
filozofikus szövegrészekbe ékelt profán kiszólá-
sokkal nagyszerű hangulati ellenpontokat teremt.
Ezeket bravúrral használják fel a színészek,
különösen a Mefisztót alakító Dieter Franke. A
másik humorforrás már sokkal meglepőbb és a
rendezői fantáziát dicséri: merészen és nagyon
mulatságosan profanizálnak minden olyan motí-
vumot, amely lehetőséget nyújthat a miszti-
kumra. Ilyen például az „Égi prológ", ahol az Úr
és arkangyalai hintákon ereszkednek le a
zsinórpadlásról a színpad látószögébe, körülbelül
olyan látványt nyújtva, mint a giccses szentké-
pek. A lópatás, hosszúfarkú Mefisztó olyan, mint
aki egy meséskönyv illusztrációjáról lépett elő.
A Mefisztót rejtő groteszk és mulatságos pudli-
bábu a néző szeme láttára növekszik félelmetes
nagyságúvá. A rendezés nem titkolja a színpadi
megoldás technikai módjait sem, a misztikum
titokzatossága helyett a játék örömét adja.

A reális környezetben játszódó képek meg-
formálásánál a korhűség igénye és a kritikus
irónia irányította a rendezők munkáját. Az
Auerbach-pince mulatozó polgárainak meg-
formálásakor a színészi játék egyszerre törekszik
korhűségre és stilizáltságra. A színészi mozdula-
tok, az arcjáték és a beszéd karikatúraszerű
stilizáltsága tömörebben fejezik ki a filiszterség
lényegét, mint a naturális ábrázolásmód.

Való igaz, hogy ha a képzeletszülte képek
humoros, harsányabb színeit és a reális képek
finoman stilizált korhűségét összevetjük, két
stílus él egymás mellett az előadásban. Ez a két
stílus - ahogy Hans-Rainer John, a Deutsches
Theater fődramaturgja elmondotta - tudatos és a
költő nyújtotta anyag sokrétűségét tükrözi. Az
értelmezés és stílus színeivel szeretnék kifejezni
azt a sokféle külső hatást, amely Goethét hosszú
élete során érte és azt a mindig változó gazdag
gondolatiságot, amely nyugtalan szellemét nem
hagyta pihenni. Teljes és szerves egységet alkotó
képet Goethe remekművéről a jövő színházi
évadban nyer majd a berlini közönség, amikor
bemutatásra kerül a Faust második része is.

SZEREDÁS ANDRÁS

Handke és a beszédjáték

Ionesco Les salutations (Üdvözlések) című
jelenetében a konvencionális „hogy van?" kér-
désre három szereplő darálja ABC sorrendbe
szedett válaszait. „Ilyet mindenki tud írni"; „hisz
ez egyszerűen lemásolta a szótárat!" - szól közbe
az irritált néző, majd amikor a szereplők a jelenet
végén kijelentik, hogy ionescóian érzik magukat, a
mindentudó néző megjegyzi: „Előre tudtam a
poént."

Peter Handke beszédjátékainak is akadt ilyen
ionescói publikuma: blazírt francia kritikus, aki
gázsit követelt a Közönséggyalázás nézőinek,
illedelmes német színházlátogató, aki a ruhatár
előtt fütyülgetett méltatlankodva - kisebb szín-
házi csetepaték is előfordultak -, kritikusainak
legtöbbje azonban dicsérően, sőt lelkendezve ír a
huszonhat éves színpadi szerzőről, aki nemrég a
tekintélyes Gerhard Hauptmann-díjat is meg-
kapta. Kétségkívül vannak színházi botrányok,
amelyek megalapozott várakozásokat elégítenek
ki, s az avantgarde törekvések megítélésében
bizonytalan közízlés olykor díjakkal biztosítja be
magát a tévedések ellen.

Mindez azonban kevés ahhoz, hogy megma-
gyarázzuk Peter Handke sikerét, bukásokban is
megedződött erkölcsi győzelmét; azt, hogy mű-
fajt teremtő darabjai viszonylag rövid idő alatt
Skandináviától Görögországig bejárták egész
Nyugat-Európát, s akadt német színház, amelyik
170-es szériát ért el beszédjátékával.

Avantgardista nyerseséggel hívta fel magára
először a figyelmet. Princetonban, ahol Höllerer-
nek, a Gruppe 47 egyik képviselőjének verseit
hallgatta a közönség, hirtelen felállt a hallgatóság
soraiból és kijelentette: ósdinak tartja ezeket a
verseket. Azóta öt darabjával és két regényével
vallott arról, mit tart korszerűnek a művészet-ben.

Az osztrák drámairodalomban már szinte
szabályosnak tűnő módon, először külföldön,
német nyelvterületen kellett bizonyítania, hogy
azután odahaza is felfigyeljenek rá. Első „beszéd-
játékainak", az 1964-es jóslatnak és az 1965-ös
Önbecsmérlésnek - amelyet a Nagyvilág 1968/11-
es számában, Thurzó Gábor kitűnő
tolmácsolásában olvashattunk - Oberhausenban,
az 1966-os Közönséggyalázásnak - amelyet a Ma-
gyar Rádió is bemutatott - Frankfurtban volt az
ősbemutatójuk.



A „műfaj" már ezekben a darabokban is teljes
vértezetben áll előttünk, s a szokványos dra-
maturgiák fogalmaival nehezen közelíthető meg.
Cselekmény, színpadi történés, jellemek: feles-
leges műszavak Handke különös színházában, de
még szituációt, dialógust, színpadi játékot,
gesztust, mimikát sem találhatunk itt. Ami
megmarad, az a szó, mondat, amelyet felváltva,
litániaszerűen, hol mikrofonba, hol mikrofon
nélkül szavalnak, mondanak a „színészek",
lassítva-gyorsítva a beszédtempón. Köznapi
frázisok, hivatalos felszólítások, akták, feliratok
szövegei hömpölyögnek s ragadják magukkal az
elemi életmegnyilvánulásokat rögzítő kijelentő
mondatokat, a logikai klisék áldozatául eső,
nyakatekert áligazságok, álbölcselkedések ellen-
tétes, választó, következtető mondatait. De fel-
kapják a sajtó, a programbeszédek görcsös na-
gyotmondásait, a nyelv és gondolkodás üres-
járatait és dogmáit is.

A beszédjáték szavalókórust, litániát, beat-
bandeket idéző előadásmódja bekapcsolja a nézőt
e különös ritmus áramkörébe, groteszk tar-
talmával pedig ugyanakkor felszabadítóan, szinte
katarzisszerűen hat.

A fentiekből talán belátható, hogy a beszéd-
játékok tartalmi ismertetése képtelen vállalkozás
lenne. A darabok tartalma, az alapanyag ugyanis
állandó, csak az aspektus változik. A Jóslatban a
„jóslások" abszurditását fejezik ki az ilyesfajta
tautológiák: „ősszel úgy fognak hullani a legyek,
mint az őszi legyek". Az Önbecsmérlés az ön-
magáról gyónó Én, a Közönséggyalázás a publi-
kum oldaláról tárja fel a viselkedés- és gondol-
kodásformák problematikusságát.

Legújabb beszédjátékában, a Kasparban már
kitágulnak a szószínház határai. A szavak mellett
megjelennek a pantomimikus elemek is, a fő-
szereplő kibontakozik a közönség és a színészek
eddig elválaszthatatlan, distancia nélküli együt-
teséből, amelyet az előadás közös élménye te-
remtett meg. (E tekintetben hasonlóságot mu-
tatnak a beszédjátékok a Beatles-együttes pro-
dukcióival is, ahol az énekesek a közönséget szinte
egyenrangú alkotótársuknak tekintik.) A
Kasparban a főszereplő fejlődésének lehetünk
tanúi, aki a következő programot tűzi maga elé:
„Szeretnék olyan lenni, amilyen egyszer már volt
valaki". Előbb a „súgók" segítségével megtanul
beszélni - ez a „beszéd" természetesen a már
ismerős kliséket is tartalmazza - majd ennek
segítségével kialakítja világának harmonikus
rendjét. A beszéd azonban kontár bűvészinasnak
bizonyul. Az általa kialakított rend csak látszat-
rend, amelyet egyre zavarosabbá tesznek az
önálló erőre kapó mondatok, montázsszerűen
összeállított gondolatsablonok, közhelyek. A
„nyelv" ellentmondásai tehát itt sem oldódnak fel,

csupán újabb aspektusával - származástanával -
nézhetünk szembe.

Vizsgáljuk meg most közelebbről, melyek
azok az elemek, amelyek a változó aspektusok
mellett Handke beszédjátékait jellemzik.

„A beat rám tett hatását akartam másokkal
közölni, amikor szavakkal és mondatokkal struk-
turálisan hasonló hatást idéztem elő" - mondta
Handke 1967-ben egyik nyilatkozatában. Ez az
önvallomás elsősorban darabjainak a beat-zene
hangzáselemeit és ritmusát utánzó formai saját-
ságaira hívja fel a figyelmet, mondatainak mo-
noton kopogására, visszatérő motívumainak ide-
gesítő, vibráló játékára, szószínházának a puszta
szó erejére építő, minden egyéb kellékről lemon-
dó valóságartikulációjára. Ezt a formaélményt
idézteti fel színészeivel is. Arra szólítja fel őket,
hogy hallgassák a katolikus templomok litániáit, a
futballmeccsek hangorkánját, a nyergére állított
bicikli kerekének forgását, a betonkeverőgép
beindításának hangját, a Rolling Stones együttes
„Teli Me" című számát és nézzék meg a Beatles-
filmeket; a majmokat és lámákat az ál-latkertben,
figyeljék meg az utcán lődörgőket, a
játékautomatákkal bíbelődőket.

Handke azonban nemcsak zenei formákat vesz
át. Beszédjátékainak önfeltáró mozzanata,
tagolatlannak tűnő felsorolásai csakúgy hozzá-
kapcsolják a beat-nemzedék irodalmához, mint
szerzőjüknek az uniformizált gondolkodással
szemben érzett viszolygása.

Handke kísérleteit persze ennek ellenére nem
lehet automatikusan a beat-irodalom néven eddig
ismert fogalommal azonosítani. A hosszú haj, a
játékautomaták mellett készített portrék, a riport
közben is beat-lemezeket rakosgató író képe, a
beat-nemzedék Béranger-ja és más címek csak
egyoldalú megközelítést jelentenek. A
beszédjátékok ereje éppen abban van, hogy
botfülűekre, a Rolling Stones-ék, a lámák s a
játékautomaták iránt kevéssé érdeklődőkre is
hatni képes, mégpedig azon a specifikusan
handkei módon, amely annyi színházújítói pró-
bálkozás után megszüntetni látszik a distanciát
színpad és nézőtér között, s amelyben az agitáció,
a vallási rituálé eszközei, a happening tényorgiái
összeolvadnak, s hatásuk alá kerítik a nézőt és a
színészt egyaránt.

Handke színháza nem képzelhető el a konkrét
költészet, ez viszont az analitikus filozófia
(Wittgenstein) bizonyos eredményei nélkül,
amely a szavak használatának elemzésével egy-
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ránt felszabadítóan hatott a konkrét költészetre
így Gerhard Rühm, Eugen Comringer, Franz

on és más költőknek a szavak konstellációival
ísérletező módszerére) és Handkénak a szavak-
an levő világot kibontakoztató beszédjátékaira.
A konkrét szöveg - mondja a szintén osztrák
zármazású G. Rühm - nem ír le, hanem meg-
yilvánul." Hasonlóan fogalmaz Handke is: „A
eszédjátékok nem adnak képet a világról, csak
zavak formájában."
Látszatra igen sok a közös vonás Wittgenstein

ilozófiája és Handke dramaturgiai tanai között.
hurzó Gábor nyelvi leleménye a Sprechstück
beszédjátékra" magyarításával még nyilvánva-
óbbá tette a szembetűnő kapcsolatot a Sprach-
piel (nyelv-játék) fogalmának kidolgozójával. A
yelvjáték - Wittgenstein felfogásában - a
yelvet beszélők különböző csoportjainak kon-
enciója, olyan játéka, amelyek szabályait a
játékosok" elfogadják, és ily módon valósítják
eg tevékenységeiknek a nyelv szavaival való

sszekapcsolását. A nyelvjátékok változatossá-
ára felhozott példák „handkeien" csengenek.
Parancsolni, parancsok alapján cselekedni.
árgyat szemlélete, mérések alapján leírni. Tár-
yat leírás (rajz) alapján előállítani. Valamely
olyamatról beszámolni, arról becsléseket ké-
zíteni, hipotézist felállítani, megvizsgálni .. .
érni, köszönni, szitkozódni, üdvözölni, imád-
ozni." És szinte Handke dramaturgiájának
oglalatát adja, amikor arról beszél, hogy „egy
yelvet elképzelni annyi, mint egy életformát
lképzelni".
Mindezek ellenére a hasonlóságot jobbára a
egvizsgált jelenségek körének egybeesése

kozza, és semmiképpen sincs szó a filozófiai
ételek illusztratív ábrázolásáról.

Handke ugyanis viselkedés- és beszédmodell-
eit csak azért állítja fel, hogy létezésüket kérdé-
essé tegye, azért merít megrögzött bürokraták,
egyepesedett fejű jogászok, bigott hivők, a
onformizmust áhító „kasparok" nyelvéből, hogy
enunciálja a megkövesedett, terméketlen
ondolkodásformákat, amelyek csak önmaguk
jrateremtésére képesek. Azért idéz bőven az
ntézményes szólamgyártók készletéből, hogy
észvétet keltsen a hatalmukba került kisember
ránt, tehát végső soron „a nyelvjátékok" maradi
onvencióit támadja.

Ez az aktivizáló mozzanat választja el élesen
z analitikus filozófia regisztráló, az ember sza-
adságát a különböző „nyelvjátékok" közötti vá-
asztásra csökkentő végkövetkeztetéseitől. Handke
redetisége, színházújítói mivoltának átütő ereje
ppen abban van, hogy e sokféle hatást,

alapanyagot összeolvasztva sikerült magasabb
szintézist teremtenie. Eddigi beszédjátékai mögött
mindenütt érezhető az író tragikus-groteszk
szemlélete, amely elsősorban úgy jut kifejezés-re,
hogy viselkedési és nyelvi modelljeinek kis-
szerűsége és köznapisága a színpadra „emelve"
egyszerre csal elő mosolyt és keserűséget. Ez a
szemlélet még beláthatatlan transzformációkon
mehet át. Természetes, hogy jelenleg az író is
elsősorban különállását hangsúlyozza.

Az új drámaíró nemzedék két fiatal tagjával,
Martin Sperrel és Peter Hacks-szal ellentétben
élesen elhatárolja magát Brechttől, akinek gon-
dolkodási struktúráit egyszerűsítőnek nevezi, és
aki szerinte nem valódi ellentmondásokat - a tudat
ellentmondásait -, hanem csak ellentéteket állított
színpadra. Kétségtelen, hogy Handke nem
Kipphardt-Hochhuth-Weiss dokumentarista-
politikai színházának folytatója, bár az is
kétségtelen, hogy emóciókra épített színházát
olykor éppúgy politikussággal vádolják.
(„Művészetet akarunk, nem politikát"; „Ha erről
Gerhard Hauptmann tudna! Ilyen és ehhez
hasonló megjegyzések kísérték a nyugatnémet
polgárok részéről Handke Hauptmann-díját.

Egy drámaíró alakulóban levő pályájával kap-
csolatban megengedhetetlen lenne jóslásokba
bocsátkozni. Handke széles alapokon nyugvó
színházi forradalma azonban biztosítéknak lát-
szik arra, hogy - mint ezt legutóbbi darabja, a
Kaspar esetében tapasztaltuk - képes lesz a
magateremtette műfajt újabb vonásokkal gaz-
dagítani.

A S Z Í N M Ű V É S Z E T I F Ő I S K O L A

növendékei Kerényi Imre rendezésében
február 28-án stúdióelőadásban bemutatják
Szép Ernő Azra című színművét.




