
 BERNHARDIÁNA 

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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dik, gyötrődik. Szüntelenül mindenféle testi-lelki
fájdalmaktól szenved, és kálváriája apokalipti-
kus távlatba helyezi minden benyomását és ész-
revételét. Fivére, aki sikeres sebész egy kórház-
ban, az ország túlsó felében, megbízza egy gya-
korlóéves orvosnövendékét, hogy utazzon el a
festőhöz, ismerkedjen meg vele és figyelje meg
egy hónapon át. Megfigyeléseit a jövendő orvos
diagnosztizáló tárgyilagosságával és pontossá-
gával kívánatos lejegyeznie.

Ezek a feljegyzések, a festővel töltött huszon-
hat nap naplója, alkotják a regényt. Mint Bern-
hardnál szinte mindig: valaki beszámol valakiről,
valaki idézi valakinek a szavait. Beszélgetések
Strauchhal - lehetne ez a könyv alcíme, a ha-
sonló módszerű művek nyomán. Ámde eltérően
Bernhard több későbbi művétől, az idéző és le-
jegyző fél nem csupán egy név, egy beszédszint,
hanem maga is megelevenedő alak: az orvos-
tanhallgató önmagáról is beszél feljegyzései-
ben, és a festőtől függetlenül, önállóan is végez
megfigyeléseket a faluban. Továbbá nemcsak
idézi a festőt, hanem „ábrázolja" is. A Fagy szö-
vege tehát végeredményben két rétegből, „be-
szédszintből" tevődik össze, amelyek lassan-
ként közelednek egymáshoz, s végül csaknem
összeolvadnak: egyrészt Strauch hol egyene-
sen, közvetlenül, hol függő beszédben idézett
szövegeiből, másrészt az orvostanhallgató első
személyű feljegyzéseiből. Ez az utóbbi réteg
mindinkább hasonul az előbbihez, tudniillik
Strauch és a környezet démonikus, bomlasztó
kisugárzásában az orvostanhallgató elbizonyta-
lanodik, megzavarodik maga is, és kezd úgy
gondolkodni és látni, ahogy megfigyelésének
tárgya. Ez tükröződik kifejezésmódjában is.
Azaz a homály, amely a festő alakját körülveszi,

Thomas Bernhard: Ein Fest für Boris

nemhogy oszlana megfigyelései nyomán, ha-
nem inkább sűrűsödik, és egyre fojtogatóbban
telepszik a megfigyelőre és vele az olvasóra is.
Az orvostanhallgató maga is a hely hatása alá
kerül, amint a festőt is nyilván a „hely" ,,őrjítette
meg", és romba dőlnek az orvostudományból
származó fogalmai. Nem tudjuk meg tőle, mi a
festő titka, mi a magyarázata annak, hogy
visszavonult a festéstől és a világtól, nem
tudjuk meg, mit vár attól a fagyos, kietlen tájtól
és környezettől, amelynek fogságára ítélte
magát, nem tudjuk meg, hogy végül is megőrült-
e vagy sem, s ha megőrült, állapotát hogyan
lehet meghatározni.

Megtudunk azért sok mindent Strauchról, kö-
vethetetlen bakugrásokkal haladó gondolatme-
neteiről, rejtélyes fájdalmairól, szüntelen gya-
nakvásáról, s főként mérhetetlen világundoráról,
valamint arról a szívós, eszelős igyekezetéről,
amellyel érveket gyűjt ehhez a megvetéshez és
kívülálláshoz. Abban, ami körülveszi, talál is rá
bőven igazolást. Ez a környezet valóban meg-
szégyenülése, lefokozódása az emberi világ-
nak: valósággal kísérleti telepe az élet szörnyű-
ségeinek, a testi-lelki nyomorúságnak, ember és
természet pusztító párharcának, ember és em-
ber állati viaskodásának, a fagy, a halál der-
mesztő rémuralmának. Újabb változata ez a
helyszín A kastély falujának vagy Hermann
Broch A kísértő címen ismert „hegyi regénye"
Kuppron nevű hegyi falujának. De hiába a gyűlő
- s hol a medikus viszonylagos tárgyszerűségé-
vel, hol a festő vad és kusza szóhalmozásaiban,
rabiátus dörgedelmeiben, szuggesztív halan-
dzsáiban megfogalmazódó -- megfigyelések a

falubeli, a völgybeli és azon túl az egész Siralom
Völgye-beli élet képtelen és bénító értelmetlen-
ségéről, racionálisnak, tudományosnak mond-
ható magyarázat nincs, és a festő valahai, ro-
mokban talán még létező, de betemetett szemé-
lyiségéhez nem tudunk hozzáférkőzni. Őrült tu-
dásáról, rendszeréről nem derül ki, „normális"
nyelven mit jelent. Sőt Strauch egyre távolabb
sodródik az idegenség és a lelki fagyhalál régiói-
ba, mígnem a testi fagyhalál is eléri. Az orvostan-
hallgató, miután sikerült végül kiszakítania ma-
gát a festő és a pokoli fogadó bénító vonzásából,
hazatérvén egy újságból értesül róla, hogy: „A
foglalkozás nélküli w.-i G. Strauch múlt csütörtök
óta eltűnt Weng község határában. A felkutatá-
sára tett kísérleteket, melyekben a csendőrség is
részt vett, az erős havazás miatt be kellett szün-
tetni."2 Undorában, lemondásában, önpusztító
megátalkodottságában Strauch már előzőleg is
többször kis híján megfagyott; lehet, hogy éppen
beszélgető- és sétapartnerének távozása lökte
ki végképp az emberi világból - bár ez megint
csak olyan pszichológiai magyarázat volna,
amely igazában nincs benne a regényben.

Konrad, A mészégető (1970) főhőse, meg-
szállott magántudós. A hallást kutatja, azt, hogy
a különféle hangok, szavak, zörejek miképpen
hatnak az emberi fülre. Tolószékhez szögezett,
nyomorék felesége szolgál kísérleti alanyául. A
valaha vagyonos férfi egész életét és minden
pénzét erre a kutatásra áldozta. Évtizedeken ke-
resztül váltogatta lakhelyét Európa-szerte, míg-
nem sikerült megvásárolnia a régóta kiszemelt,
használaton kívül helyezett, félreeső, elszigetelt
felsőausztriai mészégetőt, amelyben ideális
helyszínt vélt találni kísérleteihez és a hallásról
szóló alapvető tanulmánya megírásához. Állítá-
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sa szerinte tanulmány már rég készen van a fejé-
ben, csak kellően nyugodt körülményekre volna
szüksége, hogy egy lélegzetre leírja. Ám itt a
mészégetőben is szüntelenül megzavarják, hol a
feleségét kell kiszolgálnia, hol különféle környék-
beliek kopogtatnak be. Így a kutatásaiban mindig
oda tér vissza, ahol már évtizedek óta egy hely-
ben topog: az ún. „urbancsicsi módszer" alapján
halláskísérleteket végez feleségén. Ilyen mód-
szer a valóságban természetesen nincs, amint
voltaképpen Konrad egész kutatásának megha-
tározhatatlan a tárgya. Ha a regényen megint kí-
vül helyezkedve, Bernhardtól idegen, úgyneve-
zett racionális magyarázattal akarnánk indokol-
ni, miért képtelen Konrad leírni a tanulmányát,
akkor az okot nem a zavaró körülményekben kel-
lene keresnünk, hanem abban, hogy valójában
nincs mit leírnia. A kutatás mint rögeszme egy-
részt arra hivatott, hogy elterelje a figyelmet a
létezés abszurditásáról, a halálról, másrészt an-
nak a hiábavaló törekvésnek a képe, amellyel a
gondolkodó elme mégiscsak minduntalan meg
akarja ismerni, ami megismerhetetlen. Az őrjítő,
monoton kísérletek a hiábavaló racionalizmus
szinte vallásos rituáléjaként, önként vállalt rend-
szeres penitenciaként hatnak: a létezés abszur-
ditásától szenvedő emberek maguk is abszurd
módon viselkednek, így keresik a túlélés módo-
zatait. Konradról eszünkbe juthat Camus A pes-
tisének Le Grand-ja, az egész életében regénye
kezdőmondatát csiszolgató hivatalnok. Az ab-
szurddal szemben az abszurd állhatatosság bi-
zonyulhat a leghathatósabbnak.

Camus és Bernhard között lényeges párhu-
zamok mutatkoznak. „Le kell mondani róla, hogy
valaha is újjáteremtjük a meghitt, nyugalmas fel-
színt, melytől megbékélne a szívünk. Annyi év-
század hasztalan kutatás, annyi hitehagyott
gondolkodó után már tudjuk, hogy ez az egész
megismerésre igaz. A hivatásos racionalistákat
leszámítva már mindenki lemondott az igazi
megismerésről... Megértem, hogy hiába tudom a
tudomány segítségével megragadni és számba
venni a jelenségeket, a világot sosem tudom
felfogni... Kicsúszik a kezünk közül a világ, mert
visszaváltozik önmagává."3 Ezeket a mondato-
kat Camus: Sziszüphosz mítoszából idéztük, de
Bernhard eljárásaira is vonatkoztathatjuk. Az ő
tudós hőseinek azonban még annyi esélyük
sincs, mint a pestissel szembeszálló Rieux dok-
tornak vagy Tarrou-nak. Strauch, Konrad, a Kor-
rektur (Korrektura) (1975) Wittgensteinre emlé-
keztető Roithamerja, az Igen (1978) első szemé-
lyű „beszélője", a Der Weltverbesserer (A világ-
jobbító) (1985) című színmű groteszk traktátus-
szerzője stb. mind rögeszmés különcök, akik tu-
dósként elbuknak vagy nevetségessé válnak.
Már eleve nem is igazi katedratudósok ezek, ha-
nem inkább magántudósok, akik nem iskolás
rendszerekben gondolkodnak, hanem töredé-

kes, nyitott, aforisztikus módon. Életformájuk a
filozofálás, a szemlélődés, s megélik - többnyi-
re szenvedésként, bűnhődésként - negatív fel-
ismeréseiket, levonják egzisztenciális következ-
ményeiket. Strauch eltűnik a havazásban, elte-
metkezik a fagyban, Konrad - nem először -
börtönbe kerül, Roithamer agyonkorrigálja élete
főművét, míg teljesen tönkre nem teszi, s akkor
megsemmisíti, a Járás (1971 ) Karrerén kitör a
téboly, a Ritter, Dene, Voss (1984) című színmű
filozófusa, aki nehezen kisilabizálható,
rapszodikus jegyzetekben fejezi ki magát,
visszaesik a tébolyba, amely valójában
természetes létállapota. A rendszeres, iskolás
racionalizmussal Bernhard már egyáltalán nem
számol, olyan filozófusok foglalkoztatják,
akiknek „csak" pascali értelemben vett
„gondolataik" vannak. A Der Weltverbesserer
kibírhatatlanul házsártos és öntelt vén filozófus-
prófétájának cáfolhatatlan, bár nem méltányolt
üdvtana, a világjobbítás receptje itt csak
karikatúra tárgya lehet. A „komolyabban
veendő", bár karikaturisztikus vonásoktól nem
mentes, mindenesetre kétségkívül szenvedések
inspirálta és szenvedésektől gyötört Bernhard-
tudósok Pascalt olvassák (Strauch), Schopen-
hauert emlegetik (Igen), Wittgensteint formáz-
zák (Korrektur) vagy Wittgenstein unokaöccsét,
Bernhard személyes ismerősét, aki magánfilo-
zófusként a steinhofi elmegyógyintézetben vé-
gezte (Wittgenstein unokaöccse, 1982, Ritter,
Dene, Voss). De olvashatnák Camus-t is. A halál
Bernhardnál is az „egyetlen realitás", olyan sö-
tétség, olyan hallgatás, olyan űr, amellyel nem
boldogul a gondolkodás.

Mindamellett Bernhard nem az egzisztencia-
lizmus filozófiájának elkésett irodalmi szószóló-
ja, még csak nem is egyszerűen abszurd író.
Úgynevezett „filozófiája" nagyjából a Camus-é
ugyan, de mint említettük, Bernhardnál minden,
így a filozófia is nyelvvé válik. „A gondolati moz-
gások gyanánt értendő nyelvi mozgások teljes
joggal mindig jobban foglalkoztatták az értelme-
zőket, mint az átfogó strukturális szövegfolya-
matok, a ,nyelvi tények' inkább, mint a, valóságos
tények', Bernhardnak a ,szavakról szóló tudósí-
tása' inkább, mint az eseményekről szóló."4

Igaz, a tények is beszélnek, a tények is szug-
gesztívak. A Fagybeli Weng és lakói: a fogadós-
né, a gyepmester, a mérnök, a vadorzók, a mar-
hatolvajok, az erőműépítkezés, a balesetek, az
istállótűz, a zsákból a söntés padlójára puffanó
kutyatetem, a véres hó önmagukban is hatásos
regénytények. A mészégetőnek mindjárt az ele-
jén megtudjuk, hogy kutatásaiban végképp cső-
döt mondva Konrad agyonlőtte bénafeleségét. A
mészégető mint helyszín nem kevésbé végletes
és nyomasztó, mint Weng. A szobák itt is hide-
gek, mint a Fagy-beli fogadóban, és csaknem
üresek is, mert az évek folyamán Konrad minden
bútort eladogatott belőlük. Mikor nem kísérleteit
végzi Konrad, felolvas, mindig ugyanab

ból a két könyvből felváltva, hol magának Kropot-
kint, hol feleségének Novalist. És találunk Bern-
hardnál bőségesen kertelés nélkül kimondott,
sőt szinte kérkedő nyíltsággal és egyértelmű-
séggel megfogalmazott ítéleteket is, szentenció-
zus vagy aforisztikus kijelentéseket, kategorikus
igazságokat, azaz olyan beszédtényeket, ame-
lyek önmagukban is éppen eléggé világosan
közvetítik az írónak és hőseinek véleményét a vi-
lágról. Ezek az ingerült szuperlatívuszok, ellent-
mondást nem tűrő általánosítások, frázisszerű
tézisek bizonyos fokig ugyanúgy valóságos té-
nyek, mint a konkrét valóság elemei. A szerep-
lőkhöz tartozó kellékek is ugyanazt a végletesen
negatív világképet is tükrözik. De amint a hely-
szín és a szereplők sem „realisztikus valóságté-
nyek, úgy ezek a sommás kijelentések és ítéletek
sem értendők szó szerint, és ezzel megkezdődik
a bernhardi írásműben az elrajzolásnak és átté-
telezésnek az a művelete, amelynek végén
teljesen művi, azaz nyelvi képződménnyel van
már dolgunk. Végeredményben maga a
bernhardi regényhős is nyelvvé válik, a
valóságtól való el-idegenedésének nyelvi
jeleként.

„Miért ez a sötétség? Miért ez a mindig egyfor-
ma, teljes sötétség a könyveimben?" teszi fel a
kérdést magának Bernhard egyik könyvében,
amely szintén vaksötétet áraszt. „Ennek egyszerű
a magyarázata: könyveimben minden művi, azaz
minden szereplő, esemény, történés egy
színpadon jelenik meg, és ez a színpadtér
teljesen sötét. Színpadtérben, színpadi négy-
szögben fellépő figurák a körvonalaik révén vilá-
gosabban felismerhetők, mint ha természetes
megvilágításban jelennek meg, akárcsak az is-
mert egyéb prózai művekben. A sötétségben
minden világosan kivehető lesz. És nemcsak a
jelenségekkel, a képszerűvel vagyunk így - ez
történik a nyelvvel is. Tökéletesen sötétnek kell
elképzelnünk a könyvek oldalait: a szó így ra-
gyog fel rajtuk, így lesz világosan kivehető vagy
éppenséggel vakítóan fényes. Ezt a műfogást
kezdettől fogva alkalmazom..."5

Mind a stílus, mind a tartalom ilyen művi konst-
rukcióként értendő. Bernhard művei mind többé-
kevésbé azonosítható osztrák helyszíneken ját-
szódnak, de ezek a helyszínek színpadtérré vál-
nak, és a mű kontextusában átértelmeződnek.
Mára helyszín mániákus ismétlődése vagy lega-
lábbis egyazon alaptípuson belüli variálódása is
elvonatkoztató értelmű. Akár a Fagy és A mész-
égető, az Ungenach (1968), az Alsózás (1969), a
Midland Stilfsben (1971), a Korrektur, az Igenis
mind isten háta mögötti alpesi falvakban, tanyá-
kon, illetve vigasztalan, elhagyatott, komor ter-
mészeti környezetben, Ausztria „sötétségében"
játszódnak. Nem vág ide és bár sokat vitatták,
taglalását most itt nem tartjuk fontosnak:
mennyire jelölik ténylegesen Ausztriát ezek a
helyszínek, illetve mennyire veendők komolyan
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és értendők szó szerint Bernhardnak (helyeseb-
ben csaknem mindig valamelyik szereplőjének)
az Ausztriát illető sommás és túlzó gyalázkodá-
sai, az ausztriai viszonyokat becsmérlő kiroha-
násai. Művi, stilizált képződményekről lévén szó,
ezek az irodalmi érdekű olvasó szemében olyan
absztrakt tartományban, fiktív szellemi szférá-
ban játszódnak, amelyhez Ausztria csupán a
külső megjelenési formát adja. A konkrét osztrák
valóságelemek, sőt irodalmi klisék, például az
idealizáló-idillikus alpesi „heimatromanok", szü-
lőföld-magasztaló, havasi gyopár-emblémájú
románcok még csúfondáros-parodisztikus fel-
hangokkal is kísért absztraháló átváltozáson
mennek keresztül, és egy világmodellhez szol-
gálnak keretül. Az utazási irodák színes pros-
pektusainak pazar tájai, hívogató, kies legelői és
falvai kietlen, fagyos, nyomorító színtérré söté-
tülnek. Bernhard negatív világképének egyik
groteszk paradoxona, hogy a környezetvédő
„zöldek" természetkultusza idején nála a termé-
szet az emberi élet antagonizmusaként jelenik
meg, hatalmas, embertelen, idegen instancia-
ként, amely felőrli, megőrjíti, elpusztítja a közelé-
be merészkedőket. Együtt élni vele legfeljebb
úgy lehet, ha hozzá hasonlóan érzéketlenné, kö-
zönyössé és, ha kell, brutálissá válik az ember.

Az absztrakció, az áttételezés úgy történik,
hogy a valóságos színhelyet csak alig észreve-
hető elrajzolás éri. Elsőrendű eszközei a figurák,
mindenekelőtt az „őrült" különcök - valamint a
tőlük elválaszthatatlan stílus, a művek nyelvi di-
menziója, amely szinte azonos a szereplők
„őrült" beszédmódjával. Bernhard alakjai a
nyelvbe menekülnek a pusztító, nyomorító és fel-
foghatatlan valóság elől, a nyelv azonban maga
is fojtogató börtönnek bizonyul. A nyelv képvise-
letében a „cselekmény" szintjén gyakran valami-
lyen tudomány vagy művészet jelenik meg: Kon-
rad, Roithamer, az Igen (el)beszélője, a Witt-
genstein-alakváltozatok valamilyen „tudomá-
nyos" kutatás eredményeinek végtelen vagy el
sem kezdett lejegyzésével/korrigálásával van-
nak elfoglalva; Strauch a festés helyett elmélke-
dik; A szokás hatalma (1974) című darab sze-
dett-vedett kvintettje Schubert Pisztrángötösét
próbálja huszonkét éve, de hiába, ugyanúgy
egyre messzebb kerülnek hiteles megszólaltatá-
sától, minta tudósok célba vett művüktől; A
színházcsináló (1984) színigazgatója a saját
nagyságát zengő, hengerlő svádája mögé rejti
művészete teljes csődjét - de a mindenkori
tudomány és művészet mindannyiszor a róla
beszélő szöveg formájában van jelen. Az Igen
elbeszélője, aki az antirészecskék zavartalan
kutatása kedvéért vonult vissza teljesen a
világtól, persze hiába, egyrészt Schumannál
keres vigaszt és támpontot, másrészt attól várja
megkönnyebbülését, hogy szavakba önti
kétségbeesését. Gát-

Thomas Bernhard: Der Weltverbesserer
Bochum, 1980.

talan szóáradatot zúdít előbb Moritzra, aztán a
perzsa nőre, s mindvégig az olvasóra. A semmi
fenyegető réme elől a megfogalmazásba mene-
kül, a nyelv, a logika tiszta, szabályos rácsába
kapaszkodik. Ám a nyelv fikciónak bizonyul,
fantomnak, a rács árnyéknak, és az ember a
semmi-be hullik.

A Verstörung (Megzavarodás) (1967) című
regénynek csaknem kétharmadát Saurau her-
ceg monológja teszi ki, aki a napi körútján hozzá
betérő orvosnak és fiának lukat beszél a hasába.
Az ő legfőbb gondja éppen az, hogy bármit meg
tud fogalmazni, de egyetlen megfogalmazását
sem tartja érvényesnek, igaznak, magáénak.
Valaha csak rögzíteni akarta gondolatait és meg-
figyeléseit azzal a céllal, hogy ha majd eljön az
ideje, rendbe szedi őket. Közben azonban arra
vár, hogy fia fölszámolja uradalmát, ezt a monst-
ruózus anakronizmust, és ezzel az ő saját törté-
nete is véget ér, még mielőtt valahogy elrende-
ződött volna. A nyelv, a beszéd a történetet is le-
rombolja. A Bernhard-hősöknek már nincs törté-
netük, csak töredékes életmegnyilvánulásaik.
Jegyzetelnek, monologizálnak, idéznek. Az
anakronisztikussá vált életformák haldoklásáról,
kitörési kísérletek reménytelenségéről szóló Un-
genach szintén jegyzetek rendezetlen töredéke-
iből áll. A Fagyban Strauch története helyett csak

monológokat, reflexiókat, töredékeket és űrt
kapunk. A Verstörungban a herceg monológja
el-nyel minden történetkezdeményt. Bernhard
agyonbeszélteti vele írásművét, és így az lassan
felfalja önmagát, ahogy Roithamer korrigálásai
semmisítik meg fokról fokra tudományos munká-
ját.

Bernhard alakjai érzik,, hogy a kifejezés, a
nyelv mentsvára ingatag. Úgy igyekeznek meg-
szilárdítani, hogy a végsőkig kiaknázzák a nyelv
megnevező képességét. Így jönnek létre a jegy-
zetelési mániák, a rögeszmés monológok, a
végtelen hosszan kígyózó, többszörösen
összetett mondatok, amelyek alapjában véve
egyszerű, világos, áttekinthető szerkezetűek,
csak a meg-nevezések rákosan burjánzó
ismétlődései duzzasztják oly terjedelmesre
őket. Néha mintha kérkednének ezek a
mondatok kártyavárként ki-egyensúlyozott
szintaktikai szerkezetükkel. Amíg képesek
magukat elsáncolni a Bernhard-hősök a
grammatika és a logika formális védőfalai mögé,
amíg gépiesen előkígyózik belőlük ez a szöveg,
addig még épnek, sértetlennek hihetik magukat.
Ám épp ebben a rögeszmés halmozásban tör
utat az őrület. A rend, a logika, a hagyatkozás
gesztusának eszelős demonstrálása egyben
már kényszerképzet.

A Járás című kisregényben arról van szó, hogy
az első személyű elbeszélő rendszeresen eljár
sétálni Oehlerrel egy bécsi külvárosba, és
hosszú monológban felidézi, mit mond neki
„járás" közben ez az Oehler. Oehler viszont a
maga ré-
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széről szintén minduntalan másokat idéz, sok-
szor többszörös közvetítéssel, éspedig Karrer-
ről, akit beszállítottak a steinhofi elmegyógyinté-
zetbe, mert megtébolyodott. Ugyanis vannak,
akik nem tudnak vagy csak ideig-óráig tudnak a
tények ellenében létezni, és egyszer csak bele-
őrülnek a tények felismerésébe. Ilyen bernhardi
áldozat ez a Karrer is, ő is ama stigmatizált, elát-
kozott lények közé tartozik, akik az életük gépies
automatizmusába dermedt, érzéketlen átlagem-
berektől eltérően belelátnak a létezés őrjítő és
nevetséges értelmetlenségébe. Bernhardnál
ennek az elátkozottságnak már nincsen semmi
pátosza, ellenkezőleg, mániákusai tragikomiku-
sak, sőt őrült különcségükben néha egyenesen
groteszkek, nevetségesek. Micsoda abszurd
módon történik meg Karrerrel is a megvilágoso-
dás balesete! Egy pantallóüzletben a végletekig
kitart amellett, hogy az a nadrág, amelyet kiváló
angol szövetből készült nadrágként akar eladni
neki a kereskedő, valójában csehszlovák selej-
táru, és ezt azok a ritkás szövésűnek bizonyuló
helyek is tanúsítják, amelyek a fény felé tartott
szöveten mutatkoznak.

Nyilvánvaló, hogy az elbeszélőben és séta-
partnerében, Oehlerben is csak az tartja már a
lelket, hogy minderről olyan szabatos mondatok-
ban beszélgethetnek, amelyek egyre bonyolul-
tabb mondatszerkezetekbe beavató nyelv-
könyvben is megállnák a helyüket. A beszéd, a
járás, az életműködések látszata tartja őket élet-
ben, noha ez az élet már csak gyötrelem szá-

Thomas Bernhard: A tudatlan és az őrült.
Hamburgi Schauspielhaus, 1973

mukra, és bármikor kitörhet rajtuk is az őrület.
Bármit mondanak, mintha csak felmondanák.
Utánoznák a működő embert, akinek még van-
nak történetei. Bernhardnál minden csak idézet,
töredékes, verejtékes idézete valaha érvényes
mintáknak, például a dolgok mágikus megneve-
zésének vagy a történetmondásnak. Ez az alap-
ja „többemeletes" függő beszédének, az egy-
másba csúsztatott beszédszinteknek. A beszéd
Bernhard szereplői számára: rögeszmés címké-
zés. Semmivel sem különb és elmésebb címké-
zés, mint amilyen a pantallóüzletben folyik, és
amelynek láttán Karreren kitör a téboly.

A bernhardi beszédnek, mint erre Karlheinz
Rossbacher felhívja a figyelmet, igen fontos jel-
legzetessége, hogy minden ellenkező látszattal
és híreszteléssel szemben közel álla hétköznapi
élőbeszédhez, még ha művi konstrukciók létre-
hozásához szolgál is eszközül.6 A stilisztikummá
váló beszédformák: a túlzásokkal és szuperlatí-
vuszokkal élő érvelés, az ismétlések és halmo-
zások; az egyszerűsítő és poentírozó szentenci-
ák és dörgedelmek, a sirámok és öngerjesztő
lamentációk, a szidalmak, átkozódások, a
kizáró általánosítások és topikus
argumentációk. „Né-mi korlátozással azt
mondhatnánk, hogy Bernhard prózája az írott
stílus sok szabályának nem tesz eleget, de
éppen ezért a beszélt nyelv

közelébe kerül." Bizonyosan ez is közrejátszott
abban, hogy a próza kezdeti hegemóniája után a
hetvenes években jelentős szerephez jutott
Bernhard munkásságában a dráma.

A bernhardi beszéd végeredményben ku-
darcra ítélt szabadulási kísérlet. Amíg beszél az
ember, addig mintákhoz, szabályokhoz igazo-
dik, azaz végső fokon az emberek közösségé-
hez tartozónak hiheti magát. Addig egyben tartja
és a többiekhez fűzi a nyelv közmegegyezéses
váza. Ezzel a nyelvvel indul hadba az ellensé-
ges, abszurd világ ellen. Kétségbeesetten hado-
nászik, vagdalkozik vele. És egy ponton a be-
széd, az artikuláció szembefordul az emberrel
vagy az maga fordítja szembe magával mint a
destrukció, az elidegenítés, az önpusztítás esz-
közét. A rögeszmés artikulációs kényszer így
pecsételi meg a bernhardi őrült különc sorsát:
végképp kirekeszti az emberi világból. Strauchot
ki-űzi a fagyba, Konradot gyilkosságba és
börtönbe hajszolja, Karrert, Vosst
elmegyógyintézetbe juttatja.
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