
drücker, Az építkezés, Cement, Traktor és még
vagy egy tucat hasonló szolgai mű, melyekben ha
meg-megpenget is társadalomkritikai húrokat,
legfeljebb mollban teszi.) Egy időben mitológiai
témákon is dolgozott -- így Heraklész, Oidipusz
király, Prométheusz és Philoktetész című drámái-
ban - szigorúan marxista értelmezésben.

Hűsége ellenére a párt korifeusai nem bíztak
benne; gyakran „megrótták", olykor pártfegyel-
mit kapott, ideig-óráig kegyvesztett is l e t t - betilt-
va azonban soha nem volt. Az egyik interjúban
elmondta, mi volta vád ellene: „Szerintük veszé-
lyesen pesszimista, itt-ott anarchista, cinikus,
egyszóval a balsors prófétája voltam; olykor
,szűzien tiszta' színházat prédikáltam, aztán
meg túl sokat ittam." Hősünk, ahogy a korabeli
újságcikkekből kitűnik, ilyenkor mindig önkritikát
gyakorolt, ahogy illett, aztán járta tovább a maga
útját. Nem volt igazán politikus alkat, csak igen
jellemtelen a l a k - állítja róla számos krit ikusa-,
akinek manapság igenis sok elszámolnivalója
lenne; szeretnénk hallani a mentségeit.

Később, amerikai útja során hallottam részle-
ges válaszokat az ilyen és ehhez hasonló kínos
kérdésekre. Hogyan is történt, amikor állítólag
„megbízhatatlan" bolgár szeretője nem kapott
keletnémet beutazó vízumot, és Müller egyene-
sen Honeckerhez fordult, mire a vízum másnap
megérkezett? Stasi-kapcsolatairól azt mondta,
hogy igen, léteztek ilyenek, de ő senkit nem je-
lentett fel, senkinek nem ártott igazán, mindössze
„falazott" (?) néha, de csak azért, mert írni
akart. Szerinte ez fontosabb, mint bármilyen mo-
rális argumentum. Valamint: szeret
kényelmesen és jól élni, ehhez pedig pénz kell,
tehát gyakran kötött kompromisszumot, és ha
kellett, „lefeküdt". „Semmi megbánni valója
nincs?" kérdezték ekkor. „Nincs, mert szerintem
minden embernek joga van a gyávasághoz. Ez
minden, amit mondhatok" - felelte.

Berlinben aztán rekedt hangon, meglehetős
arroganciával tovább „bűntelenítette" magát. A
sajtókonferencián elmondta, hogy ő mindig az
oroszok oldalán állt (még most is!), gyűlölte a
Nyugatot, amiért tönkretette a gyerekkorát (Hit-
ler és Sztálin, gondolom, ugyancsak felelős
ezért, nem gondolja? -- szóltam közbe ez egy-
szer), ezért nem ment el Nyugatra a szüleivel.

Aztán hirtelen elmesélt egy anekdotát Brecht-
ről. 1953-ban a Mester rikoltozva integetett és
lelkesen éljenezte a szovjet tankokat egy kelet-
berlini katonai parádén, pedig mindent tudott
már a Gulágról és a sztálini terrorról. Élete végéig
nem dolgozta fel ezt az ellentmondást. Halála
előtt néhány hónappal látott egy szép sírhelyet a
temetőben. Azt akarta, hogy oda temessék, de
kiderült, hogy a sírhely már foglalt, sőt, a mellette
lévők is. „Ne aggódj - mondta neki akkor állító-
lag Brecht - , meglátod, majd elintézem, hogy az
enyém legyen." Müller döbbenten kérdezte, ho

gyan lehet ezt elintézni? „Protekcióval az illeté-
keseknél." És így is történt.

Saját bevallása szerint mesteréhez hasonlóan,
Müller sem képes még ma sem elszakítani
azokat az érzelmi szálakat, amelyek az NDK-hoz
és a szocializmushoz kötötték. Eszébe jut s me-
séli legott, hogy a közelmúltban látott valami té-
véfilmet Rosa Luxemburgról, melyben az
Internacionálét énekelték. „S akkor azon
kaptam magam, hogy ömlenek a könnyeim" -
vallja, és kacsint egyet. „És mit érzett például,
amikor leomlott a Fal?" - kérdezzük. „Kelet-
Németországban ott volta múlt, és ott voltak a
jövő tervei. A jelen nem létezett. Aztán amikor
leomlott a Fal, hirtelen nem maradt más, csak a
jelen... Micsoda áldás egy olyan, állítólag
pesszimista drámaíró-nak, mint amilyen én
vagyok, hogy három rend-szer összeomlását
élhette meg: Weimarét, a nácikét és Kelet-
Németországét! És milyen szomorú, hogy a
negyedikét valószínűleg már nem élhetem
meg!"

Még elmeséli a társaságnak, hogy előző héten
volt Münchenben felülvizsgálaton. A főorvos,
amikor látta, hogy dohányzik, állítólag ezt
mondta neki: „Herr Müller, nyugodtan
dohányozzon és igyon, amennyi jól esik. Az ön
szervezete annyira megszokta már, hogy arra a
rövid időre, ami magának még hátra van, semmi
értelme változtatni

Legutoljára azt ajánlottad kollégáidnak,
hogy a viszonyok áttekinthetetlensége
folytán egyelőre eddzék magukat a várakozás
művészetében. Vajon ezt csak az
írásra vonatkoztattad, vagy úgy érzed, a
szinház is egyre inkább afféle váróterem egy
üzemen kivül helyezett vasútállomáson, amely
kihullott az időből, s ezért alkalmas hely a gon-
dolkodásra ?
 Erre csak igennel felelhetek.
- Akkor jobb lesz, ha rövidebb kérdéseket

teszek fel.
 Eszedbe ne jusson! Csodás lenne az a

beszélgetés, emelyben csak igennel vagy
nemmel kell felelni, vagy legrosszabb esetben
egy „talán"-nal. És a legislegszebb egy olyan
interjú, amelyik csak összegyűjti az összes
megválaszolhatatlan kérdést, anélkül hogy
választ várna rájuk.
 Maradjunk ennyiben. Amikor 1990-ben

a szokásain." Mindezt fanyar mosollyal krákogja,
majd újabb szivarra gyújt, és bezárja az „ülést".

Másnap még átmentem hozzá, a kreuzbergi
nagy lakásba elbúcsúzni. Ritka pillanatban ér-
keztem: a kis Annával játszott, aki gyanakodva
leste, mikor rohan el ismét a papa, szokásához
híven. Csatlakoztam a családi idillhez. Ekkor
Müller kifejtette, hogy reményei szerint képes
lesz még három tulajdonságot átadni a
kislányának: „Legyen kicsit udvarias, kicsit
barátságtalan, és kicsit mindig tartsa magát
távol az emberektől." Bevallom; ilyen atyai
tanácsot még nemigen hallottam, de hát ennek a
furcsa, barátságtalan, zseniális német
művésznek, mint hallottuk, ma már mindent
szabad - éppúgy, mint régen, csak most más
ok miatt.

Ui. Újév napján Jött a hír, hogy Heiner Müller
1995. december 30-án egy berlini kórházban
meghalt. A New York Timesban mindössze pár
sor jelent meg róla. A nekrológ harminc színda-
rab (közülük a leghíresebb a Germánfa: Halál
Berlinben című) szerzőjét, számtalan kitüntetés
tulajdonosát és a Bühne am Schiffbauerdamm
nevű berlini színház igazgatóját és rendezőjét
gyászolta benne, megemlítve, hogy sok baja volt
annak idején a párttal.

Nyugodjék békében.

megindult az NDK bomlási folyamata, te óva
intettél a gazdaságnak a kultúra fölötti
győzelmétől, amely egész Európát kulturális
sivataggá változtatná. Nem csupán Kelet-Európa
felé kell tekintenünk ahhoz, hogy lássuk: ez az
elsivatagosodás olyan tempóban zajlik, amilyet
még a megrögzött katasztrófarajongók sem
tartottak volna lehetségesetek. Végignézve,
milyen gyorsan süllyednek az operaházak és
színházak, a nyugati kultúra e nagy öreg
csatahajói, marad-e még más lehetőség, mint
utóvédharcokat vívni?
 Nehéz probléma. Szerintem nem utóvéd-

harcokról van szó, legföljebb abban az értelem-
ben, hogy a színháznak ismét meg kell találnia a
maga minimumát, a nullpontot, ahonnan aztán
újra tovább lehet Lépni. Hogy merre, azt nem tu-
dom, de éppen ezért fontos, hogy mindenki, el-
sősorban a színészek, megkeressék ezt a null-
pontot.
 Vagyis redukálni kell?

HOLGER TESCHKE

VISSZA A NULLPONTHOZ
BESZÉLGETÉS HEINER MÜLLERREL



Heinrich Giskes (Valmont) és Margit Rogall
(Merteuil) a bonni Kvartettben

- Igen. Redukálni és koncentrálni. No de ez
alapvető szakmai bölcsesség, amelyet a legvilá-
gosabban Grotowski és Brook foglalt szavakba:
a színésznek meg kell tanulnia, hogyan érje el a
maga nullpontját. Kleist is erről ír a bábszínházról
szóló esszéjében: a forgáspontról, a súlypontról,
amelyből kiindulva a mozdulatok már látszólag
maguktól rendeződnek össze.
 Nem kellene-e akkor a rendezőknek is

ezen a forgásponton eltöprengeniök, ahelyett,
hogy az aktualitás nézőpontjából gyártott és a
szubvencióval járó kényszer miatt feltétlenül el-
adandó piaci termékeket állítsanak elő?
 Meglehet. Csak az a bökkenő, hogy a

szektaszínház manapság nem reális cél. Az
ilyesmi gyorsan ölt vallási jelleget, s kötődik egy-
egy megváltóhoz.
 Mi lenne tehát az alternatíva a

messianisztikusan orientált színház és a
pompás kiállítású piaci termékek között?
 Ha komolyan vesszük Brecht tézisét a tu-

dományos korszak színházáról, akkor csak azt
mondhatjuk: meg kell próbálnunk hipotéziseket
felállítani. A munka eszerint nem abban áll, hogy
bizonyítékokat keressünk a hipotézisek igazolá-
sára, hanem inkább abban, hogy magunk pró-
báljuk cáfolni őket, s így kiderüljön: mi marad

meg belőlük. Ha azt akarjuk, hogy a játékosság,
a színház voltaképpeni életeleme kibontakoz-
zék, nem kapaszkodhatunk a saját hipotézise-
inkbe; kockára kell tenni őket, bűvészkedni kell
velük - színház csak akkor születik, ha játszani
tudunk az anyagra vonatkozó elképzeléseinkkel.
 De a bűvésznek is technikára, fogásokra,

perfekcióra van szüksége; csak így bánhat iga-
zán lazán az anyagával. Amikor régi darabok
roncsaival, tehát igazán nehezen kezelhető
anyaggal dolgozol, alapfeltételnek érzed-e a for-
ma tökéletesen magabiztos kezelését?
 A lényeg itt az, hogy a színházban nincs

da capo. A realizmushoz nem kevesebb,
hanem több formára van szükség. A színház
ma nem elég formalista, túlságosan kötődik az
egy az egyben való ábrázoláshoz, miáltal
persze nem sok esélye marad a filmmel
szemben. Az, hogy most például a Kvartett
Merteuil-ét a nyolcvan-négy éves Marianne
Hoppéra osztottam, jó példa a formát
kikényszerítő különbségre. Lerázni a kor- vagy
nemspecifikus szereposztási elképzeléseket...
Egyes nagy színházi korszakokban például
nőket nem engedtek a színpadra. Ezt ma akár
meg is fordíthatjuk, úgy, hogy csak nőket
engedünk fel; ez már eleve kikényszeríti az
áttételt. Megszűnik az egy az egyben ábrázolás
lehetősége, és minden sokkal érdekesebbé
válik.
 Egyáltalán kivonhatja-e még magát a

színház a kiszerelési és eladási kényszer szívó
hatása alól?

 A jelen struktúrában aligha. Azt szét kell
törni. Ha a színház kizárólag az esti előadások
révén tart kontaktust a közönséggel, akkor min-
den esélyét elveszti. Persze az évenkénti helyár-
emelés kényszere nem teszi lehetővé, hogy a
színház igazi élettérré váljék, amelyben a néző a
színházi munka folyamatával is megismerked-
het. Bárcsak még visszanyúlhatnánk az olyan
színházi formákhoz, amilyen például a régi kínai
színház volt - ahol a színház még megőrizte ün-
nepi jellegét. Az előadás huszonnégy órán át zaj-
lott, az emberek családostól, csomagokkal, háti-
zsákokkal megrakodva jöttek el, hoztak ételt-
italt, időnként elmentek, néhány órán át mással
foglalkoztak, aztán visszajöttek, s még mindig
volt mit látni. De hát ehhez egészen más társa-
dalmi struktúra kellene, és máris ott tartunk a
kommunizmus lehetetlenségének kérdésénél. A
jó színházban mindig ott bujkál egy többé meg
nem valósítható társadalom visszfénye. Az igazi
színházi utópia egy demokratikus Bayreuth len-
ne, ahol van egy meghatározott időtartamú sze-
zon és az év többi részében szünet. Ha az ember
kénytelen repertoárt fenntartani, és estéről esté-
re játszani, hogy megteljen a kassza, akkor leg-
följebb csak egy-egy lyukat fúrhat a struktúrába,
és reménykedhet, hátha valamikor majd magától
összeomlik.
 Auden azt mondta: a művészet annak a

képességnek elsajátításában rejlik, hogy kenye-
rünket megosszuk a holtakkal. Az ókori színház
hasonló funkciót töltött be, amikor a mítoszon át
folyamatos párbeszédet tartott fenn a holtakkal.
Lehet-e még kapcsolódni e betemetett hagyo-
mányokhoz, vagy már annyira előre haladta ha-
láltudat kiszorítása és a mitikus energiák triviali-
zálása, hogy ez a kapcsolódás már csak a társa-
dalom peremén lehetséges, ahol az éhséget
még nem szorította ki az étvágy?
 Azt hiszem, az a legfontosabb, hogy leráz-

zuk magunkról a színház kötelező aktualitásá-
nak elmebeteg képzetét. Erre létezik épp elég
más forma. A színházban nem az érdekel, amit
nap nap után láthatok a tévében vagy a villamo-
son. A színházban mintákat, modelleket akarok
látni, hogy negatívak-e vagy pozitívak, mindegy,
csak minták legyenek, amelyek a mindennapok-
ban csak alig vagy egyáltalán nem ismerhetők
fel, mert túl sok rajtuk a por meg a törmelék, és túl
sok minden vonja el róluk a figyelmet. És megle-
het, hogy a mintákra koncentrálva egyszer csak
meglátunk valamit, amiről a valóságban jófor-
mán tudomást sem vesznek.
 Gyakran idézted Walter Benjamint, aki

szerint a polgári színház funkciója voltaképpen a
haláltudat kiszorításában áll. Ma azt tapasztal-
juk, hogy nemcsak kiszoritásra, hanem trivializá-
lásra megy a játék, a „funeral home"-októl a
„reality-tv"-ig. Mit állíthat még szembe a színház
ezzel a kiszorítási áramlattal?



 Minden a gyorsaságon múlik; mindig
gyorsabbnak kell lennünk. minta terméknek,
amelyet előállítunk, és a színház ebből a
szempontból persze nehézkesebb, mint az írás.
Tudom, idealisztikusan hangzik a hipotézis,
hogy létezzen „nulla-tarifás" színház, ahová
bármikor ingyen el lehet menni. Nem biztos,
hogy működne, mert aminek nincs ára, annak
értéke sincs; erről már lekéstünk. De azért
kísérletnek érdekes volna: havonta egyszer
ingyen játszani. Egyszer ki kel-lene próbálni, mi
sül ki belőle.

 Térjünk most rá legutóbbi munkádra, a
Berliner Ensemble Kvartett -előadására, amelyet
magad rendeztél. A nyolcvanas években arra
buzdítottál, hogy olvassuk ezt a darabot
destruktív komédiaként, amely szétrombolja a
férfi-nő viszonyhoz tapadó kliséket és illuziókat.
Van-e még elég erő ebben az impulzusban, hogy
mozgásba lendítse a művet a színpadon, vagy
ezúttal elsősorban Marianne Hoppe
szerepeltetése izgatott?

 E szereposztási megoldás vonzereje ab-
ban rejlett, hogy a színésznő és a szöveg között
megnőtt a távolság, ami persze következmé-
nyekkel jár. Bizonyos dolgok lehetetlenné vál-
nak, s az ember arra kényszerül, hogy új dolgo-
kat találjon ki. Így domborodott ki például a
második sík, a szolgáké, amely eddig senkit sem
érdekelt, afféle fölösleges toldaléknak tartották.

 A darab kapcsán egy ízben Talleyrand-t
idézted: „Aki nem élt a forradalom előtt, az nem
tudja, milyen édes az élet." A Kvartett a francia
forradalom előestéjén játszódik, a szereplők ki-
préselik az utolsó édes cseppeket is az érzel-
mekkel való, hidegen kiszámított játékból, de ez
a játék oly elegáns, oly éles elméjű, oly tökéletes,
hogy minden rákövetkező európai elit élvezetei
ehhez képest szinte kínosan hatnak. Tömegé-
ben léptek színre - Max Weber szavaival - a
„szellem nélküli szakemberek, a szív nélküli ké-
jencek". Hatással volt-e ez a hanyatlás arra,
ahogy Laclos szövegét megközelítetted?

 Hát az efféle absztrakciókkal jobb óvato-
san bánni. Például: az akkori arisztokraták nem
mosakodtak; iszonyúan büdösek voltak. A mai
emberek valószínűleg túl sokat mosakodnak. Ott
van az a levél, amit Napóleon még Olaszország-
ból írt Joséphine-nek, és egy kis spermát kent rá,
hogy bebizonyítsa: nem lépett félre, hozzáfűzve:
két hét múlva hazaér, addig Joséphine már ne
mosakodjon. A levél épp most kelt el egy árveré-
sen, csillagászati összegért. Szóval az akkoriak-
nak még egészen más viszonyuk volt a testhez,
és az élvezethez is. Ma, a mosószerkonszernek
egyeduralma idején ez már nem rekonstruálha-
tó. A dolognak alighanem a jobbágysághoz is kö-
ze van: aki elegendő testet birtokol, az a magáé-
hoz is szabadabban viszonylik.

 Egy másik alkalommal a darabot „a terro-
rizmus problémájára való reflexiónak" minősítet

ted, és Heinrich Mannra hivatkoztál, aki szerint
Laclos regényének hőseire már rég rácsukódott
az a magány, amely az őket majdan nyaktiló alá
küldő 1789-es forradalmárokat majd csak ké-
sőbb, a terror véres mámorából való kijózanodás
után fogja el. Ezt a felismerést színpadon elsőnek
Büchner értékesítette. Érdekel ma még ez az as-
pektus: tehát a terror mint az emberi tragédiából
való kimenekülés illuziója?

- Mára a terrort privatizálták, most civil terror
van és polgárháború, amely még ürügyként sem
hivatkozik ideológiai szándékra. Ismered Höl-
derlin megjegyzését az Antigoné kapcsán: ,,A
szó gyilkolni kezd." Abból indul ki, hogy az ókori
színház soha nem mutatta meg a rémségeket,
azok mindig a színpad mögött vagy inkább a kép-
zeletben zajlottak le, és elöl csak az eredményük
látszott. Ez nagyon fontos dolog: a színháznak
nem szabad mindent megmutatnia. Ha meg-
fosztasz titkától egy szöveget, az meghal - és
minden jó szövegnek titka van, amelyet maga az
író nem feltétlenül ismer. A rendezőnek meg kell
próbálnia, hogy rátaláljon, de aztán lelepleznie
már nem kell. A mai színház túl sokat mutat meg
- meg kell tanulnia, hogy ismét diszkrétté váljék,

Traute Hoess (Merteuil) és Volker Spangler
(Valmont) a Kvartett brémai előadásában

hiszen amúgy is az indiszkréció civilizációjában
élünk.
 Valóban, az utóbbi időben sokat beszél-

tünk a színház növekvő voyeurizmusáról. Emlék-
szem egy szellemes megfogalmazásodra, mi-
szerint Euripidész vagy Shakespeare nagyságát
többek között az is mutatja, hogy náluk a forma
kiégeti a tartalomból a voyeurizmust. Vajon a for-
mahiány összefügg-e az anyagtól, a tartalomtól
való távolságtartás hiányával?
 Ez bizony valóságos probléma. Bizonyára

ismered Peter Stein kaján megjegyzését
Zadekről, hogy tudniillik azt főképpen Faust
alsónadrágja érdekli. Steint viszont elsősorban
Faust köpenye izgatja. A két véglet között talán
bujkál valami, amit meg kellene találnunk. De a
mából visszatekintve azt is látni kell, hogy Zadek
alsónadrág-központúsága forradalmi tett volt,
fontos lépés a második világháború, a nemzeti
szocializmus, a klasszikusok heroizálása után,
bár ma már valószínűleg elveszítette érvényét.
Talán éppen azért, mert annyira polemikus volt,
és a polémia mindig időhöz kötött. Ebben az
össze-függésben ma az opera dominanciája az
érdekes - polemizálás helyett énekelni! Az
opera tudniillik nem lehet polemikus. 1968-ban,
a diák-lázadások idején Boulez le akarta
dönteni az operaházakat - ma operát készül
írni. És ez így logikus is, mert akkoriban
pótlékháború dúlt, az emberek érezték, hogy az
állam ellen igazából már nem lehet fellépni. Erre
mutatott rá Foucault, aki szerint a hatvannyolcas
tiltakozások végső soron arra voltak jók, hogy a
begyöpösödött egyetemeket kitakarítsák az
elektronikus kor-szak modernizálásához.
Másfelől a hatvannyolcasok legalább még
megélhették, hogy nagy tömegben tüntessenek
a rendőrség ellen; ez az élmény Keleten csak
egyes embereknek jutott osztályrészül, és
érezzük is a hiányát. A nevezetes
tömegtüntetést, amely 1989. november 4-én
Berlinben lezajlott, előre bejentették a rendőrsé-
gen, a rendőrség és így persze az állambizton-
ság is jóváhagyta - voltaképpen színházról volt
szó, előre kiszámított kimenetellel. Másfelől még
élt az illuzió, hogy mostantól egy szebb és jobb
NDK-ban fognak élni az emberek, holott az a nap
valójában a vég kezdete volt.
 Merteuil és Valmont gyilkos játékuk révén

akarnak kitörni a növekvő unalomból, a vákuum-
ból, amely a társadalom központjától lassan a
szélek felé harapódzik. Ma is terjed az unalom -
lehet, hogy még mindig túl sok illuziót táplálunk
Európa jövőjét illetően?
 Eliot azt mondta: Dante volt az utolsó író,

akinek még zárt világkép állt rendelkezésére, és
ez szolgált a forma előfeltételéül. Brecht, való-
színűleg merőben esztétikai impulzustól hajtva,
megkísérelte a marxizmust olyan zárt világkép-
ként működtetni, amelynek alapján elérhető a
forma. A forma persze afféle védelmező odu is,
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ahol az ember meghúzhatja magát... Ha nem is-
mered saját mechanizmusod működését, se-
bezhetővé válsz. Brecht például egyszer meg-
kérdezte Peter Huchelt, hogyan is kell szabályos
hexametert szerkeszteni, és Huchel roppantul
csodálkozott ezen a kérdésen. ,.

- Korábban Feuchtwangernél is erről érdek-
lődött, hiszen hexameterben akarta átírni a Kom-
munista kiáltványt, de nem tudta megoldani.

- A terv azonban haláláig foglalkoztatta; ez
volt az utolsó, kétségbeesett kísérlete, hogy a
széttöredező világképet egy perfekt forma révén
ismét összeforrassza.
 Bizonyára ezért polemizált Kafkával is,

mert szorongva tapasztalta, hogy Kafka szöve-
gei nagyobb mélység-élességgel képesek fel-
tárni az ideológiák felszíne alatti mozgásokat.
 Még pontosabban is fogalmazhatunk. Az

ő legfőbb impulzusa az volt, hogy támadja a
struktúrákat, és azok lehetséges
örökkévalósága ébresztett benne szorongást.

 Csak az örökkévalóságuk vagy az, hogy a
színpadon nem tehetők láthatóvá?

- Azt hiszem, ez is, az is. A nagy témáka t - a
hatalmat, a pénzt, az összeesküvést - Shakes-
peare és mások már feldolgozták, és most a
bestseller-irodalom, tehát Grisham vagy Ludlum
fedik le őket. Ezekben a bestsellerekben az az
érdekes, ahogyan formákat, elbeszélő struktú-
rákat próbálnak keresni, amilyeneket Shakes-
peare is kidolgozott a maga nagy témáihoz,
csakhogy az ő esetükben olyan formákra van
szükség, amelyek egyszersmind elködösítik a
való helyzetet. Ha valamiből kolportázst csi-
nálsz, akkor leplezned kell a valódi tényállást. A
mai művészettel az a baj, hogy formakészlete és
a valóság kölcsönösen kizárják egymást. Iroda-
lom és fegyverkereskedelem - ez már csak a
bestsellerben, vagyis az antiirodalomban hoz-
ható össze.
 Ma divatba jött, hogy úgy általában a „mé-

diát" tegyék felelőssé a képzeletszétrombolásá-
ért, az elektronikát a nyugati szellem rákos kinö-
vésének nevezzék ki, és a többi; ennél mellesleg
mi sem egyszerűbb. De nem éppilyen és hatásá-
ban maradandóbb rombolást visznek-e végbe a
színházi emberek, amikor megpróbálnak gyor-
saságban versenyre kelni a médiával?
 A hiba a polémiában van; a médiával pole-

mizálni egyszerűen hülyeség. A színháznak
pusztán az a dolga, hogy kinyilvánítsa a maga
másfajta időszámítását, a maga másságát, min-
den polémia nélkül. A színház semmiért sem fe-
lelős; meg kell, hogy maradjon a felelőtlenség te-
rének. A Frankfurter Rundschau most épp soro-
zatban közöl különböző nyilatkozatokat a szín-
ház abszolut szükségességéről. Ez is mutatja,
milyen mély a válság, mert ha a társadalomnak
valamire valóban szüksége van, azt nem kell in-
dokolgatni. Gondold csak el az asztalost, amint
egyszer csak bizonyítgatnia kell, miért van szük-
ség asztalokra. Nevetséges. Hiszen épp itt a
probléma: hogy a kultúrát, nemcsak a színházat,
de az irodalmat is még mindig valami extra
plusz-nak tartják, ami alapjában véve nem
tartozik szervesen az élethez. A színháznak az a
problémája, hogy mára elveszítette magától
értetődő jellegét. Ebben az összefüggésben
érdekes len-ne megvizsgálni, vajon a kórházak
és a téboly-dák létrejötte nem esik-e
történelmileg egybe azzal a folyamattal,
ahogyan a színházat állandó épületekbe zárják,
ezzel egyszersmind kizárva belőle a
nyilvánosságot - talán azért is, mert a
színháznak közvetlen köze van a halálhoz meg
az átalakuláshoz. Ettől fogva az átalakulást, a
halál vagy az őrület folyamatát már csak zárt he-
lyiségekben mutatják meg - és ez a probléma
mindmáig sújtja a színházat...
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