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KOMPOLTHY ZSIGMOND

THOMAS BERNHARD ELLÁTOGAT
NÉHÁNY BUDAPESTI SZÍNHÁZBA

ÉS UTÁNA VACSORÁZNI SZERETNE VELEM
HÓDOLAT ÉS VÉRTOLULÁS EGY JELENETBEN

Egy budapesti étterem
Füst zaj vad cigányzene

BERNHARD Ezt sohasem gondoltam volna
kedves Kompolthy
Vigasztalan
Ezt a legvadabb álmaimban sem
gondoltam volna Micsoda
grandiózus felülmúlhatatlan
dilettantizmus
Rendezni nem tudó rendezők
beszélni járni és mozogni nem tudó
vagyis ezáltal játszani egyáltalán nem képes
színészek
Teljes
tökéletes színházelbutulás
Vigasztalan

KOMPOLTHY Vigasztalan
(Megpróbál inteni egy arra járó pincérnek
eredménytelenül)

BERNHARD Teljes szellemi csőd
Kétségbeejtő
Se monológot se dialógot
se páros se tömegjelenetet írni nem képes
a nyelv legelemibb szabályait sem ismerő
úgynevezett írók
valójában nyelvmegsemmisítők
úgyszólván anyanyelvgyilkosok
Tökéletes színházi elbutulás
Micsoda tökéletes színház-képtelenség
Es bársony és ciráda mindenütt
Nézőtéri bársony-hisztéria
ez a bénító-bárgyú ciráda-átlelkesültség
Fullasztó kedves Kompolthy
Fullasztó
Örökös fulladási rohamok
tisztelt úr
Örökös befulladási és megfulladási
rohamok
ezekben a bársonyporos barokk-monarchikus
katolikusangyalkás
stukkós-cirádás nézőtéri tébolydaszékekben ezekben
a vörösbársony színházi-csapdaszékekben Fulladási
görcsök
Lélegzetvesztési nagyrohamok tisztelt úr
Es vizelési ingerek
gyötrő székelési kényszerképzetek
azonnal
azonnal

rögtön a függöny felgördülte után már az
első szavak elhangzásakor Vizelési és
székelési kényszerképzetek
egyidejűleg

KOMPOLTHY egyidejűleg
(Ismét megpróbál inteni egy pincérnek
ismét eredménytelenül)

BERNHARD Fejvakarási és bőrviszketési problémák
egyidejűleg
ezekben a vörösbársony színházi zárkaszékekben
Micsoda tökéletes
színházképtelenség
Színházelcsökevényesedés
Teátrális végelgyengülés
Teljes teátrális elkriplisedés
tisztelt úr
Förtelmes
bárgyú ellenszínházrendezés
színház- és elmeellenes ellenszínjátszás
ellenvilágítás és ellensúgás
Látási zátonyrafutás egyrészről
hallási hajótörés másrészről
Látási és hallási nézőtéri tömegkatasztrófa
egyidejűleg
Színházi fegyintézetek kedves Kompolthy

Szigorított színházi darabmunkatáborok
kényszerszínházi kényszerpróbatáborok

Hol a söröm kedves Kompolthy
Hol a söröm tisztelt úr
KOMPOLTHY Azonnal kedves Bernhard

Azonnal
Már szóltam a pincérnek

BERNHARD Aztán egy vacsora
egy úgynevezett színházi vacsora
tisztelt úr

KOMPOLTHY Természetesen
egy durch und durch színházi vacsora
naturgemäss

Egy arra járó pincér levág egy csikkekkel teli hamutartót az asztalra aztán elro-
han

BERNHARD Egyik csapdából
a másik csapdába
Egy színházi csapdából
egy úgynevezett színházi vacsoracsapdába
Istenem
Húsz éven át tisztelt úr
Húsz
Nem
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Harminc éven át
gúnyoltam és gyaláztam szakadatlanul
érti Kompolthy
szakadatlanul
piszkoltam és ócsároltam
szidalmaztam és agyonröhögtem
a bécsi a linzi a salzburgi a grazi
és az összes többi
ausztriai színházakat
Istenem
Micsoda szellemi vakság Micsoda
bárgyú szűklátókörűség Szellemi
látáscsökkenés tisztelt úr Ha most
ha most ezekre a budapesti
ezekre az úgynevezett fővárosi
ha most ezekre a fővárosi úgynevezett kőszínházakra
gondolok
Tévedtem Kompolthy
igazságtalan voltam tisztelt úr
Istenem
Húsz
Nem
Harminc éven át gyaláztam és gúnyoltam
szakadatlanul
a bécsi a linzi a salzburgi a grazi
és az összes többi ausztriai
színészeket és színésznőket
mindenkit
még a gyerekszínészeket és a statisztákat is

KOMPOLTHY méltánytalanul kedves Bernhard
méltánytalanul tisztelt úr

BERNHARD méltánytalanul és igazságtalanul
ha most ezekre

az úgynevezett budapesti kőszínházakra
visszagondolok
Istenem
még a díszlettervezőket is
a női és férfi díszlettervezőket
a női és férfi jelmeztervezőket
továbbá a színházi rendezőket és kritikusokat
és dramaturgokat
az összes ausztriai
alsó- és felsőtiroli burgenlandi
és steiermarki és karintiai és előalpi
drámaszerzőket és drámafordítókat

KOMPOLTHY Nem is szólva az alsó-ausztriai
világosítókról és jegyszedőkről

BERNHARD továbbá a felső-ausztriai kellékesekről
és színházi büfésekről

Méltánytalanság volt tisztelt úr
Igazságtalanság kedves Kompolthy

KOMPOLTHY Nézzen hát körül kedves Bernhard
Nézzen körül
ebben az úgynevezett európai
pontosabban közép-európai
még pontosabban közép-kelet-európai fővárosban
tisztelt úr
(Kétségbeesetten üvölt egy pincér után
de nem képes t ú I üvölteni a cigányzenét)
Nézzen körül

BERNHARD (üvölt)
Hol a söröm Kompolthy
Hol a söröm

KOMPOLTHY (ő is üvölt)
Nézzen körül Bernhard
Nézzen körül

BERNHARD Ez a förtelmes cigányzene
ez a gyomorfordító magyarnóta
bárhová fordulunk mindenütt A
visszataszító keringőtéboly és
újévi polkamánia Bécsben
itt meg ez az undorító cigánynótázás

Jódlirohamok ott
itt meg ez a gátlástalan hejretyutyutyu
Szerződtetni
szerződtetni kellene ezt a cigányzenekart

szerződtetni kellene a parlamentbe
a maguk parlamentjébe tisztelt úr
a maguk úgynevezett szabad választásokon választott
úgyszólván szabadon választott parlamentjébe
Minden pártnak külön cigány
Extracigány minden frakciónak
Költségvetési vita cigányzeneszóra
magyarnótába előadott interpellációk
cigányzene az időjárásjelentés alatt
magyarnótaestek az állami tébolydákban

és a büntetésvégrehajtási intézetekben
KOMPOLTHY Még a Himnusz is tisztelt úr
BERNHARD Még a Himnusz is

még a maguk Himnusza is
semmi más
mint egy lesujtó és bárgyú módon felpuffasztott
cigányzeneszám

KOMPOLTHY (üvölt)
cigányzeneszám

Odarohan egy pincér és levág eléjük egy tál porított disznótöpörtyűt

BERNHARD Még Bartók is
Bartók
Még a maguk nagyszerűBartókja is

KOMPOLTHY Még Bartók is
BERNHARD Még a maguk zseniális Bartókja is elcigányzenésítette

és eljóebédhezszólanótázta a művészetét
Vegyük csak a zárótételeket kedves Kompolthy

KOMPOLTHY csak a zárótételeket
BERNHARD egyedül csak a zárótételeket tisztelt úr még a legnagyobb

még a legjelentősebb művekben is
Zene húros-ütőhangszerekre
cigányzenés nagybőgőbeugrás
Kétzongorás szonáta
ihaj-csuhajnóta
Nem is beszélve
a velejéig romlott Concertóról
és Divertimentóról
Elgiccsesített csodaszarvasok
megnépzenésített tisztaforrás
városigiccs és természetgiccs egyidejűleg
Mi ez Kompolthy
Mi ez itt tisztelt úr

KOMPOLTHY Porított disznótöpörtyű
BERNHARD Porított disznótöpörtyű
KOMPOLTHY Porított disznótöpörtyű

Porított disznótöpörtyű
BERNHARD Hol a söröm Kompolthy Egy sört

Egy sört akarok tisztelt úr
Es a sör után

KOMPOLTHY Es a sör után
BERNHARD Roston sült balatoni fogast
KOMPOLTHY Plattenseefogosch

természetesen
BERNHARD Balatoni fogas balatoni fogas
KOMPOLTHY Plattenseefogosch

Ein echter Plattenseefogosch
selbstverständlich

BERNHARD Nem
Ne mondja nekem azt hogy magátólértetődő
ne mondja azt hogy természetesen
A maguk országában semmi sem természetes
A legtermészetellenesebb ellentermészet

A legmagátólnemértődőbb ellenképződmény
Ha Ausztria egy karikatúra
a maguk országa ennek a karikatúrának
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pusztán karikaturisztikus vázlata
egy népszínműtöredék tisztelt úr
egy karikatúrafragmentum
Istenem
micsoda tévedés
micsoda eltévelyedés volt úgyszólván
Ausztriába születnem
nevetséges félreszületés
mellészületés tisztelt úr
mellészületés a szó legteljesebb értelmében
Itt a maguk országában kedves Kompolthy
itt tudtam volna a végletekig
úgyszólván a tökélyig fejleszteni a művészetem
a dramatikus és prózai művészetem egyidejűleg
a dramatikus és prózai szidalmazóművészetem
és gyalázkodásesztétikámat másrészről
összeszidó és legyalázó képességeimet
itt
a maguk országában
ebben a posztkommunista és utósztálinista

KOMPOLTHY jelenleg
posztkommunista és utósztálinista

BERNHARD ebben a jelenleg
posztkommunista és utósztálinista
ugyanakkor keresztül-kasul féldemokratikus
és félkatolikus
utónáci és prenyilas országocskában
ebben az álnépi és álnemzeti
úgyszólván álnép-nemzeti
pszeudoplebejus és negyedliberális
ugyanakkor súlyosan antiszemita
egészsoviniszta és egésznacionalista
országocskában és fővárosocskában
a politikai giccsek eme legémelyítőbb giccsecskéjében a
politikai és történelmi bűnözés eme legkisebb szabású
arcképcsarnokában a politikai és történelmi
szélhámoskodás eme cigányzeneszóra handabandázó
szánalmas és gyomorfordító
fejetlen és szakadékmélybuta álarcosbáljában
ennek a kísérteties operettecskének
legostobább és legszellembénítóbb
finálécskájában
tudtam volna a legtökéletesebb módon
kiteljesíteni
szidalmazási és gyalázkodási és parodisztikus
képességeimet és hajlamaimat
ebben a rózsaszínbárgyú püspöki kézfejecskékkel
szentesített
bíborosi kézcsókokkal telehintett malachaspiros
érseki és plébánosi áldásokkal az öklendezésig
áldott marcipánországocskában ebben a jelenleg
féldemokratikus utókommunista
félliberális és félnyilas
félparaszti és félproletár
félnemzeti és félnépi
félantiszemita és félfiloszemita
félkisgazda és félkereszténykatolikus félkomikus
és félkatasztrofális országocskában
ebben az egészcigányzenétől
és egészoperettől elbutított
az egésznépszínműtől egészen elvadított
negyedországocskában
tudtam volna kedves Kompolthy
képességeimet
undorkodási és gyűlölködési adottságaimat
egészen a tökélyig kifejleszteni Ez az
igazság tisztelt úr

KOMPOLTHY Mit képzel kedves Bernhard
Mit képzel
Maga nagyon is szépen
mondhatni túl szépen lát mindent a
maga túlságosan is gemütlich

a maga agyonmézeskalácsozott Ausztriácskájából
Mit képzel
Magát már régen halálraüldözték
és halálrahajszolták volna
halálraüldözték és halálrahajszolták volna
egyidejűleg
ebben az ausztriamelléki
ausztriafelseji és ausztriaalsói
magyarországocskában
Magának a legcsekélyebb
a legparányibb esélye sem lett volna
sem akkor sem most
tehát sem az úgynevezett kommunizmus alatti
sem az úgynevezett kommunizmus utáni
időkben
hogy mindezekről egy
akár egyetlen szót is ejtsen
hogy szidalmait és gúnyolódásait
folyóiratokban vagy könyvekben
megjelentesse
és ezáltal undorkodási adottságait
összeszidó és legyalázó képességeit
szidalomprózáját és gúnydrámáját
úgyszólván a tökélyig fejlessze
Nem
Semmi esélye
A legcsekélyebb esélye sem lett volna
Maga udvari bolond volt kedves Bernhard
a maga gemütlich kis ausztriácskájában
magát elhalmozták hivatalos és nem-hivatalos
állami és nem-állami kitüntetések
egész sorozatával tisztelt úr
schillingszázezreket és márkatízezreket
tömtek a zsebébe egyidejűleg
hogy szidalmazási és undorkodási hajlamait
gúnyolódási képességeit a tökélyig fejlessze
Ezzel szemben itt
még most is
ezekben az úgynevezett kommunizmus utáni időkben
nevetségessé és büntethetővé tennék
ha
ahogy mondani szokták
afféle nemzetgyalázó kijelentésekre
ragadtatná magát
mint ahogy engem is
még nevetségesebbé és ezáltal és egyidejűleg
még büntethetőbbé tennének
ha
ahogy mondani szokták
afféle nemzetgyalázó kijelentésekre
ragadtatnám magam
a legcsekélyebb esélyünk sem lett volna
mint ahogy most sincs
a legcsekélyebb esélyünk sincs

Közben a pincér letépi az asztalterítőt miközben a zenekara Rákóczi-indu-
lót húzza

még arra sem
hogy ezt a mostani beszélgetésünket
ezt a színházivacsoracsapda közbeni
beszélgetésünket
akár egyetlen folyóiratban is leközölhessük

Egyetlen folyóiratban sem tisztelt úr BERNHARD
Vigasztalan

Kétségbeejtő
Szentséges állami cigányzene és magyarnóta
parlamentáris és szabadon választott
féldemokratikus cigányzenehisztéria
Országdilettantizmus
Teljes
tökéletes elbárgyulás

Közben a pincér fel-le kapcsolgatja a lámpát fel és le le és fel
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Országdilettantizmus
Országdilettantizmus

KOMPOLTHY Záróra kedves Bernhard
Záróra

BERNHARD és színházanalfabetizmus
egyidejűleg

KOMPOLTHY Záróra

A pincér áramtalanitja az egész helyiséget

BERNHARD Még nem
Még nem fejeztem be

KOMPOLTHY Elég
Elég kedves Bernhard

BERNHARDMég nem fejeztem be
a monológomat

KOMPOLTHY Záróra
Záróra záróra záróra

BERNHARD Záróra
Záróra záróra záróra

Kibotorkálnak az utcára leintik az első taxit és Bernhard költségén kirobognak
Bécsbe ahol remekül megvacsoráznak a Kárntnerstrassén és utána megisz-
nak egy korsó sört

M A R N O J Á N O S

A FÉLÉDES FIVÉR
FEJZENE THOMAS BERNHARD EMLÉKÉNEK
„Vihar egy pohárban!" - ütötte kávés-csészéjét
gnómikus karnagy úr
a fejemhez, míg magam épp valami verses darab
színre vitelét iparkodtam volt megakadályozni,
csendben késleltetni akadályt akadály után
gördítve eléje,
a késleltetés önmagában már öröm,
mikor művészi, mikor művészetellenes öröm, egy
gyilkosan unalmas színműben,
mint amilyennek karnagy úr a zenei felhangjaiért
törte csaknem a fejemet a szennyes kávés-
csészéjével, míg én a csendes magába
roskadásáért tettem fejben a lépéseket, egy ilyen
színműben a legvégső szalmaszál kétségkívül a
művészetellenes öröm,
jellem és tehetség kérdése, hogy ez az öröm
hogyan vesz erőt az ember tudatán,
hasonlóan-e más természetű, brutális ellen-
érzésekhez, vagy mintegy barátilag inkább,
a karnagy úr szemében brutális örömfény csillant,
azt mondta, fejem és a porcelán így együtt őbenne
a régi erdőket ébreszti,
népdalt, madáréneket, gregóriánt,
és bár a darab szerinte is rendkívül együgyű, a
nézőt ez a felhang fel fogja dobni,
elvégre a néző mint olyan is van olyan együgyű,
mint ez vagy az ennél még sokkalta együgyűbb
színműválaszték, amely a színház belső, valójában
persze éppoly külső, mint belső emésztőjéből
ciklikusan a színpadra kerül, unalom ide, izgalom
oda, mondta, ami a művészbejárón be, az a
színpadon ki, ő mint alkalmazott zenei szakember
mindenesetre mindent megtesz a negatív
felhangok teljes kiküszöböléséért,
méghogyha ennek időnként, a költő szavával
szólva, ahogy a csillag megy az égen, évre év
tehát gyomorvérzés is az ára, á! mondtam, már
kint, a színház falain kívül, a gyomrom nekem is
épp rendetlenkedik, a rekesznél szüntelen
tónusban van,

rájuk, csupán pedagógiai megfontolásból
mondta azt, hogy haragszik, valójában a szíve
vérzett ezekért a gyilkos és öngyilkosjelölt
utcagyerekekért, akkor a szíve érzelmileg,
azóta a gyomra, évre év, fizikailag, egyet
azonban kénytelen-kelletlen leterített közülük,
hogy a szavának, a költőtől kölcsönzött szónak
érvényt szerezzen, mialatt a félédes mimóza
fivére,
azon a címen, hogy ő nem mészárzenész,
bezárkózott a hivatali süketszobájába,
és jegyzetelte, úgymond, „a világra gyógyír
hallucinációit", magyarán, kiáltotta, az a strici
se-szőre-se-bőre-steril műzenét szerzett,
mialatt ő egy idióta kölyök életét
kockáztatta a költői szórend épségéért,
méghogy gyógyír hallucinációk!
sziszegte, lecsatlakozás a csőcselékhez!
ez ismétlődik minduntalan a magas szellemiség
kulisszái mögött, a fivére, mondta, egy született
pedagógiai antitalentum,
anarchista piperkőc, aki azzal hízeleg magának,
hogy ő fejből fújja, amit a másik érez, normális
ember ha depressziós, semmit nem érez, de a
fivérének ez is csak újabb érv a totális művészet
mellett,
tömeges depresszió és totális művészet,
mint zsák és a foltja, őt, mondta, végül is ez a
kínban született felismerés sodorta ide a
színházhoz, a színművészek közé, az, amit
egy velejéig jellemtelen színész bármely
szerepből képes kihozni,
igen, mondta, a darab legyen csak minél együgyűbb,
jellemtelenség és együgyűség,
úgy van, mondta, ez a sínpár visz el minden
emberi művészet deltájához és viszont,
minden emberi művészet forrásához,
„összecsendül két pohár", nyújtotta nevetve
gőzölgő sokadik csésze feketéjét az én kihűlt,
általa rendelt feketéscsészém felé, a színház,
derült tovább, csupa kéjesen fonódó-rángó
maszatos belsőség, esztétikai mészárszék,
megengedi, hogy ha a fivére szemszögéből
vesszük, és megindult, remegő hangon
visszatért őstermészeti, őszenei
gyermekélményeire, nem tudja megmondani,
mondta, hogy miért, de minduntalan a fivére jut
az eszébe
rólam... talán, tűnődött, hogy engem is ott észlel
állni, ahol a part szakad... no persze, zárta le
függő próbaidőnket, bizonyos felhangoknál nincs
semmi zavarbaejtően sűrűbb, édesebb,, mélyebb

mint valamely irdatlan tömegű hegycsúcs,
keménykedik, hogy úgy mondjam, mondtam, görcsöl,
nagyot röhögött erre, azt mondta, helyben vagyunk,
fél lábbal az egyetemes kátyuban már, mint a
görcsöl szekér kereke,
fröcskölt a szájából az ujházi tyúkleves, de
visszatérve a színházra, mondta, ki jár színházba
manapság! vénasszonyok, kurvák és
kedélybeteg agglegények járnak színházba,
csupa elanyátlanodott népség,
ő maga is elanyátlanodott, szemben
a fivérével, akit az úgynevezett tiszta zenei
világ mind a mai napig a tenyerén hordoz,
igen, mondta, az ő félédes fivére egy strici,
az abszolút steril műzene stricije,
neki elhihetem, ez a rendszer ezen fog megbukni,
hogy merő tudatlanságból, a primitív vezető
emberekre oly jellemző kisebbrendűségi
zavarodottságból inkább pártfogolja, semmint hogy
veszni hagyná az egyszerű valóságtól hol egy
depresszióba, hol egy presziőz halálfélelembe
menekült ellenelméit, persze, a hatalom botfülű,
hallásfogyatékos, sem a különbséget, sem a rejtett
összezengést nem hallja meg a közönséges
pártütők és a szubdomináns destruktőrök között,
hogy félig zeneileg, félig politikailag fejezze ki
magát, mondta, akkor szakadt meg a fivérével a
kapcsolata, amikor az mint tiszta művész
lecsatlakozott a zendülőkhöz, lecsatlakozott!
mondta újból, és hogy én tudom-e, hogy ez
mélységesen mit jelent? mit jelentett ott abban a
kétségbeejtően hamis szituációban?!... nem akar ő
most itt a Színház vendéglőben retrospektív
jelenetet, csak képzeljem el, amint fegyverrel a
kezében könyörög egy utcasarkon az állig
fegyverben őrjöngő suhancoknak, hogy térjenek
észhez, ő mint államvédelmi zenész, a költő
szavával szólva, nem ellenük, értük haragszik, sőt,
mondta, igazában nem is haragudott


