
köznapi és hiperszenzibilis komikus elegyítésé-
nek: egy gondolatmenetet kényszerneurotiku-
san követni a végállomásáig, utána játékosan
megmaradni a bizonytalanban és élni tovább.
Marie maga a tömény melankólia, a két férfi a
melankólia szüntelen szemlélete: olyan színé-
szet szükségeltetik ehhez, amelyiknek az intel-
lektualitás - nem föltétlenül a műveltség - ad
tartást. Az intellektualitás itt bizonyos szavak,
gondolatmenetek artikulálásának képessége.
De ez a képesség egyúttal azt jelenti, hogy ezek-
nek a száraz értelmiségi mondatoknak a teljes,
rejtett érzelemtartományát is állandóan mozgó-
sítani tudják. Ehhez kell az a bizonyos tartás, ami
nem csupán színészet kérdése. A barátság az
egymásnak barátsággal, mintegy beszélő háttal

hátat fordítani tudás képessége. Kettejükből jön,
de a többi színész színpadi hangulatából is, hogy
társulatszaga van a társulatnak.

Ebben nem kis szerepe van Almási Évának,
aki az egyik legnehezebb szerepet játssza a Tü-
relmetlen nő személyében. Sem nem alkat, sem
nem tartás, hanem állapot, éspedig idegállapot,
amit meg kell jelenítenie, hátulról előre jőve, egy-
egy szereplőbe akaszkodva, visszapenderülve.
A szerep - negativitásában - éppolyan töredé-
kes és alkalomszerű, mint az alkalmi Swatch-
órák, amiket Almási emleget. Azaz érdekes
ben-ne, azért tudok mindig odafigyelni rá, mert
agresszivitása igazi sebzettség,
elbizonytalanodásai, visszavonulásai
észrevehetetlenül kidolgozottak.

Balikó fizikai jelenléte, súlya kissé túl sok min-
dent eldönt - mintha színészileg visszaélne ez-
zel, és az eszköztelenséget nem az eldobott és
felhasználatlan gesztusok révén érné el, hanem
pusztán megkerülve a belső munkát, ami az
eszköztelenségig vezet. Ezzel együtt imponáló
a széthullás pillanatában. László Zsolt tele van
robbanó - olykor a figura körvonalait elmosó -
energiával. Csankó és Széles pedig a
legjobbfajta színpadi humorral oldja meg
feladatát - kis-emberekként, nem művészekként
nyilvánulnak meg, clownok, de ugyanakkor
figurák.

Ez a vonat nem az a vonat. Mintha azt is lát-
nám, merre tart. Itt-ott megáll, utasokat is fel-
vesz... De minek egy újabb blikkfanggal ezt be-
fejezni? Én végig nagyon jól éreztem magam.

KOMPOLTHY ZSIGMOND

HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
TIZENKETTEDIK ESTE

Criticus lakásán vagyunk. A háttérben halk szalonzene a lemezjátszóból,
az asztalon lazacos, szalámis, libamájas szendvicsek mosolyognak, kis
kosárkákban szeletelt baguette szemérmeskedik, Brahms-barna tea gő-
zölög, a hasas findzsában etióp kávé - akárha a Café de la Praix sze-
paréjában lennénk. Furoricus nem is állja megjegyzés nélkül: „Telik per-
sze a jó zsíros ösztöndíjból..." Mire Flegmaticus odasúgja neki: „Maga in-
kább vigyázzon, hogy fel ne kerüljön a Mikó-kör bélistájára..." Furoricus
már nem tud felelni, mert Criticus emelkedik szólásra

CRITICUS Uraim, azért kérettem ide önöket...

FLEGMATICUS Tudom, tudom, revizor érkezik hozzánk...

FURORICUS Jézusom!

CRITICUS Az ördögbe is, már megint hülyéskednek?!
FURORICUS Jól van már. De tisztelettel megkérdem: mi ez az ünnepé-

lyeskedés?! Tea, kávé... Hol a pusztamérgesi ezerjóm?
CRITICUS Ma nincs alkoholizálás! A Tarján-Reményi páros már amúgy is
megciróka-marókázott minket. Több komolyságot, uraim! FLEGMATICUS
Szóval ezért kéretett ide?
FURORICUS Ezért e ravatalozói csend?!
CRITICUS Egy kis visszatekintésre szeretném rávenni magukat. Egy kis

önvizsgálatra, egy kis számvetésre. Mert némi fásultságot észlelek
magukon egy idő óta. Némi közönyös érdektelenséget.

FURORICUS Csodálkozik?! Főhivatásban színházba járni - vajon nem
súlyosan lélekromboló dolog ez?!

FLEGMATICUS Tény, ami tény, kissé elveszítettük a lendületünket.
CRITICUS Elismerem, az elmúlt egy év nem volt kimondottan szellemi
pezsgőfürdő. De azért tegye a szívére a kezét, Furoricus, csupa rosszat

látott a magyar színházakban? Semmi jele az előrelépésnek? Sehol
egy pislákoló fény az éjszakában?

FURORICUS Hát gondoljon csak bele, miket láttunk az eltelt egy-másfél
évben? Fehér Klára; a szolnoki rémületes Szép Heléna; egy magyar és
egy román Karamazovok... Soroljam tovább?! És ezekről még írtunk is!
És amiről nem?! A Noszty fiú a Nemzetiben; a Lear Husztival - hogy
csak a legmélyebb pontokat említsem az általam látottak közül. Szín-
házba járni manapság a legperverzebb mazochizmus; ráadásul még
komolyan beszélni is az előadásokról - ez pedig „a sápadt internátusok
legszomorúbb nemi bűnére" emlékeztet, ahogy Szabó Dezső írja. Néha
arra gondolok, talán Prudens is ebbe pusztult bele...

FLEGMATICUS Ejnye, de lendületbe jött! Újabb vértolulás?! Magát Criti-
cus jól behúzta a csőbe, most legalább van minek ellentmondani.

FURORICUS (magába töm egy óriási libamájas szendvicset) Beszéljenek
csak! Úgyis ritkán jutok ilyesmihez. (Jóízűen falatozik)

CRITICUS Köszönöm ezt a józan hangot, Flegmaticus. Furoricusnak külö-
nös érzéke van a negatívumok kipécézéséhez.

FURORICUS (teli szájjal motyog) Ezért tartanak, nem?! Akkor is voltak ko-
molynak nevezhető eredmények. A maga kedvence, Thomas Bernhard
egyáltalán nem méltatlan előadásban került színre. Voltak emlékezetes
pillanatok a Szikora-féle szolnoki Varázsfuvolában is.

FLEGMATICUS Én mindenekelőtt a színészekre emlékszem vissza a leg-
szívesebben. Az egész színházi világban a színész a legkiszolgáltatot-
tabb, a legtöbb szeretetet igénylő tényező. A színész minden este a szó
legszorosabb értelmében a bőrét viszi vásárra. Gyakran rémes szöve-
geket kényszerül elmondani, eszelős rendezői kívánalmakat teljesíteni,
és mégis: meg kell kísérelnie minden este valamit átadni a nézőknek a
személyiségéből, esendő lényéből. Ez rémületesen nehéz feladat. És a
színészekben nem is csalódtunk az eltelt időszakban. Őszintén meg-
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mondom: a rendezők már alig, a különböző darabok is csak mérsékel-
ten érdekelnek, ám a színészek munkáját soha nem vagyok képes sem-
mibe venni... Itt van például Takács Kati a Botho Strauss-előadásban.

CRITICUS Szóval látta maga is?! Ez remek, már azt hittem, darabmegbe-
szélés nélkül fog véget érni ez az este.

FURORICUS Jellemző, újabban külön járunk színházba... De az említett
hölgy tényleg jó volt. Remek, egészen kimagasló!

CRITICUS Szóval látta maga is! Akkor gyorsan az első kérdés: van-e, le-
hetséges-e modern dráma?

FURORICUS Újabban persze megint Lukács a kedvenc?! (Letépi a polcról
A modern dráma fejlődésének történetét)

CRITICUS Igen. Ezen a förtelmes Magyar Úton büszke vagyok rá, hogy
Lukács volt az egyik tanítómesterem.

FLEGMATICUS Szóval úgy gondolja, hogy Lukács régi és alapvető kérdé-
se ismét aktuális a Botho Strauss-bemutató kapcsán?

CRITICUS Nagyon is úgy gondolom. Mert láttunk itt már az elmúlt években
jó egynéhány kortárs premiert, magyart, külföldit egyaránt. Mégis: Botho
Strauss művének láttán vált ismét égetően fontossá ez a régi kérdés.
Mert sem a szóbajöhető magyarok, sem a lényeges nyugat-európaiak,
sem a szlávok nem tárgyalhatók a modernség szempontjából, még a
maga Thomas Bernhardja sem, Furoricus.

FURORICUS Nem bizony. Bernhard inkább 19. századi szerző.
FLEGMATICUS Tegyük egy kissé világosabbá a kérdést! (Kiragadja a Lu-

kács -kötetet Furoricus kezéből; olvas) „Vannak-e a modern élet hatása
alatt létrejött olyan tüneményei a lelki életnek, amelyek drámai formá-
ban való megnyilvánulásra alkalmasak, vagy amelyek esetleg egyenest
megkövetelik a drámai formát tökéletes kifejezésük gyanánt?" Itta
kérdés nyilván az: van-e valamilyen megfelelés a darab lelki tényei:
elide-

Jelenet Az idő és a szobából



genedés, szeretettelenség, uniformizálódás, tragédianélküliség, kö-
zöny, emlékezni nem tudás, atomizálódás, a történelmen kívül élés -
és nyilván még sorolhatnám - és a dráma formája között? Hogy tehát
mindeme fájdalmak nemcsak panaszok, gyászénekek, vagyis lírai han-
gulatkeltések csupán, de a modern élet drámáját megalapozó, a puszta
anyagból formává váló lényegi tényezők? Hogy tehát vajon nem at-
moszféra-e csupán a darab, nem szuggesztív miliőrajz mindössze, fi-
nom, lélektől lélekig ható rebbenések laza revüje, de a modern világér-
zékelés átgondolt, megszilárdult lenyomata? Drámai forma tehát vagy
lírai-epikus anyag?

FURORICUS A széplelkűsködést bizonyosan nem lehet kihagyni a számí-
tásból. Ha már Lukácsnál tartottunk, nyugodtan menjünk vissza Hegel-
hez. (Lerántja A szellem fenomenológiáját a polcról; olvas) Íme, a szép-
lélek jellemzése: „Hiányzik neki a külsővé válás ereje, az az erő, hogy
dologgá tegye magát és a létet elviselje." És tovább: „Az üres tárgy te-
hát, amelyet létrehoz magának, megtölti őt most az üresség tudatával;
cselekvése sóvárgás... elhamvad magában, s eltűnik mint alaktalan
pára, amely levegővé foszlik széjjel." Vajon nem a darab főszereplőjé-
ről, Marie Steuberről is szólnak e sorok, elismerem, kissé gyarló fordí-
tásban? És - kisebb mértékben - jellemzik a többi szereplőt is. De leg-
inkább magát a darabot, melynek cselekvése, formája semmi más, mint
sóvárgás; vágyakozás a nagy forma után, durvábban szólva: az áttörés
már-már hisztérikus követelése, hogy eljusson a hangulatjelentéstől a
szubsztanciális létérzékelésig. Ennyiben elismerem Criticus és Fleg-
maticus kérdéseinek létjogosultságát; a darab valóban a modern élet
centrumát érinti. De voltaképpen nem megy túl rajta, nem képes meg-
haladni e világ legnagyobb mestereinek formakérdéseit és válaszait, Ib-
senéit, Strindbergéit, Csehovéit.

CRITICUS Meg vagyok döbbenve; csupa ásatag vagy legalábbis annak
látszó szerzőt említ. Ez még vastagon a 19. század. Nem módosíthat-
nánk úgy a lukácsi kérdést: van-e, lehetséges-e posztmodern dráma?!

FLEGMATICUS Mielőtt válaszolni próbálnánk e kérdésre, próbáljuk meg
átgondolni Furoricus megoldási javaslatát. Ő egyértelműen a múlt szá-
zad nagy drámai kísérleteinek folytatásaként látja Botho Strauss darab-
ját, és őszintén szólva erre sokféle oka is lehet. Ha komolyan belegon-
dolunk: Az idő és a szoba egy szétrobbant, elemeire hullott Ibsen- vagy
Csehov-drámának is tekinthető. A társalgási dráma itt már csak emlék -
és az volt már sok tekintetben Csehovnál is -, rémületes visszhang
voltaképpen, de még mindig hallható és újabb visszhangokat keltő. Szól
még e hang, és igenis formateremtő tényező. A dialógus mindig is a drá-
ma alapvető formaalkotó eleme, így minden modern dráma társalgási
dráma is egyidejűleg. Csehovnál kezdődik az effajta párbeszéd
üressé-gének lelepleződése. De a dráma soha nem tekinthet el a
dialógus tényétől. Ha parodisztikusan, mint például Ionesco, ha líraian,
mint például a kései Strindberg, minden darabírónak színt kell vallania
ebben a tekintetben. Ezt Botho Strauss sem képes meghaladni.
Ismétlem: a dialógushoz való bármiféle ironikus vagy távolságtartó
viszony 19. századi örökség, legfeljebb sokkal kiélezettebb formában.
Straussnál a közhelyek végtelen eluralkodása teremt újfajta
dialógustechnikát. Ez azonban csak látszat. Nem nóvum ez, de ismét a
csehovi örökség végletekig fokozása. Azáltal, hogy ironizálja, nem
képes érvényteleníteni a társalgási drámát. Ott settenkedik az, minta
drámaíró rossz lelkiismerete. A forma bűntudata voltaképpen.

CRITICUS Beszélt arról, hogy a darab egy szétrobbant társalgási dráma
tulajdonképpen. En ezt a szétrobbanást magának a darabnak a nagy-
szerkezetében is érzékeltem. A második rész felfogható úgy is, mint az
első rész elemeire hullása. Magyarázat és kommentár egyidejűleg. Az
első részben egy csomó ember összegyűlik egy szobában, hogy aztán
kiderüljön: a múltból mindannyian ismerik már egymást. Most azonban
még nincs nevük; a Türelmetlen nő, a Lány az utcáról, a Férfi, akinek

nincs meg az órája elnevezéseket viselik. Mégis: vannak közös emléke-
ik. Bármelyikük életéből, kapcsolataiból, emlékeiből íródhatna darab,
hiszen senki sincs kitüntetett helyzetben, mindenki teljesen egyenértékű,
nincs hierarchia a sorsok között.

FURORICUS Mondjuk, hogy ez posztmodern világlátás. Az egyenértékű-
ség. A régi dráma arisztokratizmusának teljes elvetése.

FLEGMATICUS Erről az első részben ábrázolt összeverődésről tudják, mi
jut eszembe?! Már megint ez az ördögi Lukács, ahogyan az Érzelmek is-
kolája cselekményépítését jellemezte. (Letépi a könyvet a polcról; ol-
vas) ,,...minden egyéb látható értelem nélkül alakok tűnnek fel, és tűn-
nek le megint, anélkül, hogy bármiféle értelmet láthatóvá tennének,
kapcsolatot kötnek a többiekkel, és újra megszakadnak ezek a kapcso-
latok." Hát nem erről van szó a darab első felében?!

CRITICUS Vigyázzon! Valóban erről van szó, de Lukács tovább megy a
maga által idézett Theorie des Romansban. Hiszen a regényben nyil-
vánvaló, hogy az alakok a létező és átélt kontinuitásból, vagyis az Időből
bukkannak fel és tűnnek tova megint. A drámában azonban nincs ilyes-
fajta állandó időfolyam, a dráma csak a jelen időt ismeri. Ami a regény-
ben állandó háttér, az a drámában csak diszkrét pontok halmaza. Ép-
pen ezt állítja Botho Strauss az ábrázolás középpontjába. A második
rész ilyen pontok halmazából áll, melynek persze megvan a maga köz-
pontja: Marie Steuber ugyanis. Ekkor mégis megteremtődik a nagyfor-
ma: az első rész szétrobbant társalgási drámája a második részben epi-
zódokká kristályosodik. A második részben Marie életstációit látjuk
vagy a múltját, ha úgy tetszik. Bár lehet, hogy ez a jövő. Nem tudjuk pon-
tosan, hogy Marie életének lehetőségei vagy már lezárult állomásai áb-
rázolódnak-e a második részben. Mindkettő lehetséges. Ezáltal a darab
nyitott lesz, és legalább kétféleképpen értelmezhető. Ezt megint poszt-
modern világérzékelésnek értékelhetnénk. Bizonyos értelemben min-
den idézőjelbe kerül. És a nagyforma is: hiszen a második rész teljesen
elkülönült és önálló jelenetei mind egy-egy megírandó és megírható
egész estét betöltő dráma csírái lehetnének. De minden visszavonatik
azonnal. Csak kiindulások vannak, csak nekilendülések, minden kioltódik
azonban, csak egyélet, Marie Steuber történetének epizódjai kerül-nek
színpadra mindössze.

FURORICUS És ezt maga művészi diadalként értékeli?! Hiszen ezzel be-
vallotta a forma töredékességét, anekdotikus érzületét, és azt, amit ko-
rábban széplelkű formakövetelésnek neveztem! És most válasza kér-
désre: nincs és nem is lehet posztmodern dráma. A teljes relativizmus,
amely a posztmodern sajátja, a különböző nyelvjátékok egyidejű bo-
nyolítása, a tradícióhoz való ironikus-elfogadó viszony és még sorolhat-
nám - ezek mind a próza múzsáját öltöztetik. A világ istentől elhagyott-
sága, hogy megint a maga kedves Lukácsát idézzem, a drámát érintette
a legkomolyabb módon, nem a regényt. A regény, úgymond, Isten he-
lyett újabbkori fejleményeiben képes volta narratív Ént állítani a formálás
középpontjába, azt az Ént ugyanis, amely egyidejűleg lehet teremtője és
teremtettje önnön világának. A posztmodern regényben szerző és
befogadó számos helyen azonosul, és ez dialogikus feszültséget te-
remt. Ráadásul ez a forma állandó párbeszédes kapcsolatba léphet a
tradícióval, korábbi regényvilágokkal. A dráma azonban csődöt mond e
tekintetben. A dráma nem képes reflektáltan, mintegy kívülről, idézője-
lesen szemlélni önmagát, és ami még fontosabb - a közönség sem ké-
pes erre. Létezik narratív Én, de drámai Én elképzelhetetlen. Az író csak
láthatatlanul legyen jelen a teremtésben - írta kedvenc Flaubert-em, és
ez fokozottan igaz a drámaíró szerepére. Botho Strauss forrón vágya-
kozik a formákra, de képtelen azokban tárgyiasítani anyagát. Igaza van
Criticusnak: a második rész jelenetei mindmegannyi elkülönült dráma-
lehetőség. Ez megint szentimentális-széplelkű viszony élet és dráma-
forma között. Minden csak emlék itt, élettények és régvolt drámai for-
mák, minden csak vágyakozás és nosztalgia, az Idő mindent egyenérté-
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kűvé csiszol, és lázadni lehetetlen anonim hatalma ellen; a legjobb eset-
ben is csak panaszkodásra nyílik lehetőség. És a siralom valóban
egye-temes: sunt lacrimae rerum, sírnak a tárgyak is, az oszlop
gyászéneket mond a beszédes, hallgatásra képtelen emberi világ felett.
Gondolom, ez mára giccshatár.

FLEGMATICUS Közben azon gondolkodtam, hogyan lehetséges egyálta-
lán főszereplő egy ilyesfajta drámában, és ha igen, miért éppen Marie
az? Úgy érzem, az Idővel való kitüntetett kapcsolata miatt. Arról van szó,
hogy ő az egyetlen, aki képes az emlékezésre. A dráma első részéből
annyi egyértelműen kiderül: mindenki látta már a másikat, valami de-
reng is ködösen a múltból, de hogy mi is volt igazából ez a régi
találkozás, hogy mi volta lényegi jelentése, ezt Marie-n kívül senki nem
tudná megmondani. És komoly küzdelem nem is folyik a múlt
elsajátításáért, vagyis a saját életük megértéséért. Marie az egyedüli,
aki pontosan emlékszik mindenre, és ez voltaképpen kínosan érint
mindenkit. Ő az egyetlen, aki az Időben él, jól mondta Criticus, a
múltban és a jövőben egyaránt.

CRITICUS Marie a kierkegaard-i „legszerencsétlenebb", aki a jelent kivéve
mindenütt otthonos.

FLEGMATICUS Így van. Nem tudjuk, hogy a második rész eseményei az
első részhez képest korábban történtek-e vagy később? Hogy Marie és
a többiek múltját avagy jövőjét jelenítik-e meg? Ekkor az emlékezés
vá-

lika dráma formaszervező elvévé, Botho Strauss kedves szavával élve, a
viszontlátás. Platonikus így a dráma: a tudás csak emlékezés, felidézés.
Marie ekkor a drámaíró szemléletével azonosul, mintegy előrefele is
emlékezik: a dráma felfogható úgy is, akár Botho Strauss látomása, mely
Marie vízióival egybeesik. Maris lesz ekkor a drámaíró. Így nem is
alaptalan Julius, az egyik szobalakó rémült felkiáltása Marie szavai hal-
latán: „Vigyázzon, amit kimosd, könnyen valóra is válhat!" Marie, az
emlékező Botho Strauss is egyben:''. minden megidézhető, és minden
gesztus, mondat idézőjel, ám ha valami mégis megjelenik megidéző hí-
vásukra, annak csak kopár és halott lényege tárulhat elénk. Ebben a
darabban a múlt drámairodalma is tömegsírként tárul fel. Minden
emlék csupán, Marie múltja és jövője, akár a drámaköltészet elmúlt
korszakai: a második rész második jelenetében Médeia tragédiájának
felidézése egyszerre jelenti Marie és a drámaíró nosztalgiáját a letűnt
korok egyértelműsége iránt. Akkor még jelenvaló volt a tragédia...

FURORICUS (ezúttal egy lazacos szendviccsel a szájában) Azt persze én
sem tagadom, hogy Botho Strauss nagyon is kitalált valamit. Visszaállí-
totta mindenekelőtt a drámaírás szinte teljesen eltűnt filozofikus teltsé-
gét. Kortársaknak érezhetjük magunkat Európával, bár nagy kérdés,
hogy Magyaror...

De a mondatot már nem tudja be Fejezni. Hatalmas csörömpöléssel törik be
az ablak, kőzápor zúdul be a szobába. Az ablakhoz rohannak mindannyian.
De nem történt semmi, mindössze konzervatív érzésű nemzeti ifjak egy
csoportja ácsorog az utcasarkon.


