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ERŐSÖDŐ KECSKEÉNEK
Botho Strauss, az író mint ember ismeretlen.
Következetesen kerül minden nyilvános fellé-
pést, nem tart felolvasást, nem vesz részt
talkshow-n. Ebből a távolságból írja immár
húsz év óta színműveit, amelyek öntörvé-
nyűen keverik a korkritikai szatírát és a miti-
kus játékosságot, és mára a kortársi drámaí-
rás egyik legsikeresebb teljesítményévé áll-
tak össze. Tizenhárom dráma született eddig,
amelyet harminc ország több mint négyszáz
előadásban mutatott be. Egynémely cím, pél-
dául az Ismerős arcok, vegyes érzelmek vagy A
viszontlátás trilógiája, mára köznyelvi fordu-
lattá vált. Zárókórus című drámájával (1991)
sokértelműen szólt hozzá a német egység kér-
déséhez. Emellett Strauss elbeszélő is (Aján-
lás, Párok és járókelők), s prózai műveiben so-
ha nem tagadta meg esszéírói hajlamát, ami-
vel sok félreértésnek tette ki magát; mint köl-
tőnek pedig éppenséggel „újmisztikus propa-
gandanyelvet" vetettek a szemére. A most
negyvennyolc éves író, aki Adornót és
Blochot vallja védőszentjeinek, már korán le-
rázta magáról a baloldali bizonyosságokat.
Soha nem kíméli meg olvasóit az éber és vi-
gyázatos olvasás kötelezettségétől. Akinek
némely verbális inger hatására nem pattannak
fel rögtön az agyában a régi, szűk fiókok, az
úgy olvassa majd Strauss alant következő
dolgozatát - ritka közvetlen jelentkezéseinek
egyikét -, mint egy terjedőfélben lévő tragé-
dia szeizmográfiáját; s e tragédia a jelenről
szól, amelyet az idegengyűlölet és az irány-
vesztettség alapjaiban rendít meg. A görög
eredetű „tragédia" szó egyébként szó szerinti
fordításban kecskeéneket jelent.

Van valaki, aki úgy egészében megriad a
szabad társadalomtól, nem mintha titokban
utálkoznék tőle, ellenkezőleg, éppen, mert
túlontúl is csodálja a végtelenül bonyolult
folyamatokat és illeszkedéseket, az
összefüggéseknek azt az érzékeny és gran-
diózus szervezetét, amelyet sem a legegyete-
mesebb művész, sem a legkarizmatikusabb
uralkodó nem tudna még megközelítőleg sem ki-
találni vagy működtetni. Valaki, aki a tisztelettől
félájultan szemléli, ahogy az emberek, akik
amúgy igazán nem jók, alapjában véve kocca-
násmentesen tudnak elmenni egymás mellett,
ami már majdnem annyit tesz, hogy kijönnek
egymással. Valaki, aki az emberi üzletekben és
mozgásokban mindenütt észreveszi az egyen-
súlyt, a táncos készséget, a játékot, a ravasz ál-
cázást, az artisztikus modort... Való igaz: ha a
kívülállót nem fertőzte meg valamilyen politikai
kór, akkor ezt a rendszert sokkal inkább felfogha-
tatlan műalkotásként éli meg, semmint fortyogó
üstként vagy sartre-i pokolként, melyet, mint
köztudott, „a többi ember" alkot...

Botho Strauss

Ám időnként mégis úgy rémlik ennek a valaki-
nek, mintha most hallaná az utolsó megzörrenő
illeszkedést, mintha most pillantaná meg az utol-
só lényt, akinek még sikerült bemenekülnie vala-
milyen otthonba, mintha egy zárszerű kattanás-
sal most állna helyre az egyensúly. És utána. már
nincs más, mint kötelékek, egymásbafonódó ke-
zek, idegek, szerződések, hálók és álmok rec-
csenő szétválása, szertefoszlása, összeomlása.

Mekkora átalakulásra képes még az, ami van,
ami a miénk? Minden jel szerint már
semekkorá-

ra. Becsatlakoztunk az önmagát korrigáló rend-
szer állandóságába. Hogy ez még demokrácia-e
avagy már demokratizmus, kibernetikai modell,
tudományos értekezés, politikai és műszaki
önellenőrzési tömörülés, ez egyelőre maradjon
nyitott kérdés. Bizonyos az, hogy e képződ-
ménynek, akár egy fizikai organizmusnak, újra
meg újra szüksége van a veszélyek és kockáza-
tok belső és külső nyomására, sőt, még egy ko-
moly meggyengülési időszakra is; ettől tudja az-
tán újra egybegyűjteni azokat az erőket, amelyek
amúgy ezernyi másodlagos és mellékes irányba
hajlamosak szétszaladni. A képződménynek
eleddig nem támadt igazi versenytársa; sem a



Apraja-nagyja (Schaubühne, 1978)

totalitarizmus, sem a teokrácia nem képes elő-
nyösebben szolgálni a lehető legtöbb ember ja-
vát, mint a célzott szabadságoknak ez a rend-
szere.

Mindez természetesen csak addig érvényes,
ameddig meggyőződéssel hisszük, hogy a tö-
megeket csakis a gazdasági siker világosítja
meg, köti és alakítja. A dolgok jelen állásánál
azonban egyesekben feldereng, hogy az olyan
társadalmak, melyekben nem az ökonomizmus

áll minden ösztönzés centrumában, a maguk
szabályozott, hittel aládúcolt szükségletkorláto-
zásával konfliktus esetén figyelemre méltó erő-
ről, sőt, netán fölényről tesznek majd bizonysá-
got.

Ha mi, gazdagok csak néhány kevéske szá-
zalékot is veszítünk a magunk gazdagságából,
akkor ez a mi ideges, ingerlékeny rendszerünk-
ben nemcsak belpolitikai következményekkel
jár, hanem mindenekelőtt hirtelen, lökésszerű
változásokat idéz elő a politikai közhangulatban,
s magával hozza az intolerancia és az
agresszivitás heves kitörését.

Kissé túl önelégülten óvunk a kelet-európai és
közép-ázsiai új államokban megnyilvánuló na-
cionalista áramlatoktól. Azt, hogy Tadzsikisztán-
ban valaki politikai küldetésnek tartja saját nyel-
ve megőrzését, úgy, ahogy mi a vizeinkhez ra-
gaszkodunk, azt már nem vagyunk képesek
megérteni. Azt, hogy egy nép másokkal szem-
ben meg akarja védeni a maga erkölcsi törvé-
nyeit, és ennek érdekében véráldozatra is kész,
ugyancsak nem értjük meg többé, és a magunk
liberális-libertárius köldöknézésében hamisnak
és elvetendőnek bélyegezzük.

Csakhogy itt olyan konfliktusok bukkannak
elő, amelyeket már nem lehet gazdasági eszkö-
zökkel megbékíteni. És itt igen negatív szerepet
játszhat, hogy a gazdag nyugateurópai úgyszól-
ván erkölcsileg is lehetőségei fölött élt, mivel-
hogy a lehetséges határai itt voltak a legkevésbé
megfoghatók. Mindegy, hogyan értékeljük a je-
lenséget, harcolni ellene igen nehéz lesz: kide-
rült, hogy a régi dolgok koránt sincsenek megha-
ladva, korántsem haltak ki, és az embert, akár
mint egyént, akár mint egy nép tagját, korántsem
csak a ma határozza meg. A hagyomány erői és
az állandó továbblépés, sutbadobás, kioltás erői
között háború készül.

Mi csak befelé, országon belül harcolunk azért,
ami a miénk. Nem hívnak ki küzdelemre
ellenséges hódítók. A bennünket érő kihívás
abban áll, hogy az elűzöttek és hontalanná
váltak hadaival szemben tanúsítsunk
együttérzést és segítő-készséget; törvény
kötelez rá, hogy jók legyünk. De ahhoz, hogy e
törvény az emberek (és ne csak a választók)
szívébe ivódjék, éppenséggel modern, egoista
pogányságunk rekrisztianizálására lenne
szükség. A történelem nem hagyott fel a maga
tragikus haditervei szövögetésével; ezért senki
nem tudhatja előre, nem pusztán azt érjük-e el
erőszakmentességünkkel, hogy a háborút a
gyerekeinkre toljuk át.

A közerkölcs a maga képmutatásában min-
denkor eltűrte (vagy épp tevőlegesen is űzte) az
érosz, a katona, az egyház, a hagyomány és a
tekintély kigúnyolását; ne csodálkozzék hát, ha e
szavak szükséghelyzetben már elveszítették a
maguk súlyát. De kinek a kezében, kinek a szá-
ján van az a hatalom és az a szózat, amely elhá-
ríthatja fejünk fölül a még rosszabbat?

Elképzelhetetlennek tetszik, hogy bárki is a
saját életkörülményeiben ismerje fel a társadal-
milag lehetséges együttélés végső és legtökéle-
tesebb kiteljesedését. Ugyan ki volna képes hite-
lesen megfogalmazni a lebegés, a függő állapot,
a „még éppen hogy" apológiáját?

A háború utáni német értelmiség a maga (hit-
leri) eredeteitől kezdve makacsul hangoztatta,
hogy az ember csupán a fennálló viszonyok ne-
gatívumainak lehet tudatában; ezért a legkétsé-



gesebb alternatívákat is megpróbálta eladni ne-
künk, és profán eszkatológia formájában kínálta
fel a radikálisan jót, a radikálisan másmilyent. Ez
a tan időközben oly robbanásszerűen omlott ös-
sze, mint bizonyos szekták ígérgetései a küszö-
bön álló világvégéről.

A liberalizmus képviselője immár nem önma-
gában, önmaga által mutatkozik liberálisnak, ha-
nem egyre inkább az antiliberalizmus elszánt,
egyre liberálisabban fegyverkező ellenfeleként.
Liberálisnak számít, liberálisként szerzett magá-
nak tekintélyt, közéleti funkciójában érvényesü-
lésre tör, következésképpen egyre kíméletle-
nebbül liberális. Örökös hitvallóként jelenik meg,
mint az antiliberálisok rendkívül ingerlékeny s
hozzájuk egyre hasonlóbbá váló ellenlábasa.

Időnként illenék megvizsgálni, mennyiben hi-
teles és önálló a saját toleranciánk, és mennyi-
ben kötődik a gátlásaiban fulladozó német ön-
gyűlölethez, amely azért üdvözli oly szívélyesen
az idegeneket, hogy itt, a gyűlölt hazában a vi-
szonyok végre tisztázódjanak - azaz abban a
hírhedt („fasisztoid") egyértelműségben mutat-
kozzanak meg, amelyet egykor a baloldali terror
bűnöző dialektikája követelt (és követel titkon
alighanem mindmáig).

Az értelmiség nem azért barátságos az idege-
nekkel, mert szereti őket, hanem mert dühös ar-
ra, ami van, és mindent szívesen fogad, ami a
fennállót szétrombolhatja. Ahol ez a szemléleti
torzulás lelepleződik (ami rejtett formában sok
helyütt megesik), ott ez az értelmiség valósággal
mohó készséget mutat, hogy jobboldali perverzi-
tással, brutális egyértelműséggel kapcsolódjék
be az eseményekbe.

Az embernek természetesen joga van rá,
hogy haragudjék a „tipikus" németre, úgyis, mint
a többségi lakosság képviselőjére. A kolduló ci-
gányasszony méltósága első pillantásra sze-
membe ötlik. Deformált, lármás kedélyű, igénye-
ikben elszemtelenedett honfitársaim méltóságát
hosszan kell keresnem, s akkor is lehet, hogy
eredménytelenül. Gyakran jut eszembe, hogyan
is festene öntelt és fennhéjázó szomszédom, ha
hirtelen valami fájdalom vagy gyász érné? Nos,
akkor talán előbukkanna a méltósága. Elvégre
mielőtt ezt a méltóságot törvényes hitvallásba ik-
tatnánk, mégiscsak illendő lenne, hogy egyszer
szemtől szembe láthassuk is.

A legtöbben, akik ma fennhangon hirdetik a ma-
guk meggyőződését, felebarátjukat csak úgy is-
merik mint kisminkelt és élesen megvilágított
partnert, akivel egy talkshow-ban összekerül-
nek. Szemmel láthatóan elvesztették érzéküket
(és ami vele jár: érzéki tiltakozásukat és
felháborodásukat) a többi ember, minden más
emberi lény lényegbeli idegensége iránt - és
ebbe saját honfitársaik is éppúgy beleértendők.

Kalldeway-Farce (bécsi Akademietheater,
1983)

Különös, hogy a baloldaliak baloldaliaknak
nevezik magukat, holott a „bal" minden időkben
a sutaság, az elhibázottság szinonimája volt. Ők
tehát kitűzik magukra az elátkozottság, a sikerte-
lenség jegyét, mert aufklérista gőgjükben politi-
kájukat a jobboldali mágikus rendképzetek be-
igazolódott tehetetlenségére alapozzák.

Jobboldalinak lenni - nem olcsó meggyőző-
désből vagy közönséges, hitvány szándékokból,
hanem valóban testestől-lelkestől - annyit je-
lent: megélni az emléket, amely az em be r t - és
kevésbé az állampolgárt - áthatja és megra-
gadja, megrázza és magányossá teszi, a saját,
mindennapi életét keretező modern és
felvilágosult viszonyok láttán. Ahhoz, hogy az
embert ez az érzés áthassa, nincs szükség a
szolgai utánzás undorító és nevetséges
maszkabáljára, nem kell belemarkolni a
történelmi kataklizmák secondhand shopjának
készletébe.

Másfajta lázadásról van szó - olyanról, amely
a jelen totális uralma ellen irányul; e terror ellen,
amely ki akarja irtani a felderítetlen múlt, a
történelmi keletkezési folyamatok, a mitikus idő
fogalmát, és meg akarja fosztani az egyes em-
bert a felsoroltak jelenvalóságától. A baloldallal
ellentétben a jobboldal nem fest magának -
üdvtörténetet parodizáló fantáziával - eljöven-
dő világbirodalmakat, és nem szorul utópiákra,
hanem a hosszú, a mozdíthatatlan időbe akar
ismét becsatlakozni; lényének leglényegéhez
tartozik a mélyemlékezet, és ennyiben vallási
vagy protopolitikai beavatásnak is minősülhet.
Ez a jobboldal mindenkor és egzisztenciálisan
a bennünket ért veszteségről szövi a maga
képzeteit, nem pedig az (evilági) ígéret
földjéről. Más szóval a költő fantáziavilága ez,
Homérosztól Hölderlinig.

Ebben az értelemben a jobboldal oly távol áll a
neonácitól, mint a futballrajongó a huligántól, sőt,
épp a saját érdekszféráján belül dúló romboló
erők válnak legádázabb, legelkeseredettebb el-
lenségévé. (Másfelől persze: válhatnak-e ellen-
ségeinkké azok a gyermekek, akiket mi hagytunk
magukra?)

A jobboldali a helyzetét tekintve kívülálló. A prob-
lémákkal terhelt világtól a legmélyebben annak
szenvtelensége választja el, a bűnös önközpon-
túság, a szenvedésnek és a boldogulásnak épp-
oly nevetséges, mint visszataszító társadalmasí-
tása.

Történjék Kelet-Európában bármi, nálunk a
baloldal most is, minta múltban egybeesik a
kulturális többséggel. A hivatalos intelligencia, a
lelkiismeret szellemes és felháborodott őrei
azok, akik a maguk célirányos, egyenes
menetelését lényegében arra használják, hogy
elérjék a legközelebbi mikrofont vagy pódiumot,
és mostanság egyesült erővel és elkeseredett
igyekezettel arra törekszenek, hogy racionális
eszközökkel hajtsanak végre ördögűzést;
mintha a maguk és szózatuk számára éppen
azt a fajta mágikus-szakrális autoritást
igényelnék - amelyet a lelki-ismeret buzgó!
őreiként egyébként oly élesen támadnak.

A modernizmus nem szelíd, posztmodern
utórezgésekkel fog kimúlni, hanem hirtelen, egy
kulturális sokkrévén; és ez a sokk nem a vadakat
sújtja majd, hanem a mindent elsivatagosító
feledékenyeket.

A most hallható időnkénti morajlás, az ellen-
séges reakciók negatív érzékenysége, a gyűlölet
spontán, elkapkodott eszelősségei máris szeiz-
mikus előjelek, egy nagyobb nyomorúság előhír-
nökei, amelyek épp azokon át nyilatkoznak meg,
akik a katasztrófát majdan a legsúlyosabban



fogják megsínyleni. A "német" jelző az ő értelme-
zésükben kódszó; rejtjelezve ott húzódnak meg
benne a világtörténelmi zűrzavar, a hatalomból
való kivetettség szférikus nyomása, a második
nemzedékbe áthullámzó apagyilkos és apagyil-
kos-ellenes tendenciák, a tabudöntögetés, a

megkésett és ellenkező előjelű emancipálódási
vágy, a közvetlen életkörülmények elbizonytala-
nodása és megromlása, a bibliai értelemben vett
„drága idő" eljövetele. Az előérzet terrorjával van
dolgunk.

Az apraja-nagyja amerikai plakátja

A fiatalosság jegyében zajló több évtizedes kul-
turális összrendezvény korszaka után a fiatalság
szubsztanciája meglehetősen kiüresedett. Az
utolsó háború utáni nemzedékkel van dolgunk,
amelynek hagyománytörténete és beállítottsága a
tagadásoknak és az apák gyűlöletének a je-
gyében áll. Rút gyümölcse az elrendelt, valamint
a pszichopatológiáig libertinus antifasizmus fri-
gyének.

Mindenről a társadalom tehet! Csődöt mondott
a nevelés! - kiabálnak a maguk rendíthetetlenül
ósdi stílusában a moderátorok. Milyen vak-nak,
milyen tehetetlennek tűnnek most amafelvi-
lágosult kritikai szellemek, akiknek semmi érzé-
kük a végzet iránt, akik addig lelkesedtek a nem-
zedékek emancipálódásának dinamikus lánc-
reakciójáért és minden lázadó, forradalmi poten-
ciálért, mígnem az, mint most láthatjuk, feltárta a
maga csupasz és semleges magvát: a brutális
gyűlöletet.

A szemérem elleni vétségek, amelyeket az
anarcho-kedélyes ős-ifjúság 1968 táján elköve-
tett, most jobb felé öröklődtek. Az új fiatalság ez
idő szerint nem tesz semmi egyebet, mint azt,
amit az előtte járó nemzedék tett - felfújja ma-
gát, és taburombolás révén folytat vallási beava-
tást.

A náci bűnök azonban oly iszonyatosak, hogy
erkölcsi szégyenérzettel vagy egyéb polgári ér-
zelemmel nem kompenzálhatók. Megrendítik a
német embert, s ott is hagyják e megrendültség-
ben; s bármilyen csatornába terelje is a maga re-
megését és siránkozását, egy minden emberi
mértéket felülmúló bűnt nem lehet egy-két nem-
zedéken keresztül egyszerűen „ledolgozni". Itt
végzetről van szó, a kifejezés szakrális értelmé-
ben, nem pedig puszta taburól, amely összevet-
hető lenne azokkal, amelyek meghatározott em-
beri kapcsolatok avagy az intim szféra védel-
méül szolgálnak.

Ennek következtében a neonácik által el-
követett legfrissebb gyalázatosságok és kü-
lönösen az antiszemita kilengések korántsem az
ellen-felvilágosodás militáns aktusai. Az ellen-
felvilágosodás, a maga legszigorúbb
értelmezésében, mindig az érinthetetlen, a tabu,
a borzongás legfőbb őrzője marad - vagyis épp
azokat az értékeket védi, amelyek rombolását
már rég zászlajukra tűzték a kritikai leleplezés
stratégái. És az egész attól olyan szomorú, hogy
az ember mindezt tudja, de bölcsességével
mitsem ér.

Az előérzet bűvöletében... Képzeljünk el egy
fizikát, amelyet kicsiny és még kisebb démonok,
anyagtalan ártó szellemek népesítenek be; ak-
kor most mindenütt rajokban repdesnének az
amplifikátorok, akcelerátorok, precipitátorok -
egy rohamos fejlődés megannyi eleme. Amikor



Angela ruhái (Graz, 1991)

például a moderátor fakó felháborodással közli:
Németországot (a menedékjogtörvény megvál-
toztatása miatt) az a veszély fenyegeti, hogy Eu-
rópa legnagyobb deportációs országa lesz! Ha
ez nem fogalomgyalázás...

Egyáltalán, pikáns elnézni, milyen mohón
próbálja a mainstream - a média „fősodra" -
szüntelen felnagyítani a jobboldali-radikális szi-
várgást, ahogy újra meg újra kiátkozza a már ki-
átkozottat, csak hogy új meg új kis szivárgásokat
tereljen a lefolyóba, mert hisz mindenki már alig
várja, hogy a lefolyó kiáradjon, és a befektetett
izgalom kifizetődjék. Amit a mainstream elítél,
azt egyszersmind megnöveli, feltáplálja, sőt,
időnként meg is veszi és ki is tartja. A média pó-
kerarca és az idegengyűlölő eltorzult pofája -
íme, a politikai Janus-arc; a politikai elemek az
ellenkező oldalról nézve egyetlen fejjé olvadnak
össze.

Alapjában véve összeférhetetlenség ma már
csak egyfelől a szellem, az erkölcs, a tudomány
és a hit fölötti társadalmi-politikai hegemóniatö-
rekvések, másfelől az efféle hegemóniaigények
határozott tagadása között létezik. A politikai
szféra mindenhatósági igénye elleni harc bizo-
nyos értelemben politikai mozgalommá vált. Fel-
állt egy szellemi tartalékhadsereg, amely a né-
pek bölcsessége, Shakespeare, a világiasság
devalválódása és a szenvedéssel szembeni tű-
rőképesség tökéletesítése nevében küzd a léte-
zés politikai relativizálásai ellen.

Az eljövendő tragédia formájáról mitsem tudunk.
Egyelőre nem hallunk mást, mint a misztérium
egyre zajosabb moraját, a cselekvésünk mélyén
felhangzó kecskeéneket, a meglévőt belülről fe-
szítő áldozati dalokat. A tragédia valaha mércét
adott a rossz felismeréséhez, de ahhoz is, hogy
megtanuljuk elviselni. Kizárta annak lehetőségét,
hogy a rosszat tagadjuk, átpolitizáljuk vagy
társadalmilag hatástalanítsuk. Mert a rossz örök
és változatlan: akiket sújt, azok éppen csak más
módon észlelik, más módon fogadják és más-
képpen árnyalják megnevezését.

A rasszizmus és az idegengyűlölet valójában
mélyebb szintre zuhant kultikus szenvedélyek,
amelyeknek eredetileg szakrális, rendteremtő
funkciójuk volt.

René Girard így ír A szentség és az erőszakcímű
művében: „A rítusban az első, spontán lincselés
ismétlődik meg, amelynek következményekép-
pen a közösségben helyreállt a rend..." Ha a vá-
ros forrongott, az idegent, az arra tévedőt elfog-
ták és megkövezték. A bűnbak mint az új alapo-

kat teremtő erőszak áldozata azonban sohasem
csupán a gyűlölet tárgya, hanem éppúgy a tisz-
teleté is: magába gyűjti, koncentrálja a közösség
egybehangzó gyűlöletét, hogy a közösség meg-
szabadulhasson attól. A bűnbak nem más, mint
metabolikus edény.

Másutt az üdv ilyetén dinamizmusát a törzsi
uralkodó, a király vállalja magára: benne ölt tes-
tet a sötétség hatalma, magához vonz minden
rosszat, hogy aztán stabilitássá, termékenység-
gé szublimálja. A kultikus áldozat szerepét az
uralkodó veszi át. (Ilyen értelemben játszotta el a
maga szerepét ebben a „play of kingship"-ben a
baloldali terrorizmus is, amikor gyűlöletét kizáró-
lag az uralkodó osztály tagjaira irányította, és so-
raikból válogatta ki áldozatait - amivel koránt-
sem azt érte el, hogy a közösségben nagyobb lett
a rendetlenség, hanem ellenkezőleg, a fennálló
rend csaknem egyöntetű elfogadásáról és meg-
erősödéséről gondoskodott. A jobboldali erő-
szak az elektronikusan távirányított „gyáva gyil-
kosságtól" visszatér a lincseléshez, az isteni ze-
nebona közepette végbemenő megkövezéshez;
eközben azonban fennáll a veszély, hogy még
csak az iszonyat elutasításának negatív egyetér-
tését sem tudja létrehozni, és így a szenvedésből
semmiféle jó nem származik. A jobboldali erő-
szak félelmet kelt, szeretnénk minden, még
megmaradt hatalmunkkal elhárítani, és megis:
ha absztrakt világunkra egyszer csak lecsap
Bromiosz, a merő rémület, és a szimulálás és a
szimulátorok állítólag oly hatékony és erős rend-
szere egyik napról a másikra meginog, nem ren-

delkezünk semmiféle hatékony védekező esz-
közzel. Most valóban elmondható, hogy vérzik a
valóság.)

A kultúrpesszimista elkerülhetetlennek tartja
a rombolást. A jobboldali viszont valamilyen
mélyreható, a veszélyek közepette megszülető
mentalitásbeli változásban reménykedik, abban,
hogy végképp elbúcsúzunk egy immár
százesztendős „hit- és jámborságellenes
kultúrafoga-lomtól" (Hugo Ball), amely
Nietzsche nyomán szellemi életterünket
megszámlálhatatlan gúnyolódóval, ateistával és
frivol felkelővel népesítette túl, és létrehozta a
maga sajátos és sajátosan bigott, mindent
tagadó politikai és kritikai „jámborságát".

Azt, hogy ez így nem mehet tovább, elsőnek
az ökológusok hangoztatták nagy nyomatékkal,
s véleményüket bizonyos sikerrel el is ültették
tudatunkban. A „limit"-nek ezt a határozott
kinyilvánítását le lehetne fordítania politika, az
erkölcs és a szociálgazdaság területére is.
Abban, ami a vázolt fejlődés nyomán kialakult,
egyértelműen kirajzolódnak a szabadság és a
lehetőségek ha-tárai.

Mi valamennyien legjobb tudásunk szerint já-
rultunk hozzá a rendszer megerősödéséhez és
az erők kiegyenlítődéséhez. Ha ez az
egyensúly felbillen vagy érzékelhetően
veszélybe sodródik, akkor erőtlenül,
tehetetlenül állunk itt. Mind az egyes ember,
mind a tömeg maradéktalanul el-vesztette a
kapcsolatot a nélkülözéssel, a szolgálattal vagy
egyéb, úgynevezett porosz erényekkel,
amelyeket egy Hitler még képes volt a



maga javára fordítani. Köztársaságunk inkább
érhet véget holmi nyöszörgésben (és akár el is
tűnhet valami álságos sopánkodás mögött),
semmint a Führer robajló zenebona övezte
feltámadásával. Valószínűleg úgy történik
majd, hogy a bomló társadalom, anélkül, hogy a
maga rendszerét feladná, egy rendszerkonform
módon működő árnyéktársadalom hatalmába
kerül, később pedig a drótok gyengekezű
rángatói mögött erősebbek bukkannak fel, és az
előbbieket a maguk szekere elé fogják.

Gondoljuk csak meg, milyen gyorsan növek-
szik az eszelősségek tűzgolyója, milyen iramban
közeledik a szellem kis bolygója felé. Talán már
holnapra kiégünk tőle valamennyien, és csak a
szövegelés pereg tovább önműködően, úgy,
hogy az egészet már észre sem vesszük, mert
már valamennyien átalakultunk a szórakoztatás
madárijesztőivé, az „info-tainment" (az informá-
ció és az entertainment - szórakoztatás - hib-
ridszava - a ford.) kísérteteivé. Persze az is
meglehet, hogy a tűzgolyó csak elszáguld mel-
lettünk.

A különállót minden időkben körülzárták és
szorongatták az éppen adott korban elszabadult
ostobaság erői. Mára ezek az erők csak harsá-
nyabbak és hatékonyabbak lettek, minden zug-
ból bömbölnek - de azért akad még épp elég
hangmentes zug is. Az egész változás alapjában
véve abban rejlik, hogy a lényegtelen önreklám
dolgában sokkal kifinomultabb és célzottabb lett;
s ez a folyamat csak progrediál.

A kívülálló hősfigura azonban ma és a jövőben
más vonásokat ölt, mint a kiérdemesült poéta

maudit (elátkozott költő) vagy a libertinus láza-
dó, már csak azért is, mert a megrémíthető filisz-
terek kihaltak, a médiapolgár számára pedig
minden kigondolható ijesztgetés csak szórako-
zásul szolgál. A tilosat, a mágikusat csak keresni
lehet - persze ott, ahol egyszer már megleltük,
nehéz lesz újra megtalálni.

Újra meg újra feltámad a (szegényes) remény,
hogy az áramlat egyszer csak valami nagy ka-
nyart ír le, és maga mögött hagyja az intellektuá-
lis protestantizmusnak (a Szövetségi Köztársa-
ság eme egyetlen eredeti szellemi termékének)
jóllakott, fojtogató konvencióját. Reményke-
dünk, hogy az a tanács, amelyet Max Frisch állí-
tólag egy kollégájának adott - „Öregkorodra ne
bölcs légy, hanem maradj dühös" -, a maga
igaz valójában, tehát a kritikai kényelmesség
közhelyeként lepleződik le. Ó, mi mindent kell fel-
vállalnia az embernek, hogy bölcs lehessen! És
mi mindent hagyhat nagyvonalúan figyelmen kí-
vül ahhoz, hogy a dühét konzerválhassa!

A régóta esedékes vezérfonalváltás soha
nem fog végbemenni. A felszabadulás lusta bű-
völete, a felforgató hangulati giccs soha nem
fog megdőlni. Mindez vég nélkül hosszabbodik
meg a tálalás új meg új technikai módozatai ré-
vén.

És közben mégis: hány csodálatos írót lehet
még ma is olvasni; mennyi anyag, mennyi példa
áll készenlétben, hogy a fiatalokból igazi kívülál-
lók váljanak. Csak választani kell tudni; semmi
másra nincs szükség, mint hogy el merjünk for-

Zárókórus (Theatertreffen, Berlin, 1991)

dulni a mainstreamtől, ki merjünk lépni belőle.
Szilárd meggyőződésem, hogy az egymás kö-
zötti értelmes érintkezés általános rendszere
csak akkor maradhat fenn, ha léteznek mágikus
helyek, ahová elvonulhatunk, ha szétszórt kis
csomókban továbbra is jut hely az ihletett egyet
nem értés számára. Az ifjúság jelenlegi gigászi
közönye nem utolsó sorban onnan ered, hogy a
politikai társadalom kizárólag a korporatív ki-
sebbségekkel foglalkozik, és nem kínál semmi-
féle modellt a magányosok, a saját útjukat kere-
sők számára.

Azok, akik azén időmben hajlamosak voltak a
kívülállásra, nagyon gyorsan egymásra találtak
bizonyos megszabott irányú áramlatokban, még
ha a sodrást esetükben „másfajta igenlés" vezé-
relte is, mint a normális polgárok többségénél.
Akkoriban ez az állítólagos „másság" a rock, az
underground-mozgalom, a politikai anarchizmus
stb. kollektív közérzetáramlatában nyilvánult
meg. Ma többség és kisebbség egyaránt,
szakmájától függetlenül, a felháborodások és
szükségletek egyazon konformista szókészleté-
vel él.

Mindezzel szemben az elhajlások és leszaka-
dások szigorúbb formáira lesz szükség. Rá fo-
gunk döbbenni, hogy a fecsegés, a nyelvi tehe-
tetlenség korszakaiban a nyelvnek új védett öve-
zetekre van szüksége, még akkor is, ha ez csu-
pán „hortus conclusus" (zárt kert) lesz, baráti kö-
zösségek kevesek számára hozzáférhető kertje,
ahol még megterem valami továbbadásra érde-
mes, jóllehet a kert falain valószínűleg semmi
olyan nem tör át, amit a tömeg értékelni tudna. A
többség toleráns megvetése - igen, erről van
szó... Merőben közömbös, mit sugároz több tu-
catnyi csatorna, ha a közvetítés bilincseit egy-
szer sikerül elvágni. Akkor már nincs ok panasz-
ra, siránkozásra.

A médiumok laposra tapossák a gondolatot,
amely még éppen csak elsuhant előttünk, sémá-
vá, adásidőt kitöltő péppé züllesztik azokat a kér-
déseket, amelyeket soha nem ők tettek fel ma-
guknak. A kommentátorok, a vitázók, az info-tai-
nerek még rejtvényeket és hieroglifákat is fel-
szívnak a maguk felszínes, minden oldalról átlát-
ható nyelvébe. Ó, ezek a közvetítők, ezek a
világ-moderátorok... A modern világ igazi
gyalázata nem a benne zajló rengeteg
tragédiában keresendő, hiszen e téren alig
különbözik régebbi időktől, hanem egyes-
egyedül a hallatlan és fel-háborító moderálásban,
a tragédiáknak a közvetítéshez való embertelen
hozzáigazításában.

Ám az érzékeket csak süketté lehet tenni - ki-
irtani nem lehet. Valamikor hatalmas erővel tör
majd ki a tiltakozás az érzékek becsapása ellen.
Csak végre már ne médiáról esnék szó, hanem



Az idő és a szoba (Odéon, Párizs, 1991)

egy elektronikus látványiparról, amely a maga
publikumának a világot az elképzelhető legszél-
sőségesebb illuzionizmus formájában mutatja
be. De ha majd egyszer, egyik napról a másikra,
mintegy egyetemes mutáció gyanánt, a képer-
nyő előtt ülő nézők érzékei felmondják a hiszé-
kenységet! Először minden bizonnyal igen ko-
moly erőfeszítések történnének, hogy a közön-
séget ismét megbabonázzák, újabb illúziókba
ringassák, újra odaszögezzék a moderált frek-
venciákhoz. Csakhogy a közönség erre többé
már nem lesz fogékony, s a világlátványossági
ipar egyszer csak poros cirkusz benyomását kel-
ti, amely egy csapásra elvesztette minden szug-
gesztiós, a valóságot cserepekre tördelő hatal-
mát. A dobozokban még mindig donganak majd a
reklámok, a halálfélelem diktálta lázas igyeke-
zettel - ám a publikum csak mosolyog majd, kö-
nyörtelenül és szelíden, mert már másfajta hit-
nek kötelezte el magát.

A tömegek intelligenciája elérte a telítettség
fokát. Valószínűtlen, hogy tovább fejlődnék, túl-
lépne önmagán, és ezáltal tízmillió RTL-néző
heideggeriánussá válnék. A tájékozottság a mi
időnk bornírtsága. Az örökös felzárkózásban lé-
vő high-brow intelligencia többé már nem tesz
különbséget pórnép és vezetők között. Amit egy-
kor eltompult tömegnek neveztünk, az mára a
felvilágosultan eltompult tömeggé vált.

Ami engem illet, én egy show-beszélgetés és
egy show- (azaz koncepciós - a ford.) per között
csak a denunciáltak felvezetésében megmutat-
kozó, árnyalatnyi különbségeket látom. Aki
hagyja, hogy privát beszélgetés közben az ügy-
ben nem érintett személyek milliói nézzék bá-
mész szemmel, az megsérti a párbeszéd méltó-
ságát és csodáját, a szemtől szemben való be-
szélgetés szépségét, és voltaképpen megérde-
melné, hogy az intimszféra életfogytiglani meg-
vonásával büntessék. A telekratikus nyilvános-
ság rendszere a történelem legvértelenebb pa-
rancsuralma s egyszersmind legátfogóbb totali-
tarizmusa. Nem szorul rá, hogy levágja a fejeket
- egyszerűen fölöslegessé teszi őket. Nem is-
mer sem alattvalókat, sem ellenségeket, csupán
együttműködőket, rendszerkonform egyedeket.
Következésképpen már senkinek sem tűnik fel,
hogy ez az egyetértésen alapuló hatalom kizsák-
mányolja, jogfosztottá teszi, emberségében fel-
ismerhetetlenné nyomorítja.

Bajcsay Mária az Oh, azok a hipochonderek
szolnoki előadásában

Jelenleg az átmenetiség, a múlékonyság
drillje uralkodik, ami ellen ma még semmilyen
földi instancia nem kelhet fel. Ez a drill főképp
„vágások" révén valósul meg, de betű szerinti
értelmével ellentétben a vágásban semmi
sincs, ami szétválasztana, ellenkezőleg: ezek a
vágások az érintések végtelen láncolatát
hozzák létre, oly

módon, hogy a végén már minden mindennel
érintkezik.

Még a félreértésért, igen, a félreértésért is em-
berileg drágán kell megfizetni, mert az jóformán
feloldódik a közvélemény forgatagában. Min-
denki, aki véleményt nyilvánít, megérti a más vé-
leményen lévőtis- értelmezésre többé se szük-



ség, se lehetőség. A nyilvánosság összefoglal, s
az egymással legellentétesebb frekvenciákat is a
kölcsönös megértés zörejévé modulálja.

A félreértés elemei azért még inkább a műal-
kotás kiváltságává válnak, mivelhogy a műalko-
tás nem véleményt nyilvánít, hanem értelmezést
követel.

Szilárd meggyőződésem, hogy az autoritás, a
mesterből áradó tekintély révén a magukat elkö-
telezni képes egyének személyisége magasabb
szinten bontakozik ki, mint a túlságosan korán
megkönnyített emancipálódás formái révén. A
gazdátlan (és ellenállásnak híján lévő) nevelés
bizonyítottan senkinek nem tett jót; egyetlen
eredménye a megnövekedett közöny, az ifjonti
fáradtság lett.

Kár, igen, egész egyszerűen kár a hagyo-
mány megromlásáért. A hagyomány úgy rothad
el a kapukon kívül, mint egy rakományra való ér-
tékes élelmiszer, amelytől a lakosság bizonyos
vámügyi nézeteltérések miatt elesik. A hagyo-
mány megtörik a kortársi adottságok hibrid túlér-
tékelésének korlátain; kimúlik az egy-két nem-
zedékre szólóan eldugult oktatási és művelődési
intézmények átpolitizált tudatlansága miatt.
Ezek a intézmények a lehető legsötétebb felvilá-
gosultságnak lettek a fészkei, s állandó ambiva-
lenciával egyszerre vonzzák és utasítják el a
történelem ismétlődésének kísérteteit:
„Állítsátok meg a kezdeteket!"... Ó, én Istenem,
hát akkor teremtsetek magatok valamiféle
használható kezdetet!

Egyáltalán nem vitás, hogy az ember ma is,
mint minden időkben, élhet boldogan és kétség-
beesve, megrendülésben és megvilágosodás-
ban - természetesen csakis a fennálló kultúra-
fogalmon kívül. Emellett azonban folyamatosan
erősíteni kell a függetlenséget, a kívülállást, a kü-
lönösséget. Az általános egyszerre hatalmas és
gyenge. Az ellenállás ma nehezebben vehető
birtokba, lévén a konformizmus intelligens, vál-
tozatos és sokkal alattomosabb és falánkabb,
mint azelőtt; a jó szándék kártékonyabb a nyílt
baromságnál, amellyel korábban szembe lehe-
tett szegülni vagy hátat lehetett fordítani neki.

Bárcsak végre ne szónokolnának „kultúráról"!
Bárcsak végre kategorikusan különbséget ten-
nének a között, ami a tömegek jó hangulatát
konzerválja, és ami a szétszóratottak tulajdona
(akik még csak közösséget sem alkotnak!) - és
belátnák, hogy a kettőt egymástól mindörökre
elválasztja a kloáka, azaz a tévécsatorna
egyszerű fogalma... Ha legalább azt figyelembe
vennék, hogy itt már nem egyazon egységes
kultúra közös sorsáról van szó... Ez esetben
legalább végleg sikerülne megszabadulni egy
számtalan újságoldalt megtöltő „kultúrkritikai"
problémától.

Der Spiegel, 1993/6.

Fordította: Szántó Judit

Peter Iden

Immár csaknem két évtizeden át Botho Strauss
és a drámáit előadó berlini Schaubühne az újabb
kori német színjátszás legtermékenyebb mun-
kakapcsolatát alakították ki (csak Claus Pey-
mann-nak Thomas Bernhard műveivel való fá-
radhatatlan foglalkozása vethető egybe vele). Ez
a sokéves affinitás egy szerző, Botho Strauss és
ama színház között, amelynél 1970-ben drama-
turgként indult, ritka szerencsés eset, méghozzá
mindkét fél számára. A Schaubühne számára
Strauss drámái olyan kihívást jelentettek, amely
rendezőit, Peter Steint és Luc Bondyt (illetve, egy
esetben, A hipochonderek révén, Wilfried Mink-
set is) legjobb színi alkotásaik egynémelyikére
ihlette, míg másfelől Strauss a színház társulatá-
ban, a színészeken át, újra meg újra „hálózati
személyekre", színpadi fantáziájának avatott
megvalósítóira talált.

Ezért a Strauss-drámák Schaubühne-beli elő-

Apraja-nagyja (Münchner Kammerspiele,
1979)

adásain nem csupán egy irodalmi színház nyil-
vánult (és nyilvánul) meg, hanem egy színész-
színház is. Most, Az idő és a szoba hosszan tartó
tapssal, sőt ovációval fogadott premierjén a szín-
padon mint résztvevő és a teremben mint néző
számos olyan színész volt jelen, aki már koráb-
ban is alakított Strauss-figurát ezen a színpadon ;
egyéni pályafutásuk és társulati létezésük
történetének jelentős részét köszönhetik a
munkásságuk és Botho Strauss közötti
kapcsolatnak.

Egymásba tolódnak az emlékképek. Luc
Bondy e mostani rendezésében a női főszerepet
Libgart Schwarz játssza - szögezzük le előre:
magával ragadó temperamentummal, egyaránt
közel a csillámló képzeletszerűséghez és a való-
sághoz -, de alakítása mellé az emlékezet ko-
rábbi szerepképeket hív elő: Edith Clevert mint
Lottét az Apraja-nagyjában, Jutta Lampét A
parkban, Miriam Goldschmidtet a Kalldewey-
Farce-ban, avagy magát Libgart Schwarzot A vi-
szontlátás trilógiájában, amelyben egyébiránt a
mosta nézőtéren helyet foglaló Otto Sander fel-
edhetetlenül alakította a mások történetétől
tökéletesen megzavarodó Druckert. Ez az em-
lékanyag teszi, hogy Botho Strauss minden
Schaubühne-beli ősbemutatója kevésbé múlé-

MIT IS AKARTUNK EGYMÁSTÓL?
AZ IDŐES A SZOBA BERLINI ŐSBEMUTATOJÁRÓL


