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Őrömmel vártuk 1991. január ötödikét, a
hetvenedik születésnapot. Most emlékünnepség
Iett belő-le. De vajon hogyan szóljunk Őróla?
Egyvalami-ben szinte biztos vagyok: ő éppúgy
tiltakozott volna az irodalmi méltatás, minta
gyászbeszéd ellen; vagy inkább harsogva
nevetett volna mindkettőn.

És alighanem joggal. Mit számít itt az irodalmi
méltatás, amely érzékenyen megkülönbözteti a
korai, a középső és a kései Dürrenmattot? Fried-
rich Dürrenmatt nem más, mint egy darab világi-
rodalom ebben ami XX. századunkban - alkotói
teljesség, amelyen belül a kísérletnek éppúgy
megvan a maga helye, minta mára klasszikussá
vált műveknek. A német nyelvterület határain túli
világ ezt a jelenséget már korábban megértette,
mint az irodalmi céh, amely mindig megpróbálta
besorolni és helyhez kötni ezt a nagy csavargót. A
berni születésű íróról és világirodalmi jelentő-
ségű munkásságáról még számos mű fog íródni
számos nyelven: esszék, disszertációk, szak-
dolgozatok - efelől nyugodtak lehetünk.

No és a gyászbeszéd? Azt már rég elmondta ő
maga, méghozzá felülmúlhatatlanul, és éppen
ezen a helyen: a zürichi Schauspielhaus színpa-
dán. 1964. november 15-én történt, és a cím így
hangzott: „Halotti beszéd Kurt Hirschfeldre". Aki
ma elolvassa, azonnal felismeri: a szónok önma-
gáról is beszél. De ennél is többről van szó: Dür-
renmatt a gyász lehetetlenségét nyilvánítja ki.
Mint mondja: „Gyászünnepélyünk a halotthoz
már nem ér el; ő elhagyott bennünket, páholya
üresen áll... Elkéstünk; az ünnepség visszahullik
miránk... magunkat siratjuk csak, nem őt..."

Dürrenmatt filozófus volt, ami nála azt is jelen-
tette: teológus, túl minden teológián. Barátja em-
lékének szentelt gyászbeszéde a létezésről szól,
a condition humaine-ről.

Vajon okot ad-e gyászra a halál, a meghalás?
Ettől a kérdéstől Dürrenmatt soha nem bírt sza-
badulni. Két síkon kereste a választ: filozófiai és
történelmi-szociológiai síkon. Ő, aki látszólag
megvetette a történelmet, és Achterloo című ko-
médiájában megtáncoltatta a történelmi bábukat,
soha nem tudott megszabadulni a történe-
lemfilozófiától. Dürrenmattot, a politikust csak
ebből az antinómiából érthetjük meg. Nála min-
dig sokkal többről volt szó, mint pusztán arról a
jelenségről, amely éppen dühre ingerelte.

Mit sirassunk jobban: a halált vagy az életet?
Ez volt gondolkodásának alapsémája, amint arra
hirtelen-váratlan döbbentem rá egy olyan talál-
kozás alkalmából, amelyről azért beszélhetek itt
bátran, mert más nem számolhat be róla. A talál-
kozás színhelye ugyancsak a zürichi Schau-
spielhaus volt, de nem a színpad, hanem a néző-
tér: a földszint jobb oldali leghátsó sora. Idő: az
1966-os év egy fagyos januári délelőttje. Fűtet-
len nézőtér. Nemsokára kezdődik A meteorcímű
komédia főpróbája; 1966. január 10-re tűzték ki az
ősbemutatót.

Friedrich Dürrenmatt

A televízió bízott meg, hogy készítsek interjút
a szerzővel. Az utazást a befagyott vasúti kocsi-
ban, ahol még egy csésze kávét se lehetett kap-
ni, mintha Dürrenmatt rendezte volna meg. Zü-
richben odaadták nekem a szigorúan titkos kéz-
iratot; még aznap éjjel elolvastam. Reggel aztán
leültünk egymás mellé a földszinten; égtek a ref-
lektorok. Alaposan átgondoltam a legfőbb kér-
dést. Meg akartam lepni az írót; „gondolkodásra"
akartam kényszeríteni - azt úgyis nagyon sze-
reti.

Aztán feltettem a kérdést. „Dürrenmatt úr, ön
többször is kifejtette, hogy egy történet csak ak-
kor érhet véget, ha már a lehető legrosszabbra
fordult." Dürrenmatt bólintott. Én pedig folytat-
tam: „Érvényes ez A meteorra is?" Később a
képernyőn észre lehetett venni, hogy Dürren-
matt meghökkent, elgondolkodott, aztán egy-
szercsak rávágta: „Hát persze. Hiszen a fősze-
replő életben marad!"

A meteornak, vagyis a Schwitter névre hallga-
tó híres írónak már csak egyetlen vágya van: bé-
kében meghalni. Körülötte sorra meghal min-
denki, csak neki nem sikerül.

Úgy érzem, tévedés lenne ebből a válaszból -
amelyet, noha mindketten nevettünk rajta,
Dürrenmatt a lehető legkomolyabban gondolt -
valamiféle filozófiai pesszimizmust kiolvasni.
Dürrenmatt dialektikus teológiája nem Schopen-
hauerből táplálkozott. Ő maga lehetett újrake-
resztelő, eretnek, ünneprontó, de semmiképp
sem volt remete vagy oszlopszent; ő nem akart
„kiszállni az egészből".

Akkor hát miért a lehető legkedvezőtlenebb
fordulat az, hogy Schwitter, a meteor életben
marad? Talán azért, mert hiába van készen a ha-
lálra, hiába égeti el a kis kályhában egész vagyo-

nát, a többiek meggátolják abban, hogy legalább
halálában megtalálja önmagát; nem tud
megszabadulni az őt tovább manipuláló
médiától, a hűtetlenektől, akik mind gurut
keresnek maguknak, akik feltámadásról
fecsegnek, holott csak téves diagnózisról volt
szó. És persze éppígy manipulálják a rajongók
meg a kritikusok is.

A „saját halál", amelyet Rilke oly költőien
követelt, a mi társadalmi életünkben
tehetetlennek bizonyul, s akinek, mint
Schwitternek, az írónak, egy darabig még tovább
kell élnie, az nem önmagának, hanem a média
számára él tovább.

Ezért tiltakozik Dürrenmatt mind a gyászün-
nepségek, mind a tragédia ellen. Ezt
hangsúlyozandó adja mindén darabjának a
„komédia" alcímet. Az indokot megtaláljuk jó
okkal híressé vált esszéjében, az 1955-ben
papírra vetett Színházi problémákban, melynek
megfogalmazásait azóta számtalan)
dramaturgiai vitában idézték: „A tragédia
feltételezi a bűnösséget, a mértéket, az
áttekintést és a felelősséget. Századunk bol-
hapiacán, a fehér fajnak ebben az utolsó táncá-
ban nincsenek többé se bűnösök, se felelősök.
Senki nem akarta azt, ami történik, és senki nem
tehet róla."

Így beszélt Dürrenmatt 1955-ben. Azóta csúf
műszót találtunk a jelenségre: „emberi csőd-nek
nevezzük. Csakhogy a csőd nyomában túl sok
hulla hever.

De mert már csak bolhapiac vesz körül, és tra-
gikai vétség helyett emberi csőddel van dolgunk,
Dürrenmatt levonhatja a következtetést: „A bű-
nösség már csak egyéni teljesítmény, vallási ak-
tus formájában létezik. Bennünket már csak
kommédiában lehet megragadni."

Ezért ír hát csupa komédiát, amelyek azon-
ban kegyetlenebbek, hátborzongatóbbak, mint
Szophoklész, Racine vagy Schiller minden tragi-
kai heroizmusa. Erre gondolt Az öreg hölgy láto-
gatásának szerzője, amikor megfogalmazta
egyetemes tételét a történetek lehető
legrosszabb fordulatáról. Később még
hangsúlyosabbá tette a tételt, mert hozzátette: a
lehető legrosszabb fordulat nem más, mint a
komédiába - vagyis a komolytalanságba-való
átfordulás. És hogy mi az, amiit nem vesznek
komolyan? Éppenséggel a halál.

Nyolcvanas éveinkben, saját élete hatodik évti-
zedében Dürrenmatt egyre határozottabban
utasította el a színpadi formát; immár csak az
,,anyagokat" érezte fontosnak, dramaturgiai fel-
dolgozásuk nem érdekelte többé. Vajon miért?
Némely kritikus azt feleli erre: Dürrenmatt mint
drámaíró „kiírta magát". Szerintem ez ostobaság.
Dürrenmatt késői szövegei csak úgy szik-ráznak
az élesélméjűségtől és a nyelvi erőtől. Meglehet,
hogy moralista rájött: ha a bűnössé-



get egyszerűen slamposságnak, felelőtlenség-
nek, puszta gyávaságnak címkézik, akkor a né-
zőket már nem fogja el a szánalomból és fél-
elemből szőtt tragikus borzongás, sőt: a látottak
nyomán életünk csak még komolytalanabbá vá-
lik. Hasonló tapasztalatokat szerzett pályája vé-
gén Bertolt Brecht is; ő sem írt több leleplező da-
rabot. A beteg, a hirtelen halál veszélyével folyto-
nosan szembenéző Dürrenmatt már nem tudott
nevetni saját komédiáin; Güllent nem érezte töb-
bé mulatságosnak. Ha a bűn hanyagságként, a
felelőtlenség diákos lógásként, az árulás prag-
matizmusként jelenik meg, akkor a nézőteret
már nem a félelemből és szánalomból kevert ka-
tarzis keríti hatalmába, hanem - az alkalomtól
függően - a jó szórakozás vagy az unalom; a
moralista pedig hoppon marad.

Az utóbbi időben Dürrenmatt egyre határozot-
tabban zárkózott el Az öreg hölgy világsikere
elől. Túlontúl jól ismerte Güllent, semhogy még
nevetni tudott volna rajta.

Dürrenmatt századunk hetvenes éveiben bú-
csúzott el a komédiáktól és általában a párbe-
szédes formától. „Anyagait" fontosabbnak érez-
te minden színházi sikernél. Ez az életet habzsoló
aszkéta különben is mindig feszengett a nagy író
szerepében; ezért is persziflálta A meteorban
önmagát.

A kései Dürrenmatt nemcsak saját irodalmi
működéséhez keres új formát, hanem a létezés-
hez is. Nem akarja veszni hagyni „anyagait", me-
lyeket ifjúkora óta magában hordozott. Legtöbb-
jük amúgy is „drámaiatlan"; a színházban sem
lehet többé megbízni. A komédiába való átfordu-
lás mint „lehető legrosszabb fordulat" egyszers-
mind a történet ártalmatlanná tételét is jelenti.
Ezért munkássága második nagy szakaszához
új, epikai-filozófiai formát talált magának.

Apránként kitűnik majd, hogy ez a forma, köl-
tői jelentőségét tekintve, egyenértékű a nagy
színdarabokkal. Mint ahogy lassan arra is rájön-
nek, hogy a pompás krimik, melyeket az író ránk
hagyott, mindennek nevezhetők, csak könnyű-
kezű jövedelemszerző vállalkozásoknak nem.
Az olyan művek, mint A bíró és a hóhér, az életmű
legjavához tartoznak.

Látszólag csak műfajcseréről - valójában
sokkal többről van szó. Az egész életén át magá-
val hurcolt anyagokhoz talált új elbeszélő forma
önnön szubjektivitásához vezette vissza az elbe-
szélőt. Ezek az Anyagok, 1-től IX-ig, gyakran
önéletrajzi jellegűek. Általuk az író nem csupán a
gonosz komédiák gyakran cinikusnak ható „ob-
jektivitását" adta fel, hanem mélységesen meg-
rendítő önéletrajzi töredékeket tett közzé. Ez az
új, szubjektív Dürrenmatt valóban ellenállhatat-
lan. Bármily csalóka is a látszat: az olvasó

az elbeszélő meghitt útitársának érzi magát.
Megismeri a másik kétségeit, gondolati és olvas-
mányélményeit, és közben, szinte mellékter-
mékként, remekművű irodalomkritikai elemzé-
seket is kap.

Amilyen mértékben az Anyagok szerzője egy-
re személyesebb és szubjektívebb lesz, úgy bi-
zonyul egyre összetéveszthetetlenebbül svájci
írónak, ami nem mond ellent azoknak a gonosz-
kodó megjegyzéseknek és szitkoknak, amelyek-
kel Dürrenmatt hazáját elhalmozta. A berni pap-
lakból elcsavargott tékozló fiú nem tud mit kez-
deni az úgynevezett „malaise suisse" (svájci kór)
közhelyével. Ő mindig világban és emberségben
gondolkodik; a szó szoros értelmében Istennel
és a világgal áll perben. De a modellt a számára
legismerősebb terepen: a svájci életformák kö-
zül választja.

Ez a metafizikus hajlamú író, aki egyszers-
mind felvilágosító is maradt, Svájc mikrokozmo-
szát makrokozmoszként értelmezi. Güllen
Svájcban van, de sokkal nagyobb Svájcnál. Az V.
Frank „magánbankoperája" egyszerre játszódik
Zürichben és a shakespeare-i királydrámák csa-
taterein, sőt, ahogy az író nemrég az Anyago-
kban elárulta, az Eufrátesz partján elterülő Babi-
lonban is.

Friedrich Dürrenmatt olyan íróként élt és dolgo-
zott, aki bizalmatlan az irodalmársággal szem-
ben; ezt bizonyítják a műveiben előforduló író-
szereplők, elsősorban Schwitter, a meteor. Ő
maga hármas célt tűzött ki magának: gondolkod-
ni, megérteni, megismerni. Csak akkor írt, ha
mondanivalója volt. Persze mindig volt mit mon-
dania, és kimondta akkor is, ha ezzel el kellett
kanyarodnia a már megismerttől. Metafizikus
gondolkodó volt, aki soha nem tudott
megszabadulni az emberi abszurditás két
alapmítoszától: a labirintustól s benne a
Minotaurusztól, valamint a bá-beli torony
építésétől. Bizonyára nem véletlen, hogy az
egyik mítosz az ókori görög-krétai világból sarjadt,
a másik az ótestamentum világából. Életének
hetven éve alatt Dürrenmatt mindkét témát
magával cipelte; ha elmélyedünk a nagy író
munkásságában, nyomukra bukkanunk.

A Minotaurusz emberből és állatból kevert
szörnyalak, vagyis az emberfogalom határesete.
De amikor az indiánokat felfedezték, ők is
határesetnek számítottak: az európai
emberfogalom határesetének. Vajon emberek-e
még egyáltalán? A nagy Michel de Montaigne
azt követelte, hogy az európaiak éppen velük
kapcsolatban tegyenek bizonyságot
embermivoltukról. Így

Ruttkai Éva és Garas DezsőAz öreg hölgy láto-
gatásában



Ruttkai Éva Az öreg hölgy látogatásában
(Vígszínház, 1986) (Ikládi László felvételei)

gondolkodott Dürrenmatt is, a nagy felvilágosító,
Lessing és Kant híve. Szörnyetegei - Mississippi
államügyésztől az öreg hölgyön át az Achterloo
Napóleonjáig - szervesen hozzátartoznak a mi
elkárhozott világunkhoz, és követelik, hogy
embereknek tekintsék őket.

A bábeli torony építése is kiköveteli, hogy újra
meg újra átgondoljuk, és megkeressük időszerű
jelentését. Ez a csúcspontja az Angyal szállt le
Babilonba című korai drámának, melyet Dürren-
matt minden színművénél jobban szeretett. Az
1990-ben megjelent Anyagok-kötet pedig é p -
penséggel a Toronyépí t é s gyűjtőcímet kapta,
mint amely minden egyéb témát magában foglal.

Nemrégiben egy német politikus a nyilvános-
ság előtt közölte, hogy az általa helytelenített
csatornaterv „a legostobább építési vállalkozás a
bábeli torony óta!" Igen ostoba kijelentés. A ba-
biloniaiak nem holmi rátótiak voltak, akik a város-
házából kifelejtik az ablakokat. Mint építtetők és
mint építők egyaránt pontosan tudták, mit akar-
nak; épp ezért nem tudunk szabadulni vállalko-
zásuk emlékétől. Kafka éppúgy eltűnődött rajta,
mint Walter Benjamin. Vajon önteltségük volt-e
nagyobb avagy prométheuszi dacuk? Vagy épp
az Isten szenvedélyes keresése vezérelte őket?
Vagy éppenséggel arra törekedtek, hogy az em-
ber a szó szoros értelmében „elébe menjen" a vi-
lágegyetem urának? Olyan ez, mint az alagúté-
pítés. Az alagúthasonlat már a korábbi Dürren-
mattnál felbukkan. És az ótestamentum nem-
csak a torony építéséről számol be, amelyért az
építők a nyelvek összezavarodásával lakoltak --
hanem Jákob égig érő lajtorjájáról is.

Az Anyagokban Dürrenmatt elmondja, hogyan
birkózott egész életében a torony építésével,
amely az évezredek során újra meg újra
szembeállítja a lojális és hatóságtisztelő kispol-
gárt Nimróddal az örök felforgatóval. „Remény-
telen" - hangzik a történet utolsó szava. De a
gondolati játékokat kedvelő Dürrenmatt eljátszik
azzal a lehetőséggel is, hogy a torony esetleg
mégis felépülhet. Hiszen Nabukodonozor ott áll a
tetején - most aztán elszámolhat az Istennel.
Csakhogy a világködből csupán egy korábbi,
ezeresztendős Nabukodonozor bukkan elő: már
várta az utódot, hogy legyen valaki, aki elsöpri az
atomhulladékot. A toronyépítő habozik - aztán
megragadja a Seprűt.

Nagy ember élt közöttünk. Nagyszabású és
idegen. Igazi meteor. Most elhagyott bennünket.
Legyünk hálásak.

A Theater heute 1991. februári számában megjelent emlékbeszéd a zü-
richi Schauspielhausban rendezett gyászünnepségen hangzott el,
1991. január 6-án

Fordította: Szántó Judit


