére

kínálkoznak jobb híján olyan fogalmak, mint

őrület, kívülállás, idegenség. Mint látni fogjuk,

ennek a bizonyos „őrületnek" egyik legfőbb oka

és egyben tünete is éppen a nyelv és a

gondolkodás korlátainak felismerése. Bernhard

hősei abba őrülnek bele és az idegeníti el őket a

világtól, hogy meg akarják érteni, meg akarják

magyarázni a dolgokat, de minél makacsabbul,

minél görcsösebben törekednek e cél felé, annál

inkább távolodnak tőle. Minél szorosabbra fonják

a nyelv merítőhálóját, annál inkább kicsúszik

belőle a jelentés, a tartalom.

Mindez a maga teljes kiérleltségében és for-

mai eredetiségében benne van már Bernhard el-

ső regényében, a Fagyban (1963). A Fagy egy

isten háta mögötti alpesi faluban játszódik. Ide

visszahúzódva él, itt tengeti napjait Strauch, a

festő, aki már régóta nem fest. A falu fogadójá-

ban lakik és étkezik, és e vegetatív létezésen túl

nem csinál egyebet, csak naphosszat a környék

útjait, fagyba dermedt erdeit járja, és szemlélő-
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