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„Amiről mindenki tudja,
hogy igaz"

Havel két egyfelvonásosa kapcsán

„Disszidensnek lenni: ez bizonyos
értelemben »body-art« is."

Václav Havel

Kezdetben volt a Kerti ünnepély, amely az
önálló életre kelő bürokratikus szólamok
képtelen parádéjával a szó és a tett
modern skizofréniájának történelmileg
sajátos (értsd: a szocializmus viszonyai
közt érvényes) válfaját prezentálta, rá-
adásul meghökkentően újszerű, spirálos
dramaturgiával építkezve, ironikusan, le-
leplezően, hátborzongatóan. Havel e fia-
talkori darabja igen hamar színre került
nálunk is, 1965-ben a Katona József
Színházban, meg is bukott, hisz színházi
hallásunk és eszköztárunk ugyanúgy nem
volt hozzá, ahogy Mrożekhoz sem, aki
ugyancsak ez idő tájt jutott először ma-
gyar színpadra, akárcsak maga Beckett a
Thália Stúdióban a Godot-val. Ot egyéb-
ként mindjárt a „kelet-európai abszurd"
valamiféle felettes instanciájának hittük,
azaz szemünkben mintegy ő látta el meg-
felelő áruvédjeggyel az abszurd színház
„keleti változatát", s évtizedeknek kellett
eltelniük - nem utolsósorban pedig szín-
re kellett kerülnie nálunk is néhány Be-
ckett-, Ionesco-, Mrożek- és immár Ha-
vel-darabnak is -, hogy rájöjjünk, ez az
egész ,,kelet-európai abszurd" inkább
csak a színházi esztéták különbejáratú le-
gendája volt. Olyasféle mutatós elmélet,
amely egyrészt néhány felszíni (legfel-
jebb drámatechnikai) hasonlóságon,
másrészt - főleg - a művek nem ismerésén
vagy hírből ismerésén (tipikus tünet ezen
az égtájon) alapult. Holott Beckett-nek és
Havelnak megvan a maguk rokonsága, ez
azonban csak jóval később derült ki, az
abszurd színház iránt felébredő kelet-
európai kíváncsiság idején még sem-
miképp sem; annál kevésbé, mert akkori-
ban még magukban az említett szerzők-
ben sem tudatosult ez. Mélyebb rokonsá-
gukat ugyanis inkább az írói magatartás
tartalmazza, az a disszidencia (értve ezen a
belső emigráció jellegű disszidens ma-
gatartást), amelyet Havel „body-art"-nak
nevez.

De mi ez a „body-art ' ? Egyáltalán kit
nevezzünk disszidensnek? Havel szerint -
ahogy egy híres „disszidens"-regény,
Ludvik Vaculik Cseh álmoskönyve (1984)
elé írt ajánló soraiban fogalmaz-

a disszidens „nem több és nem kevesebb,
mint az az ember, akit a sors, a véletlen, a
tények logikája, a munkája és a jelleme
logikája arra bírt, hogy hangosan ki-
mondja azt, amiről mindenki tudja, hogy
igaz, de aminek a hangos kimondásához a
többieknek még sincs bátorsága. Bizo-
nyos értelemben tehát a »disszidens«
akármennyire is kellemetlen, sőt időn-
ként elviselhetetlen számára ez a szerep,
hogy a nemzet szószólója vagy
lelkiismerete legyen mégiscsak azok
helyett beszél, akik hallgatnak. Es vásárra
viszi a bőrét ott, ahol mások ezt nem
merik megtenni, vagy egyszerűen nincs
rá lehetőségük, azaz mintegy helyettük
is oda-tartja a nyakát'. A kérdés ilyetén
felvetése elsősorban nem is politikai,
hanem erkölcsi természetű; és Havel a
mondottak-hoz siet is hozzáfűzni, hogy
„ilyen értelemben valójában minden igazi
művészet » disszidens

Ha valakire, hát Beckettre bizonyosan
áll ez. Egyébként élő tanúság rá Ka-
tasztrófa című darabja, amelyet ő maga a
börtönben ülő Havelnak ajánlott, noha
az Új Írás, leközölve e miniatűr remeket
1985/12. számában, elhagyta az írói
ajánlást - és mellesleg elhagyta Havel
hasonlóan miniatűr „válaszdarabját" is, a
Tévedést. (Holott a két egyfelyonásos
együtt látott napvilágot a londoni Index
on Censorship 1984/ I. számában, szá-
mos európai színházban együtt mutatták
be őket, sőt magyarul is olvasható volt
mindkét darab az Új Írás-beli közlés
előtt, csak éppen a „második nyilvános-
ságban", a Máshonnan Beszélő első szá-
mában, még 1985 elején.) Beckett
Katasztrófája a részvétről és az emberi
szenvedés megmutathatatlanságáról szól,
egy színházi főpróbáról, ahol a főhős
mindvégig lehajtott fejjel áll; Havel
Tévedése jellemző módon a börtönben,
ahol a régi zárkatársak „betörik" az

újoncot, aki azonban az egészből egy
kukkot sem ért - tudniillik külföldi. A
Beckett-darab steril, akár egy laborató-
riumi kísérlet, a Havel-darab valósággal
bűzlik az élettől, mégis mindkettő ugyan-
arról (is) beszél: az emberi együttérzés
abszurditásáról". De Havelnak van még
egy hangsúlya, amellyel nyilvánvalóan
azt mondja: mit tudsz te, Samuel Beckett,
arról, miért nem szabad mindjárt a regge-
li kübli ürítés után rágyújtani egy csikk-
re!...

Valóban, Beckett és Ionesco darabjai
innen felőlünk nézve mindig kissé steril-
nek tűntek, hisz a „nyugati abszurd" az
emberi lét képtelenségéről értekezik, s a
színpadon mindannyiszor egyfajta mik-
rokozmosz jelenik meg, míg a „keletiek"
hozzájuk képest nagyon is életközeliek:
Mrożek, Havel és mások kezdettől mik-
rotársadalmakat írnak: a társadalmi
létformák abszurditásáról vallanak. Első
pillantásra ezért másodlagosa „keleti"
abszurd a „nyugatihoz" képest, náluk
tudniillik végletesebb és sarkítottabb a
kérdésfelvetés: mégsem másodlagosság-
ról van szó, hanem másfajta látószögről.
Mást jelent ott és mást itt a „body-art":
ott kilépést a politikai és közéleti szférá-
ból, ami számukra egyértelműen mani-
pulációs közeg, itt éppenséggel intenzív
politikai elkötelezettséget, sőt aktivitást.
bizonyos szó szerintiséget. Nem mintha
mi nem ismernénk a politikai manipulá-
ciót, ellenkezőleg, nagyon is ismerjük:
éppen arról van szó, hogy olyan fokon
áthatja az életünket, hogy már szavakkal
alig, inkább csak tettekkel bélyegezhető
meg. Beckett is vásárra viszi a bőrét a
„többiek" helyett, de Havelhoz hasonlít-
va ezt csupán _jelképesen" teszi, se
szüksége, se lehetősége nincs másra. A
cseh írónak viszont egészen gyakorlatias
szempontjai vannak, például az - amint
egy interjúban megjegyezte-, hogy min-
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dióműsorban, amelynek szervezéséből a
Magyar Írók Szövetsége és a Kossuth
Klub is részt vállalt, drámarészletek
hangzottak el tőle, és a vele készített in-
terjúban a művek születéséről beszélt.
Audiencia című darabja megjelent a
Nagyvilág 1989/5. számában, Largo de-
solato című drámáját a hírek szerint a jövő
évadban műsorra tűzi a Vígszínház, és
hamarosan talán Havel-kötet is kerül a
könyvesboltokba. Az elsőbbség érdeme
azonban a debreceni Csokonai Színházé,
amely mindjárt a januári Havel-per után -
talán a Nyilvánosság Klub felhívására is
hallgatva - elővette két egyfelvonásosát,
az Audienciát és a Vernisszázst (ez utóbbit
helyesebb „Lakásszentelő"-nek ma-
gyarítani, és nem „Kiállítás"-nak, mint a
debreceni műsorfüzetben közölt alcím
teszi), s minthogy a bemutató gesztusával
protestálva az író bebörtönzése ellen, a
politikai konjunktúrahelyzetet a drámaíró
javára fordította: a Havel-színházra
irányítandó figyelmünket, amelyet eddig
magyar változatban - eltekintve a Kerti
ünnepély hajdani bemutatójától - nem
élvezhettünk.

Igy van rendjén, hisz Václav Havel el-
sősorban mégiscsak drámaíró. Es nem is
akármilyen. Noha azok, akik ítélkezni
szoktak felette, a jól bevált recept szerint
többször is azzal vádolták, hogy írói si-
kertelenségét igyekszik politikai ba-
bérokkal kárpótolni. Ez az állítás termé-
szetesen csak addig terjeszthető róla, amíg
a művei nem jelenhetnek meg. Havel
éppen az az író, akinél a magatartás, a
cselekvés és az írás „hármas egysége",
amit az erkölcs, a politika és a művészet
háromszögének is nevezhetnénk, olyan
szervességet jelent, hogy nehezen lehet

Havel: Vernisszázs (debreceni Csokonai Színház). Farády István és Benedek Gyula

az „egyik" Havelról beszélni a „másik"
vagy a „harmadik" nélkül. Azt hiszem,
hogy ennek oka - túl az emberi tartáson és
az írói tehetségen - elsősorban bizonyos
önmagával szemben támasztott kö-
vetkezetességigényben keresendő, abban,
hogy a szeme valóban megakadt az
emberi együttélés amaz abszurditásain,
amelyeket a Kerti ünnepélyben már oly
keserű humorral regisztrált, s az, amit
meglátott, nem hagyta nyugodni. Havel
egész eddigi közéleti és írói életútját vol-
taképp szenvedélyes oknyomozásnak
láthatjuk, hogy ne mondjak egyenesen
„rejtvényfejtést": annak a társadalmi
modellnek az analízise foglalkoztatja,
amelyet manapság általában „sztálinista
struktúrának" nevezünk. Es mint minden
igazán szenvedélyes igazságkereső, ő is
mindenekelőtt saját magát tekinti
„kísérleti nyúlnak". Ha író, akkor a szavak
hitele érdekli; a szavak hitelét csak a
megfelelő erkölcsi tartás garantálja; az
erkölcsi tartás előbb-utóbb politikai ak-
cióvá válik, legalábbis ezen a struktúrán
belül.

Ezt fogalmazza meg - igen tisztán és
élesen - A hatalom nélküliek hatalma című
esszéjében, amely magyarul szintén csak
szamizdatban olvasható (Hírmondó,
1984/4. és 9. szám), kifejtve, hogy ha „az
ember kialakított és naponta alakít egy
öncélú rendszert, mely által saját ma-gát
fosztja meg identitásától, az nem a
történelem felfoghatatlan tévedése",
nyilvánvalóan van a modern emberben va-
lami, „ami megfelel ennek a rendszer-
nek", „amivel az elidegenedett ember
alátámasztja ezt a rendszert mint saját
önkéntelen produktumát", s így „a dik-
tatúra és a fogyasztói társadalom törté-
nelmi összetalálkozásából" kinőtt élet-
közegben már „nem két identitás konf-
liktusáról" van szó, hanem „maga a2
identitás van válságban"" Havel tehát „a
hazugságban való élettel", amely szerinte
„a poszttotalitárius rendszer" lényege, „az
igazságban élt élet" követelményét állítja
szembe , amelynek „nemcsak eg-
zisztenciális, ismeretelméleti és morális di-
menziója van (...) hanem látható politika:
dimenziója is": az igazság itt „hatalmi fak-
tor, sőt nem kevesebb, mint politikai erő"
Az ember ugyanis „csak azért idegenedhet
el önmagától, mert van mit elidegeníteni
benne: megerőszakolásának területe
autentikus egzisztenciája. »Az igazságban
élt élet« bele van szőve »a hazugságban
való életbe«, mint elfojtott alternatíva,
mint az az autentikus szándék, amely-re
«a hazugságban való élet« nem hiteles
választ ad". Valójában ez „a hazugságban
való élet" értelme: hogy csupán
másik vonatkozásban létezik. Igy „» a ha-

dig legyen nála fogkefe egy váratlan le-
tartóztatás vagy őrizetbe vétel esetére. A
különbözőségük tehát mindenekelőtt a
helyzetükből és a környezetből fakad,
abból, ahogy az az erkölcsi indíttatású
disszidencia „body-art"-jára reagál.

Václav Havelnak most előkelő helye
van a politikai slágerlistán. Ot, aki a Car-
tha '77 egyik első szóvivője volt, aki 1979
és 1983 között négy évet töltött börtön-
ben, 1989 januárjában ismét lecsukták,
egy állítólagos virágcsokor miatt, ame-
lyet a húsz évvel ezelőtt önmagát elégető
diák, Jan Palach emlékére akart elhe-
lyezni a tett színhelyén, a prágai Vencel
téren. Ez az esemény ismét a nemzetközi
érdeklődés középpontjába állította alak-
ját: demonstrációk, tiltakozások, petíciók
sora követelte szabadon bocsátását.

Aláírásgyűjtés (nálunk is, másutt is), az-
zal a céllal, hogy Nobel-békedíjra java-
solják. Egy másik békedíjat már oda is
ítéltek neki: a nyugatnémet könyvkiadók
idei jubileumi (negyvenedik alkalommal
adományozott) díját, amelynek átnyújtá-
sa októberben, Frankfurtban esedékes.

Amikor e sorokat írom, az író már ismét
szabadlábon van, hisz büntetése felét le-
töltve kiengedték. Szabadulása másnap-
ján a budapesti rádiónak adott telefon-
interjúban saját „ügye" kapcsán ismét az
erkölcsi szempontokról beszélt: „Mintha
egy új légkör lenne születőben, a közép-
európai együvé tartozás új légköre" -
mondta, majd a hazájában megnyilvánult
szokatlan méretű szolidaritásról szólva
hozzáfűzte: „Ebben a majd húsz évig tel-
jesen demoralizált, atomizálódott társa-
dalomban kezd felgyülemleni az erkölcsi
tisztaság iránti igény." Egy másik rá-



zugságban való élet« rendezett felszíne
alatt ott szunnyad az élet igazi intenciói-
nak valódi szférája": „az igazságban élt
élet" „különös, explozív és kiszámítha-
tatlan hatalma".

Ha jól megfigyeljük Havel érvelésének
logikáját, nem nehéz azonnal felfedezni a
politikusban és az erkölcsi orákulumban a
drámaírót, aki a „poszttotalitárius
rendszerben" élő ember lelki színpadára
figyel. Tulajdonképpen másra nem is,
csak erre a színpadra. Sőt magát a társa-
dalmat is innen nézi és ítéli meg, ezért
mondhatja, hogy „amit a szó legtágabb
értelmében »oppozíciónak„ nevezhetünk,
annak legeredetibb háttere és kiin-
dulópontja »az igazságban élt é le t «" . Ez
az Audiencia és a Vernisszász kiinduló-
pontja: a börtönviselt Vanek (aki író,
némiképp Havel alteregója, nem is drá-
mai hős, mint maga a szerző mondta a rá-
dióinterjúban, inkább katalizátorfigura)
nyilvánvalóan „az igazságban élt élet" el-
kötelezettje, s éppen ebbeli minőségében
kell szembenéznie azokkal, akik „a ha-
zugságban való élet" szférájában tartóz-
kodnak, ám épp ez „a hazugságban való
élet" biztosítja számukra azt a rendezett
felszínt, amivel a rebellis Vanek sem-
miképp sem dicsekedhet. Ő semmi mást
nem akar, csak kimondani azt, „amiről
mindenki tudja. hogy igaz", de hisz épp
ezzel az ambíciójával lesz disszidenssé,
kiszakadóvá és kitaszítottá. A két darab
(két egymással is paralel egyfelvonásos)
mégsem Vanek drámáját tartalmazza,
minthogy neki nincs is drámája, legalább-
is Havel számára nincs (minthogy meg-
találta a maga identitását). Drámája az
Audiencia Sörmesterének és a Vernisz-
százs művészházaspárjának van: nekik
kell - Vanekkel való konfrontálódásuk
során - szembenézniök „az igazságban élt
élet" kísértésével, ami természetesen az
általuk képviselt értékek (a sörgyári
szamárlétrán való előrejutás vagy a
kiegyensúlyozott családi otthon ideája)
nyilvánvaló kockáztatását jelentené.

A Havel-dramaturgia látszólag igen
egyszerű erkölcsi tézisre épül, ami egyút-
tal az emberi kultúra legősibb tétje: a jó
és a rossz közötti választás. De ez valóban
csak a látszat, s e felszín mögött bomlik ki
az igazi dráma. Az író korántsem ruházza
fel erkölcsi glóriával alteregóját, a drá-
mabeli Vaneket, noha erkölcsi erőt kép-
viseltet vele. Két olyan helyzetben állítja
elénk, ahol erkölcsi felsőbbrendűsége
éppen kérdésessé válik, hisz „a nemzet
lelkiismereteként" könnyen megfeled-
kezhet(ne) arról, hogy minden hazug
életben ott szunnyad az igaz élet szférája,
és nem is csak a lehetőségeiben, hanem
gyakran - töredékesen - a gyakorlatban

is. Havel épp e töredékigazságokat mu-
tatja fel (sajnos, a debreceni előadásban a
Vernisszázs ezt az eredeti írói intenciót
elsikkasztja, minthogy a darabbeli
művészházaspárról csupán szellemes ka-
rikatúrát kapunk - drámai hősök helyett),
s épp azért mutatja fel, hogy az általa
ekképp drámailag megjelenített tár-
sadalmi modellt a maga ellentmondásos-
ságában ábrázolja. A dráma két szinten
zajlik: egy valóságos, rejtett dimenzió-
ban, ahol olyan „konzervatív" értékek,
mint az igazság, az identitás, az etikus
magatartás stb. konfrontálódnak olyan
„modern" normákkal, mint az anyagi
biztonság, a rendezett élettorma, a kar-
rier, az összeköttetés és ehhez hasonlók.
A játék, amennyiben játék, a felszínen
folyik. amennyiben viszont társadalmi
analízis, annyiban a rejtett, második
szférában. Az egyfelvonásosok haveli
dramaturgiájában az, ami játék, még visz-
szarímel a korai „abszurd" darabokra,
így a Kerti ünnepélyre is; de ami e „kései"
Havel-színháznak a lényege, az mégis e
réteg mögött történik. Ott ugyanis arról
van szó, amiről az író még politikai-etikai
esszéiben is ritkán beszél: nevezetesen,
hogy a kevesek „igazságban élt élete"
nem jelent se megoldást, se feloldozást
még e keveseknek sem mindaddig, amíg
„a hazugságban való élet" képes megtar-
tani a maga pozícióit. Ettől oly keserű ez
a két darab, miközben mégis olyan érté-
kekre nyitja rá a szemünket, amelyekből
perspektivikusan még a jövőbe vetett hi-
tet, a hamisságszövevényből való kilába-
lás esélyét is kihallhatjuk.

A Sörmester, aki pechjére segédmun-
kásként felvette a gyárba a börtönviselt

írót, s most állandóan jelentéseket kell
írnia róla, ezen az .,audiencián" arra
akarja rávenni Vaneket, hogy írja meg
maga a saját magáról szóló jelentéseket,
természetesen „néger" munkában. Igy
segíthetné a Sörmestert, aki így segíthet-
né a „biztonságiakat", akik ezt viszonoz-
nák a Sörmesternek, aki ennek követ-
keztében pártfogolhatná Vaneket, aki
ráadásul maga szabná meg, hogy mit tud-
janak meg róla „azok". A baj csak az,
hogy Vanek ezt mégsem vállalhatja.
„Csakhogy én, ne haragudjon, mégsem
súghatom be saját magamat!" -mondja a
Sörmesternek. Hogy érthetné meg ezt a
Sörmester? Sehogy. O legfeljebb annyit
fog fel az egészből, hogy „nektek, értel-
miségieknek" az elv fontosabb, mint az
ember.

Es mégis. Az összecsapás lezajlott, a
látszat és a valóság nevén neveztetett. A
Sörmester tudatából, aki közben még le
is itta magát, kihullhat a történet; erre
utal a darab záróakkordja. A nézőéből
azonban nem. A debreceni stúdióban, az
Audiencia végén úgy érzem, Václav Ha-
vel személyesen szólított meg, és könyör-
telen, tiszta tekintetével a szemembe
nézett. Ez a tekintet nem számonkérés és
nem ítélet. Csak közönséges „body-art".
Helyettem és értem.

Václav Havel: Audiencia - Vernisszázs (deb-
receni Csokonai Színház)

Fordította: Varga György Hap Béla.
Díszlet-jelmez: Kastner Péter. Dramaturg:
Dobák Lívia. Rendezőasszisztens: Porcsin
László. Rendezte: Pinczés István - Seregi
László.

Szereplők: Csuja Imre, Benedek Gyula, Fa-
rády István, Ferenczi Krisztina.

Benedek Gyula és Ferenczi Krisztina a Havel-egyfelvonásosban (Máthé András felvételei)


