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Szabó

János (Budapest)

Friedrich Dürrenmatt a szellemi hiánygazdaság
magyarországi piacán (1957-1994)
A hiánygazdaság a létező szocializmus egyik alapeleme volt.
Türelemmel vártunk éveket a nagy nehezen befizetett kocsira, árgus
tekintettel jártuk karácsony előtt a várost, hol állhatunk végre sort banánért
(miközben, csak hogy több maradjon a gyereknek, azt hazudtuk
magnnknak, hogy mi nem is szeretjük a banánt), töprengtünk, mit
ajánlhatnánk föl cserébe a vasboltosnak, hogy végre nekünk is jusson
olajkályha. De nemcsak a szó szoros értelmében vett gazdaságot uralta a
hiány, hanem az élet más területeit is, a szolgáltatásokat, a felsőoktatást, az
egészségügy et, a telefonellátottságot - és létezett szellemi hiánygazdaság is.
Ahogy a magyar közönség számára a Trabant volt az autó, a banán a
déligyümölcs és a Chicco cumisüveg a babaápolási cikk, úgy számított az
ötvenes évek végétől jó ideig Friedrich Dürrenmatt neve a kortárs külföldi
(nyugati) irodalom szinonimájának. Dolgozatom célja az, hogy Dürrenmatt
magyarországi fogadtatását mint a szellemi hiánygazdaság jellegzetes
termékét rekonstruálja, a recepció történetét az író 1957-es magyarországi
megjelenésétől napjainkig fölrajzolja, a fogadtatás markáns jegyeit
kiemelje. Nem tekintem feladatomnak a magam Dürrenmatt-képének a
kifejtését, kivált nem valamiféle objektiv mérceként. Sarkítottan
fogalmazva: nem az érdekel, ki volt Dürrenmatt, legkevésbé sem az, én mit
gondolok róla, hanem az, mit fogtak fel belőle Magyarországon, milyen
idősorrendben és milyen módon.
A feldolgozandó anyag mind mennyiségileg, mind minőségileg
gazdag: fordítások, színházi előadások, recenziók, színikritikák,
tanulmányok sora vár bemutatásra és elemzésre, Németh Lászlótól
Pilinszkyig, Veres Pétertől Déryig, Illés Endrétől Illyésig szellemi életünk
számos kiválósága nyilvánított véleményt Dürrenmattról, de viszonylag
ismeretlen szerzők tollából is keletkeztek olyan egy-egy problémát találóan
megvilágító publikációk, amelyek megérdemelték volna, hogy tudomást
szerezzen róluk a nemzetközi Dürrenmatt-szakirodalom - talán még nem
késő.
Ugyanakkor a vizsgált írások legtöbbje tagadhatatlanul magán viseli
annak a korszaknak a jegyeit, amelyben keletkezett; jócskán van példa az
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üres fecsegésre, a fentről hallottak mechanikus szajkózására, a stréberségre
és bizony a szemérmetlenül nyílt szellemi prostitúcióra is. Ez is alakította a
magyarországi Dürrenmatt-képet, nem szabad tehát hallgatni róla, jóllehet
távol áll tőlem, hogy bárkit is valamiféle erkölcsi tribunál elé próbáljak
citálni egykori nézetei miatt. Az idézett szövegek magukért beszélnek,
pozitív és negatív értelemben egyaránt.
* *

*

A dolgozatban tárgyalt problematika szakirodalma meglehetősen
szerény. Dürrenmatt és Magyarország kapcsolatát elsőként Kálmán László
vizsgálta 1964-ben megvédett szegcdi doktori értekezésében1, amely
gondosan Összegyűjti és egy adott szemszögből következetesen elemzi az
1957 és 1963 közötti időszak tényeit. Balkányi Magdolna, a debreceni
egyetem német tanszékének munkatársa 1978-ban megjelent, majd kissé
aktualizált formában még háromszor kiadott tanulmányában" jól
továbbgondolható áttekintést ad a recepció kérdéséről; Dürrenmatt
drámáival és világnézetével foglalkozó doktori értekezésének3 egyik
fejezetét is a kérdésnek szenteli. Magam Balkányi "Helikon"-beli cikkének
köszönhetem a téma iránti érdeklődést. A neves svájci kutató, Hans
Bänziger 198 l-es "Dürrenmatt in Ungarn" 4 című írása ellenben alig kínál
említésre érdemes adatot vagy felismerést; egyetlen rövidke tanulmányút
alapján, a nyelvi és kulturális-politikai kontextus ismeretének hiányában
más sem igen jutott volna meggyőzőbb eredményre.
Könyvészeti szempontból jól tudtam támaszkodni a Magyar Színházi
Intézet és a Magyar Rádió dokumentációjára, Winkler Erika

1

Kálmán László: Dürrenmatt Magyarországon. Szeged 1963.
Balkányi Magdolna: Dürrenmatt in Ungarn. - Német Filológiai
Dolgozatok XII. Debrecen 1978. 115-121. » Uő.: Dürrenmatt in Ungarn. Text & Kontext. 2. 1983. 316-323. - Uő.: Friedrich Dürrenmatt hazai
fogadtatása. - Helikon. 2-4. 1984. 313-319. -- Uő.: Friedrich Dürrcnmatts
Rezeption in Ungarn. - Acta Litteraria. 29. 1987. 355-365.
3
Balkányi Magdolna: Friedrich Dürrenmatt drámái. A drámai forma és az
írói világkép összefüggése. Debrecen 1982.
4
Hans Bänziger: Dürrenmatt in Ungarn. - Schweizer Monatshefte. 1.
1981. 47-55.
2
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szakdolgozatára 5 , mindenekelőtt pedig Komáromi Sándor rendkívüli
teljesítményére, a német nyelvű irodalmak 1945 és 1980 közötti
magyarországi recepcióját bemutató, szélesebb körben, sajnos, alig ismert
háromkötetes bibliográfiára. 6
A hiányról mint a létező szocialista gazdaságok alapvető eleméről
Kornai János publikált véleményem szerint végérvényesen helytálló
tanulmányt 7 - a szellemi hiánygazdaság gondolata és fogalma, úgy tetszik,
az én ötletem, legalábbis eddig nem találkoztam hasonló gondolatmenettel.
Ahogy Kornai végig Magyarországról beszél, de közben nem zárja ki, sőt
helyenként provokálja az áthallásokat, úgy remélem én is, hogy a
magyarországi Dürrenmatt-recepció egyszersmind bizonyos mértékig
modellálja azt, ami a tárgyalt időszakban szellemi vonatkozásban az
úgynevezett szocialista országokban történt.
Ezzel együtt a jelen dolgozat kifejezetten empirikus indíttatású. Ebből
adódó eklektikussága kivált
Jauß "Irodalomtörténet,
mint
az
irodalomtudomány provokációja" című alapvető tanulmányának 8 és az azt
követő recepcióesztétikai diszkussziónak9 a fényében válik világossá: hol
5

Winkler Erika: Deutschschweizer Literatur in der Zeitschrift
"Nagyvilág". Budapest (a továbbiakban: Bp.) 1994.
6
Komáromi Sándor: Német nyelvű irodalom befogadása Magyarországon
1945-1980. 3 kötet. Bp. 1989-1991.
Kornai János: A hiány. Bp. 1980.
8
Hans Robert Jauß: Literaturgeschichte als Provokation der
Literaturwissenschaft. - H. R. J.: Literaturgeschichte als Provokation.
Frankfurt
am
Main
1970.
144-207.
Magyarul:
Irodalomtörténet, mint az irodalomtudomány provokációja. - Helikon. 1-2.
1980. 8-39.
9
Gunter Grimm (Hrsg.): Literatur und Leser. Theorien und Modelle zur
Rezeption literarischer Werke. Stuttgart 1975. — Elrud Ibsch/Dick H.
Schräm (Hrsg.): Rezeptionsforschung zwischen Hermeneutik und Empirik.
Amsterdam 1987. ~ Gerhard Köpf (Hrsg.): Rezeptionspragmatik. Beiträge
zur Praxis des Lesens. München 1981. — Hannelore Link:
Rezeptionsforschung. Eine Einführung in Methoden und Probleme.
Stuttgart 1976. - Rainer Warning (Hrsg.): Rezeptionsästhetik. Theorie und
Praxis.
München
1975.
~
Heinz-Dieter
Weber
(Hrsg.):
Rezeptionsgeschichte
oder
Wirkungsästhetik.
Konstanzer
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az egyik, hol a másik recepciós síkra koncentrál, bizonyított állítások és
filológiailag alátámaszthatatlan feltételezések váltogatják benne egymást,
az interdiszciplinaritás ürügyén egyik elvileg lehetséges diszciplína mellett
sem kötelezi el magát, sok benne a szubjektív elem. Nem mentség, de tény,
hogy a teóriák szép tisztaságát a jelen vizsgálattal ilyen vagy olyan módon
rokon dolgozatok1 egyike sem képes megközelíteni. Ezek közül a munkák

Diskussionsbeiträge zur Praxis der Literaturgeschichtsschreibung. Stuttgart
1978.
10
Jurij Archipow: Zur Rezeption Max Frischs in der Sowjetunion. Entwicklungstendenzen der deutschsprachigen Literatur der Schweiz in
den sechziger und siebziger Jahren. Leipzig 1984. 107-111. — Peter
Bukowski: Zur Rezeption des kritischen Realismus in der Sowjetunion: Die
Kritik der Werke Heinrich Bolls. - Rezeption westeuropäischer Autoren in
der Sowjetunion. Auswahlkriterien und Kritik. Teil 2. Hamburg 1979. 41104. — Deréky Pál: Ungarische Avantgarde-Dichtung in Wien 1920-1926.
Ihre zeitgenössische literaturkritische Rezeption in Ungarn sowie in der
ungarischen Presse Österreichs, Rumäniens, Jugoslawiens und der
Tschechoslowakei. Wien 1991. — Frank Katalin: Die Aufnahme der
ungarischen Literatur in der BRD 1945-1970. Bp. 1977. -- Ingrid Gloede:
Die Rezeption Thomas Manns in der UdSSR (1950-1972) dargestellt an
ausgewählten Beispielen. - Rezeption westeuropäischer Autoren in der
Sowjetunion. Auswahlkriterien und Kritik. Hamburg 1976. 124-212. -Mihai Isbasescu: Rezeption der deutschen Gegenwartsliteratur in
Rumänien. - Dietrich Papenfuss/Jiirgen Söring (Hrsg.): Rezeption der
deutschen Gegenwartsliteratur im Ausland. Stuttgart 1976. 125-135. -Heinz Kneip/Hubert Orlowski (Hrsg.): Die Rezeption der polnischen
Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in
Polen 1945-1985. Darmstadt 1988. -- Gertrud Möhl: Die Aufnahme
amerikanischer Literatur in der deutschsprachigen Schweiz während der
Jahre 1945-1950. Zürich 1961. -- Harro von Senger: Zur Rezeption der
schweizerischen Literatur in der Volksrepublik China. - Asiatische
Studien. 1-2. 1985. 108-126. -- Chaim Shoham: "Der Besuch der alten
Dame". Der doppelte Besuch in Israel. Aspekte der Rezeption des Stückes.
- Gerhard P. Knapp/Gerd Labroisse (Hrsg.): Facetten. Studien zum 60.
Geburtstag Friedrich Dürrenmatts. Bern 1981. 259-273. — Varga József:
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közül egyébkent mind felépítésében, mind következtetéseiben közel áll
hozzám J. H. Reid tanulmánya az NDK-beli Dürrenmatt-recepcióról 11 , és
figyelemreméltó párhuzamok vannak Przybecki Lengyelországra vonatkozó
megfigyelései 12 és a jelen tanulmányban elmondottak között.
Az irodalomelmélet kérdései iránt nálam nagyobb affinitást mutató
szerzők minden bizonnyal impozáns elvi bevezetéssel kezdenék a
vizsgálatot, hiszen végeredményben, ugye, a realizmusról van szó, az
elvárási
horizont
("Erwartungshorizont")
Mannheim
Károlyra
visszavezethető fogalmáról, a komparatisztika bizonyos alapkérdéseiről, az
irodalomkritika funkciójáról, az irodalmi mű színpadi adaptációjának
értékeléséről, a fordítás lehetőségeiről és lehetetlenségeiről, a minden
recepciós vizsgálat velejárójának, a rekonstrukciónak a legitimitásáról és
így tovább. Én úgy döntöttem, hogy elméleti kérdésekre csak ott térek ki,
ott is csak a valóban elkerülhetetlen mértékben, ahol azok a konkrét
vizsgálattal érintkeznek.
* *

*

A dolgozat a "Svájci-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok" című
átfogó vizsgálat része. A kutatás támogatásért ezúton mondok
nyomatékosan köszönetet a Pro Helvetia svájci kulturális alapítványnak.
Hálás vagyok mindazoknak, akik adatokkal, ötletekkel vagy bármely más
módon hozzájárultak a dolgozat elkészültéhez; különösen nag} segítséget
jelentett számomra közvetlen munkatársaim, Radnai Erika és Mizda
Krisztina megbízható és elkötelezett munkája.
1. Barátunk, aki elszabotálja az imperializmust (1957-1959)
A második világháború végétől, de főképp a Rákosi-klikk 1948-1949ben lezajlott végleges hatalomátvételétől 1956-ig Magyarországon a
kultúra területén is hidegháborús viszonyok uralkodtak. Eleven szellemi
életnek nyoma sem volt, a menetrendszerű pontossággal érkező Zsdanovállásfoglalások határozták meg, mit kellett éppen kultúrán és annak
Lion Feuchtwangers Aufnahme in Ungarn. - Német Filológiai Dolgozatok
VIII. Debrecen 1974. 55-67.
11
J. H. Reid: Dürrenmatt in the GDR: the dramatist's reception up to 1980.
- The Modern Languauge Review. London. 79. 1984. 356-371.
12
Marek Przybecki: Aus Dürrenmatts Heimat. Deutschsprachige
Schweizer Literatur in Polen. - Kneip/Orlowski, i. m. 387-407.
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értékein érteni. Életre-halálra menő presztízsharcok (mint amilyen az
úgynevezett Lukács-vita volt 1949-ben) helyettesítették az előrevivő
diszkussziókat; a művészi alkotásokat (illetve nem is az alkotásokat, hanem
szerzőiket) kizárólag ideológiai szempontok alapján minősítették. A kortárs
világirodalom a magyar közönség számára szinte egyenlő volt a nagy
Szovjetunió népeinek literatúrájával, még az úgynevezett baráti országok
produkciójából is alig-alig fordítottak le valamit, 13 a nyugati világ íróiról
nem is szólva. 14 Nyugati nyelveken még az sem olvasott, aki valaha tanulta
őket; nem volt mit. A régebbi korok polgárinak bélyegzett szerzői közül
jószerivel csak olyanoktól került néhány alkotás a közönség elé, akiket a
szocialista realizmus előfutáraként lehetett beállítani. Közéjük tartozott
Gottfried Keller, róla Lukács György már moszkvai emigrációja során
kifejtette, hogy ideális irodalmi nevelő és megvalósítja azokat a
lehetőségeket, amelyeket a korabeli német irodalom elszalasztott.15
1956-ra - hála mindenekelőtt a Nagy Imre körül csoportosuló
reformerőknek, tágabb összefüggésben nézve a hruscsovi "olvadás" nálunk
is érzékelhető hatásának - megérlelődött Magyarországon a felismerés,
hogy a szellemi izolációnak ez a mértéke tovább nem tartható. A változás
katalizátoraként (nem deklaráltan persze, de aligha véletlenül az 1955-ben
indult moszkvai "Inosztrannaja Literatura" példájára) olyan folyóirat
létrehozását vettek tervbe, amely a modern világirodalom színe-javát
közvetíti a magyar olvasónak. Ez volt a "Nagyvilág". Első évfolyamának
első száma 1956 októberében, alig pár nappal a forradalom kitörése előtt
jelent meg.

13

A Lukács György aitai nagyon nem kedvelt Brechttől például (az 1945
nyarán bemutatott "Koldusoperá"-t követően) csupán halála után, 1957
tavaszán
került darab - "A szecsuáni jó ember" - magyar színpadra.
14
A ritka kivételek egyike volt a Lukács által (Naphta ellenére) favorizált
Thomas Mann.
15
1948-ban két, 1950-ben és 1956-ban egy-egy Keller-kötet jelent meg
Magyarországon. (Vö.: Komáromi, i. m. 3/3.) ~ Gottfried Keller sztálini
időkbcli előtérbe állítása egyébként korántsem volt magyarországi
specialitás. Lengyelországban is őt, a "feuerbachi materializmus hívé"-t,
tekintették a XIX. századi realizmus ügyeletes klasszikusának. Vö.:
Przybecki, i. m. 393-395.
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A programadó bevezető, melyet Lukács György jegyez, szuggesztíven
indokolja a lap szükségességét: "A XX. kongresszus [a Szovjetunió
Kommunista Pártjának huszadik kongrsszusa] véget vetett az irodalom
dogmatikus irányításának, szektásan bürokratikus vezetésének. Az írókat és
olvasókat nem tekintik többé gyámságra szoruló gyerekeknek, hanem
felnőtt, felelősségüket tudatosan érző embereknek" , akik a szövegek
alapján maguk alkothatnak véleményt a világirodalom jelenségeiről. Ez az
elv valósul most meg Magyarországon is. Az új vállalkozás mindazonáltal,
mondhatni, behúzott fékkel indul: Lukács a hidegháborús korszakból jól
ismert lexikával elmagyarázza, nehogy tévedés essék, továbbra is kemény
harc folyik a szocializmus és a kapitalizmus erői között, a nyitás célja a
lehetséges szövetségesek körének esetleges tágítása; a modernizmusnak tett
ideológiai engedményekről természetesen továbbra sem lehet szó.
A mindössze háromoldalas bevezető rövid összefoglalása annak, amit
17

Lukács a "A kritikai realizmus a szocialista társadalomban"
című
tanulmányában fejt ki részletesen, ahol (lényegében a korai harmincas évek
pozíciójára visszanyúlva) a szocialista és a kritikai realizmus közötti
szövetség mellett száll síkra. A "szektariánus-bürokratikus beszűkülés",
azaz a sztálini kultúrpolitika lényege abban állt, mondja, hogy azt követelte
minden társadalomkritikát gyakorló írótól, azonnal mutassa fel a föltárt
hiba kijavításának lehetőségét, mégpedig csakis a kommunista élcsapat
alapállásáról, s aki nem ezt tette, az rögtön ellenségnek számítolt. Most,
folytatódik az érvelés, újra meg kell erősíteni a szövetséget a kritikai
realistákkal, annál is inkább, mivel ők különösen hatékonyan járulhatnak
hozzá a mindenkori forradalmi fejlődés nemzeti jellegének kialakulásához
- ez pedig Lukács szerint az adott helyzetben alapvető fontosságú.
A "Nagyvilág" első évfolyama mindössze egy számból állt, az 1956
októberét követő hónapokban minden potenciális érintett, szerkesztő,
fordító, olvasó, irodalmon kívüli dolgokkal volt elfoglalva. Az írószövetség,
amely - főképp lapjának, az "Irodalmi Ujság"-nak a révén - jelentős
szerepet vállalt a forradalom előkészítésében, november 4. után sem
16

Lukács György: Magyar irodalom - világirodalom. In: Nagyvilág. 1.
1956. 5.

17

Lukács György: A kritikai realizmus a szocialista társadalomban. - L.
Gy.: A kritikai realizmus jelentősége ma. Bp. 1985. 131-202. — Vö.
különösen: 145, 156-159.
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tekintette megváltoztathatatlannak a helyzetet, a nyilvánosság erejének
felhasználásával próbált meg fellépni a forradalom vívmányainak
megőrzéséért. A kádári hatalom egyik első feladatának tekintette, hogy
feloszlassa az írószövetséget és börtönbe csukja annak egyes vezetőit.
Ekkor erősödött fel az írói bojkott ötlete, jóllehet annak realitása
kezdetektől fogva kérdéses volt: aligha tarthatta hosszabb távon
megvalósíthatónak bárki, hogy egy heterogén irodalmi élet valamennyi
tagja hajlandó és képes legyen ilyen mérvű önkorlátozásra. Már 1957
elején megjelent, hangos sajtóbeli hírverés közepette, a feltörekvő fiatal
költők verseiből összeállított "Tűztánc" antológia, s lassacskán újra
szólásra jelentkeztek mások is. Az írószövetséget 1959 őszén alakították
újjá a végtelenségig lojális Darvas József elnökletével, s 1964-re jutott el a
helyzet odáig, hogy a központi cenzúrahivatal, a Kiadói Főigazgatóság ezt
konstatálhassa a magyar irodalom helyzetéről szóló jelentésében: "[...]
befejeződött mindazok visszatérése az irodalmi életbe, akik 1956 után
önmagukat kirekesztették abból ('a hallgató írók problémája') (Benjámin
László, Juhász Ferenc, Weöres Sándor), vagy fontos államérdekek tették
szükségessé egyesek távoltartását, s ezek is megtalálták a visszatérés
leghelyesebb módozatait (Déry Tibor, Zelk Zoltán és mások)." 18
Az átmeneti időszakban kulcsszerep jutott az 1957 áprilisában újra
indított "Nagyviláginak. Az íróknak, addig is, amíg a hazai irodalmi életet
a bizonytalanság uralta, hisz nem lehetett pontosan tudni, kit fognak még
bűnbakká nyilvánítani és börtönbe csukni (ha nem kivégezni), ki veszti el a
megkíméltek és megzsaroltak közül a türelmét és szólal meg újra, s ha
megszólal, mit mond, ki enged, önmagát feladva vagy nagyon is önmagát
adva, a gátlástalan hatalom csábításának, amíg helyre nem álltak a relatíve
normális viszonyok, a "Nagyvilág" - fordítások, esszék, könyvismertetések
formájában - lehetőséget teremtett a megszólalásra, anélkül, hogy
18
Tóth Gyula: Az élő magyar szépirodalom helyzete és fejlődésének
néhány vonása az utóbbi években. 1964. június 4. - írók pórázon. A Kiadói
Főigazgatóság irataiból, 1961-1970. Bp. 1992. 259. -- Déryt és Zelket úgy
tartották távol "fontos államérdekből", hogy börtönbe zárták őket. A velük
együtt letartóztatott és kiengedett Tardos Tibornak és Háy Gyulának
viszont korántsem sikerült integrálódnia az új érába, Tardos 1963-ban
emigrált Párizsba, Háy 1964-ben hagyta el az országot - úgyhogy az
összefoglaló igencsak leegyszerűsíti és még mindig szépítgeti a helyzetet.

154provokálta volna az állásfoglalást olyan témákról, mint a megtorlások,
kivégzések, elhurcolások, disszidálások, a Kádár-rendszer eleinte
kilátástalannak tűnő harca a nemzetközi elismerésért vagy az irodalomban
uralkodó káosz. Ártatlan kis dalokat lehetett énekelni a világirodalomról,
mint a gyerek, aki fél a sötétben.
Hogy a közönségnek mit jelentett az elszigeteltség évei után végre
hozzájutni a világirodalom alkotásaihoz, azt aligha szükséges ecsetelni, s
az is nyilvánvaló, miért volt fontos az 1957 áprilisában újra indult
"Nagyvilág" a hatalom számára: azt várta el tőle, hogy elégítse ki a mind
általánosabb irodalmi ismerctéhséget, oly módon, hogy veszélyes
gondolatokat még csak ne is sugalljon, s gondosan tartsa távol nemcsak az
ideológiai ellenfeleket, hanem a nem kívánatos avantgarde (vagy ahogy
akkor mondták, modernista) jelenségeket is. Az állam által finanszírozott,
tehát fenntartási gondokkal nem küszködő lap demonstrálni volt hivatott a
Kádár-rendszer nyitottságát, a helyzet abszolút normalitását, meg kellett
teremtenie és strukturálnia a nyilvánosság egy szegmensét.
A Lukács "Magyar irodalom - világirodalom" című vezércikkében
megadott program tehát az újraindulásnak is alapul szolgálhatott,
függetlenül attól, hogy Lukács maga ekkor éppen megint nem tartozott a
rendszer kedvencei közé. Rögtön megváltozott viszont a főszerkesztő
személye, a megbízhatatlan polgár, Kolozsvári Grandpierre Emil helyett a
lap élére, úgyszólván a világirodalom recepciójának kapitányi hídjára, az
osztályharcban edződött, ám franciás műveltségét sem megtagadó
Gereblyés László került.
Azok között a külföldi szerzők között, akiket a "Nagyvilág" elsőkként
állított reflektorfénybe és ítélt, szinte automatikusan, népszerűségre,
szerepelt a 36 éves fiatal svájci, Friedrich Dürrenmatt. Rögtön a júniusi
számban recenzió jelent meg a "Die Panne" című kötetről, Gera György a
modernség iránti érzékenységgel, a korabeli kritikai kliséket, a két
világrendszer erőltetett szembeállítását messze elkerülve, ma is
elgondolkoztató módon ismertette ezt a "nagyszerű könyv"-et19. Kivált az
ragadta meg, hogy Dürrenmatt világa csupa jelkép, méghozzá nem
egyszerűen a részletekben az:
"Nála a jelkép az általánosítás elsőszülött fia. [...] Nem ismeri a
felhígított valóságot, a jelenségek lehetőségeinek végtelen bonyolítását,
19

Gera György: Jelkép és valóság. - Nagyvilág. 3. 1957. 476.
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nem él vissza a mese fantasztikumával, az élet ambivalenciájával. A kafkai
sorsokat valamennyire is ismerő olvasó 'szükségszerű képtelenséget' vár,
már-már hajlandó elfogadni, hogy Dürrenmatt utazó ügynökén a lakomázó
hóhér végrehajtsa a halálos ítéletet [...], de Dürrenmatt nemhogy messzebb
rugaszkodna a valóságtól - épp itt, a befejezés lélegzetelállítóan izgalmas
pillanataiban tér vissza hozzá: Alfredo Traps, a Hephaistos cég
'vezérképviselője' maga is ráeszmél bűnösségére és felakasztja magát.
S ezzel a lebilincselő bűnügyi történet társadalmi diagnózissá, tragikus
szatírává válik, a 'Mario és a varázsló' ellenlábasává, azzal a különbséggel,
hogy itt nem egy ördögi kókler dclejezi halálba az ártatlanságot, hanem az
erkölcsi törvény semmisíti meg a konvencionális látszatot, amelyről
kiviláglik, hogy lényegében képmutató, könyörtelen, farkasfogú."
Egy könyvismertetés persze lehet akár a véletlen műve is; a
"Nagyvilág" 1957. évi 9. (decemberi) száma azonban ismét előveszi
Dürrenmaltot, immár terjedelmes primér szöveget hoz tőle, az
"Abendstunde im Spätherbst" című hangjátékot. Mivel a svájci írót az
irodalmi közvélemény ebben a pillanatban legföljebb Gera recenziójából
ismerheti, magától értetődik, hogy rövidke bevezetőt kell kerekíteni a
közlemény elé, mintegy fölvázolandó a Dürrenmatt-tal kapcsolatos
"hivatalos" hazai álláspontot. A feladatra a fordító, Fáy Árpád, a lap német
rovatának vezetője vállalkozik, aki 1924 óta tagja a pártnak, "a
felszabadulás után gazdasági szakértelme és marxista képzettsége a
szocialista kereskedelem fontos posztjaira állította [1947-től 1956-ig a
Közért Vállalat vezérigazgatója vojfj, de a zenével és az irodalommal való
kapcsolatai sosem szakadtak meg.11"
Fáy Árpád bevezetője egy lakonikus életrajzi utalás után rögtön rátér
Dürrenmatt drámaírói sikereire, elsősorban a "Der Besuch der alten
Dame"-ra (németül idézi a címet), amely "nagy erővel jeleníti meg a
szegény (háború utáni) Európa és a parvenü (ugyancsak háború utáni)
Amerika ellentétét, miközben az elaljasító nyomorúságot és a tobzódó,
rideg jólétet egyaránt pellengérre állítja". Ezután következik annak
differenciáltságra törekvő kifejtése, mi köt össze bennünket a svájci íróval s
főleg mi választ cl tőle: "Dürrenmattot szűkös életrajzi kommentárok bár
rebellisnek és a polgári képmutatást minden. írásában könyörtelenül
20
21

Uo.
Kéry László: Fáy Árpád (1902-1976). - Nagyvilág. 9. 1976. 1434.

156üldözőnek, de ugyanakkor 'alapjában' vallásos léleknek mutatják be. Mi
kételkedünk az állítólagos vallásosság őszinteségében. Szépprózája ('Die
Stadt', 'Grieche sucht Griechin') voltaképpen alig árul el valamit
világszemléletéből, sőt ez a rejtőzködés mintha kiszámított lenne. Eddig
megismert írásaiban éppen azt találjuk jellemzőnek, hogy bár
leleplezéseiben kíméletlen, utat nem mutat. Még a vallás felé sem."
Fáy óvatos az általa fordított hangjáték megítélésében is. Mintha több
menekülési utat is nyitva akarna hagyni magának, amikor ezekkel a
szavakkal ajánlja az "írói élmény"-t az olvasók (és persze az ideológiai
szempontok őreinek) figyelmébe: "Szellemes alapgondolat, merész és
fordulatos kidolgozás, kíméletlen gúny és nyelvöltés a fennálló polgári
világrend jelenségeire, leleplezések, cinizmus, kiábrándultság és semmi
tovább. Megtaláljuk e művében az író ars poeticáját is, csak egy kicsit
torzítottan - a természetes öröm egészséges nevetése helyett a keserű
öngúny és önsajnálkozás grimászaival. A probléma maga, amelyre
hangjátéka cselekményét felépíti, mesterkélt, a konfliktusnak inkább csak
ürügyét megteremtő - előadása viszont mindvégig eredeti és lebilincselő.
De mintha çiùiek". az. erdetiségnek a hatását éppen keresésének alig
leplezhető szándéka csökkentené. Am ítéljen az olvasó."22
Kétségkívül felmerül a kérdés, miért épp ezt a viszonylag jellegtelen,
reprezentatívnak aligha nevezhető hangjátékot közlik elsőként, mikor "A
nagy Romulus" már nyolc éve kész, egy éve megvan "Az öreg hölgy
látogatása", a bűnügyi regények némelyike is rég megjelent. Mélyebb
megfontolás után valószínűleg hiába kutatnánk, mégis aligha lehetett volna
szerencsésebben választani. A mű ugyanis szükségképpen megragadta a
közönség figyelmét, mégpedig nem csupán abból az általános okból, hogy
az új folyóiratot fokozott érdeklődés kísérte, hanem mindenekelőtt mivel a
munka szinte minden tekintetben eltért az olvasói várakozástól: kirítt az
utóbbi évtizedben megismert művek sorából, nem illett az irodalmi
hagyományba és az olvasóknak az irodalmi műfajokról alkotott általános
képébe, újnak tűnhetett pátoszmentcssége, kissé morbid humora, a krimibeiités, a feszültség, a meglepetés. Itt is a jó és a rossz állt ugyan egymással
szemben, mint a szocialista realizmus megannyi alkotásában, de az erkölcsi
tisztaságot ezúttal nem egy munkás-paraszt superman, hanem egy többékevésbé megszállott és szánnivalóan naiv kishivatalnok képviselte, akinek 19

Fáy Árpád: Friedrich Dürrenmatt. - Nagyvilág. 9. 1957. 1361.
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hogy is lehetett volna másként - lakolnia kellett azért, mert rájött az
igazságra.
A darabban az írói hivatás képviselője sem nem az a vátesz és
népvezér, akinek a nevét (az évszázados magyar hagyomány jegyében)
magasra tartott zászlókra lehet írni, sem nem "a lélek mérnöke", ahogy
Sztálin mondotta, hanem gyarló ember, mint bárki más, sőt: éppen
gyarlóságából, a huszonkét gyilkosságból kíván irodalmi tőkét kovácsolni.
Akár a címfordítás - "írói élmény" a szó szerinti "Késő őszi esti órán"
helyett - is felfogható lenne egyfajta cinkos kacsintásnak: íme, így is lehet
írói élményeket szerezni, nemcsak azon a szocialista realista szerzők
számára kötelezően előírt módon, hogy kivonulnak a termelésbe; máshol is
megtalálható az élet sűrűje, nem csupán a gyárakban és téeszekben.
Bár tény, hogy a sorok közötti olvasás Magyarországon mindig is
magas fejlettségi fokon állt, a fenti két bekezdésben elmondottak
természetesen bizonyíthatatlanok: nem tudni, hogy a korabeli közönség az
itt leírtakat vette-e ki a Dürrenmatt-szövegből. Ha igen, véleményét akkor
is gondosan elrejtette a nyilvánosság elől, hiszen a túlélés egyik
alapfeltétele éppen az volt (és maradt), hogy nem szabad ujjat húzni a
hatalommal.
Egy dolgot az "írói élmény" "Nagyvilág"-bcli közlése mindenképp
világossá kellett hogy tegyen a korabeli olvasó számára: Dürrenmatt
mostantól fogva - visszavonásig és azokkal a műveivel, amelyek
megjelennek magyarul - a szalonképes szerzők sorába tartozik, az első
kortárs svájciként és egyáltalán az egyik legelső nyugati íróként. Nem bűn
olvasni, lehet gondolkodni rajta és lehet - ha bizonyos alapvető
játékszabályokat betart az ember - beszélni róla.
1958-ban újabb félreérthetetlen jelzés következik. Dürrenmaltnak egy
éven belül két kötete jelenik meg Budapesten, az egyik a Magvetőnél,
amely a későbbiekben elsősorban a kortárs magyar szépirodalom kiadására
szakosododik és Dürrenmatt iránt nem mutat további érdeklődést, a másik
az Európánál, amely a magyarra fordított külföldi szépirodalom első számú
kiadójának számít. A két kötet megléte már önmagában óriási szó egy
radikálisan szűk könyvpiacon, ahol az állam monopóliumát képező
könyvkiadást nem üzleti tényezők határozzák meg. A könyv ára szinte csak
szimbolikus, az ember azt veszi, azt olvassa, amit kapni, arról vitatkozik,
arról alkot véleményt. Dürrenmatt népszerűségi görbéje tehát a két kötet
nyomán szükségszerűen meredeken megindul fölfelé. Az sem
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elhanyagolható, hogy igazi újdonságokról van szó, a legnagyobb sznobnak
sem szégyen bevallania, hogy eddig nem olvasott semmit Dürrenmatt-tól.
A divat kialakulása szempontjából végül az sem mellékes, hogy mindegyik
kötet más jellegű, tehát különféle ízlésű rétegeket képes megszólítani.
A Magvetőnél megjelent könyv három elbeszélést tartalmaz
Dürrenmatt írói pályájának kezdetéről, "A baleset"-et, "Az alagút"-at és "A
kutyá"-t. "A baleset" felfogható mint egyszerű bűnügyi regény, ami olyan
közegben, ahol egészen addig a műfaj maga ismeretlen volt (és egy darabig
még az is maradt), nem akármilyen novum. A másik két szöveghez
hasonlóval sem igen találkozott az utóbbi évtizedben a magyar olvasó,
minthogy ezek nem a hagyományos realista szemlélet- és ábrázolásmód
segítségével készültek, hanem a szocialista realizmus szabályai szerint
elképzelhetetlen látomások (igaz, realista kiindulással). Nem kevésbé
szembeszökő a céloptimizmus hiánya, miáltal a két Dürrenmatt-szöveg a
pártos, egyenesvonalú irodalmi alkotásokhoz szokott olvasó szemében
annak a még korántsem minden gyanú felett álló Kafkának a közelébe
kerül, akitől alig egy évvel korábban^jelenik meg magyarul az első kötet, az
"ítélet" című elbeszélésgyűjtemény."
A Diirrenmatt-elbeszéléskötet illusztrátora a mindössze 27 éves, a
hagyományos képi realizmusnak már ekkor határozottan hátat fordító
Kondor Béla, aki roppant adekvát rajzokat készít a történetekhez, a fordító
pedig az a Gera György, aki egy évvel korábban az első magyarországi
Dürrenmatt-recenziót írta, s aki utószavában ezúttal is nagy empátiával
szól a kötetbe fölvett művekről - hamarosan meg is kapják érte a magukét
mindketten Szabó Páltól.
Megint más Dürrenmatt-arcot mutat a "Der Besuch der alten Dame",
amelyet "A milliomosnő látogatásáénak keresztelnek. Ez Dürrenmatt rövid
magyarországi pályafutása alatt már a harmadik kissé átalakított cím.
Az "Abendstunde im Spätherbst" szó szerinti magyarítása, a "Késő
őszi esti órán" nyilván nem elég vonzónak tűnt a fordítónak vagy a
szerkesztőnek, ezért kerekítették belőle a legalább annyira közhelyes "írói
élmény"-t. (Ha csak nem mégis a fentebb föltételezett ironikus fricskáról
van szó.) A "Die Panne" magyarításának hátterében a két nyelv szerkezeti
különbségei állnak. A "Panne" szó azt fejezi ki, hogy Alfredo Traps utazó
23

Az utószó annak az Ungvári Tamásnak a munkája, aki Dürrenmatt
magyarországi megismertetésében is tevőleges szerepet játszik.
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azcrt nem tud hazamenni, mert elromlott ("lerobbant") a kocsija. A
nominális szerkezetek iránt a németnél sokkal kevesebb affinitást mutató
magyar nyelvben ennek a főnévnek egyszerűen nincs pontos megfelelője. A
"defekt" szó, amelyet Gera első recenziójában használ, pontatlan, lévén,
hogy csak a gumi hibájára utal, a végül választott megoldás, a "baleset"
viszont sokkal inkább jelentene "UnfaH"-t, mint "Panné"-t, ami nemcsak
konkrét, hanem átvitt értelemben sem fedi a történet tartalmát, Traps
öngyilkossága ugyanis nem baleset, hanem egyfajta rendellenesség,
üzemzavar az öregurak igazságügyi játékában. Talán az segített volna, ha
nem ragaszkodnak mindenáron a nominális megoldáshoz. 24
"A milliomosnő látogatásáénál az eredeti cím megváltoztatása
nyilvánvalóan nem nyelvi, hanem ideológiai hátterű. Jóllehet a
szocializmusban a hölgy szót legföljebb ironikus felhanggal volt szokás
használni nőnemű kapitalistákra és cinkosaikra, "Az öreg hölgy látogatása"
cím alighanem még mindig nem jelezte elég egyértelműen, amit a priori
tudatni kellett a közönséggel, hogy tudniillik a darab a kapitalizmus és
csakis a kapitalizmus ellen irányul. 25 Elnevezték hát a színművet - a
"Ludas Matyi" című szatirikus lapból ismert harcias karikatúrák stílusában
- "A milliomosnő látogatásáénak.
Gera György fordítása a prózakötetben korrekt, ezzel szemben Fáy
teljesítményét nem lehet fenntartás nélkül dicsérni, s nem csupán olyan
apróságok miatt, mint hogy nem "gyorsvonatának, hanem "D-vonat"-nak
fordítja a "D-Zug" szót. Súlyosabb dolog, hogy megpróbálja mintegy tovább
kompromittálni Claire Zachanassiant; ahol az öreg hölgy az eredetiben
24

Ugyancsak kizárólagosan nyelvi alapja van később annak, hogy a "Der
Richter und sein Henker" magyar címéül "A bíró és a hóhér"-t választják.
A birtokviszony jelölése ("hóhérja") prozódiailag elviselhetetlen lenne. A
"Mitmachcr" magyarításával is meggyűlt a fordító, Kertész Imre baja,
lévén, hogy ennek a főnévnek sincs nyelvünkben megfelelője. Végül a
"Csendestárs" mellett kötött ki - az vesse rá az első követ, aki tud jobb
megoldást. Nem lehetett egyébként könnyű szülés a "Zűrvölgy"
"Durcheinandertal") és az "Igazság-ügy" ("Justiz") címfordítás sem.
5
Arra az ideológiailag remekül kiaknázható tényre, hogy az "Old Lady"
az angol nemzeti bank közhasználatú elnevezése, csak jó másfél évtizeddel
később jött rá a "Világirodalmi Lexikon". (Lay Béla/Muzslay László:
Friedrich Dürrenmatt. - Világirodalmi Lexikon 2. Bp. 1972. 911.)
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igazságot (Gerechtigkeit) követel, ott a fordításban "elégtétel" szerepel, a
"Trotz der Prinzipien?" mondatot pedig így magyarítja Fáy Árpád:
"Ellentétben a nyugati világrend erkölcsi elveivel?"26
Arról, hogy ne tévelyegjen az olvasó tanácstalanul a könyv sorai
között, a fordítási ügyeskedéseken túl a darabhoz csatlakozó utószó is
hivatott gondoskodni. Fáy Árpád Dürrenmatt személyére vonatkozóan
mindössze annyit említ, hogy a svájci szerző harminchét éves (ami igaz) és
Neuenburgban született (ami tévedés), aztán máris rátér a világhíres
darabra, határozottan tudatva, hogy az író "nem valami elvont polgári
társadalom képmutatását és kegyetlenségét leplezi le, hanem pontosan a
maiét, a második világháború utániét, a dollár hatalmában és bűvöletében
élőét" 27 . A darabból, amely, állítja Fáy, szinte a tőke-koncentráció marxi
folyamatának illusztrációja, pontosan kiderül, hogy Németországban és
Hitler bukása után játszódik: "A polgármester unokáit Herminának és
Adolfinának hívják, két szőke copfjukon kívül nincs is más szerepük a
darabban, mint az, hogy Hitler és Göring keresztnevét viseljék. így azután
az sem kétséges, hogy a pénznem megjelölése nélkül emlegetett
milliomosnő: dollármilliomos, de nem hagy bennünk kétséget eziránt
Zachanssian asszony önbizalma és fölénye, egész stílusa és magatartása
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F. D.: A milliomosnő látogatása. Bp. 1958. 50.
" 7 Fáy Árpád: A fordító utószava. - Uo. 149.
28
Uo. 150. — Aki netán azt képzelné, hog)' effajta egyoldalú interpretáció
csak a létező szocializmus világában történhetett meg Dürrenmatt-tal,
annak nyomatékosan figyelmébe ajánlom Mona Knapp tanulmányát (Mona
Knapp: Die Verjüngung der alten Dame. - Text und Kritik. 56. 1977. 5866) az "Öreg hölgy" Maurice Valency által 1958-ban készített amerikai
színházi adaptációjáról, majd az ezen alapuló, Vicky Baum rendezte
filmről Ingrid Bergmann-nal és Anthony Quinn-nel. Ezekhez képest Fáy
utószava és fentebb említett fordítási ügyeskedései nevetséges semmiségek,
hiszen ott a helyszíntől a neveken és a jellemeken keresztül a cselekményig
mindent megváltoztatnak, csak hogy megfeleljen a darab az elvárásoknak:
az amerikai néző Güllent Európába helyezze, azaz vonja ki saját
azonosulási szférájából, Claire Zachanassianban viszont csodálja az
"American Dream" megvalósítóját, a rendkívüli tempóban meggazdagodott
üzletasszonyt. Alapvető különbség persze, hogy a magyar recipiensektől
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Az 1956 előtti korszak irodalomkritikájának egyik legfőbb jellemzője
az egyszólamúság volt: az objektíve érvényesnek tekintett, egyedül helyes
marxista álláspontot nem vitatni, legfeljebb színezni, tovább kibontani volt
szokás. Aki tehát először szólalt meg egy-egy művel vagy íróval
kapcsolatban, jó eséllyel pályázhatott arra, hogy ő határozza meg a
hivatalossá váló véleményt (már persze ha egyébként megfelelő
tekintélynek számított és jól idézett). Ennek a reflexnek a jegyében
jelentkezik a "Nagyvilágiban a két kötettel szinte egyidőben az első
magyar Dürrenmatt-interpretátor, Hegedűs Géza.
"Levél Svájcba, Friedrich Dürrenmatt úrnak, Neuenburg" című
cikkéből megtudjuk, hogy ő maga nemcsak termékeny író. hanem
történetesen az irodalom professzora is, nem mulasztja el a részletes
beszámolót saját munkásságáról, nyugati utazásairól (amiről egyszerű
halandó akkoriban még csak nem is álmodhatott), írói hitvallásáról ("egyik
legfontosabb írói-művészi feladatomnak érzem: átadni a formálódó
jelennek és a proletár jövőnek a halott polgárok örökségéből annyit,
amennyire csak képes vagyok" 2; ), említi saját németre fordított műveit,
melyek az NDK-ból valami felfoghatatlan okból nem jutnak el Dürrenmatt
hazájába, miközben mi, ugye, Dürrenmattot olvasunk - fő mondanivalója
azonban a szocialista irodalom elvi magasabbrendűségének bizonyítása.
Gondolatmenete "A baleset"-nek abból a bevezető kérdéséből indul ki,
hogy van-e még manapság egyáltalán megírható történet. "Ezt a kérdést itt
minálunk, nemcsak Magyarországon, hanem Sopron és Sangháj közt,
valamirevaló írónak eszébe sem jutott volna föltenni." 30 Dürrenmatt-tól
viszont igenis jogos a kérdés: "Hiszen Önöknél az emberek egymáshoz való
viszonyában hosszú idő óta nem történt változás, tehát a külső
kettős elhatárolódást várt el a hatalom, mind Claire-t, mind a giilleniek
dilemmáját rideg kívülállóként illett nézniük. Az amerikai adaptáció bizton
számíthatott arra, hogy az ottani közönség fenntartások nélkül azonosul az
"amerikai áloin" ideálképeivel; aki Magyarországon prezentálta a darabot,
annak viszont egy bizalmatlan, minden mögött rejtett üzenetet sejtő
(mondhatni: nem infantilis módon rajongó, hanem gondolkodó)
publikummal kellett számolnia.
Hegedűs Géza: Levél Svájcba, Friedrich Dürrenmatt úrnak, Neuenburg.
- Nagyvilág. 12. 1958. 1854.
30
Uo.
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körülmények és az ezek folytán kialakult lélektani helyzetek minden
változatát így vagy úgy elmesélték. S vagy újra mesélik, egyre jobban
hígítják, vagy olyan írói becsületességgel, mint Ön, látják és bevallják a
csődöt. [...] Ahogy az Ön sorait olvasom, el kell hinnem, hogy Önöknél
valóban bekövetkezett a kultúra tragikus válsága: a nehézség nélkül
megszerezhető léha szórakozás az emberek legnagyobb részében elfoglalta
a nemes gyönyörűségek helyét. Nálunk azonban;-ahol évszázadokig sokkal
vékonyabb réteg előjoga volt a lélek nemes gyönyörűsége - az irodalom, a
művészet mostanában egyre nagyobb tömegek igénye és gyönyörűsége
lett."3.1
A cikk nyilvánvalóan kissé túllő a célon; ezt a hangot most már a
kultúrpolitika sem akarhatja. A Dürrenmatt-köteteket napok alatt
szétkapkodó olvasók, a róla már-már kényszeresen beszélgető értelmiségiek
pedig aligha annak illusztrációjaként veszik kézbe "A baleset"-et és "A
milliomosnő látogatásá"-t, hogy milyen pompás az élet, s ezen belül az
irodalom a létező szocializmusban. Épp ellenkezőleg, élvezik, hogy végre
hozzájutnak a művekhez is, nem csupán az ítéletekhez, hogy végre saját
maguk alakíthatnak ki véleményt eg)' világirodalmi jelenségről, még akkor
is, ha ez a vélemény bizonyos határokon persze egyelőre nem lép túl. A
nyitást az emberek valós nyitásként értelmezik, komolyan veszik.
Hegedűs kemény cikke mindazonáltal nem elszigetelt jelenség, a
kritika általában megpróbálja visszafogni a közönség lelkesedését.
"Dürrenmatt nem ismeri fel a tőkés társadalom elleni harcban
szövetségeseit, amit pedig a kor embereinek mind nagyobb többsége találja
meg. Harcát a kilátástalanság önként vállalt perspektívájával vívja és ezért
maga is alagútba futott" 32 , állítja döcögő stílusban az "Élet és Irodalom", a
"Népszava" szerint pedig Dürrenmatt "humanista, jószándékú és nagy
művészi erővel ábrázolt írásaitól csak egy választ el bennünket: felismerte a
33

kórt, de gyógyíthatatlannak tartja, mi pedig tudjuk, hogy van kiút." Egy
kis lekezelő magabiztosságért a "Tiszatáj" recenzense sem megy a
szomszédba: "[...] ha Dürrenmatt le tudja győzni kispolgári kötöttségeit,

31

Uo. 1855-1856.
' Csillag Pál: A harcos pesszimizmus alagútja. - Elet és Irodalom. 43.
1958. 8.
33
G. G.: Friedrich Dürrenmatt: A baleset. - Népszava. 1958. nvember 4.
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igazán maradandó alkotásokat hozhat létre, ha nem, el fogja nyelni a ködös
miszticizmus, irracionalizmus, reakciós fatalizmus. Kár volna érte." 34
Az idős parasztíró, Szabó Pál, aki ekkor még az Elnöki Tanács tagja,
még ennyi sajnálatot sem érez a svájci író iránt. Nem akarván, hogy azt
mondhassák, "az időből kivénült narodnyik" 35 már nem érti, mi történik
körülötte, úgy dönt, elolvassa "A baleset" című kötetet, ha már mindenki
arról beszél. Könyvesboltban nem kapható, kölcsönkéri hát valakitől,
átrágja magát rajta - és talmi kincsnek tartja. Helyes, hogy kiadták,
mondja, ezzel is kifejezve, hogy ő az új kultúrpolitikával is egyetért, de
csak azért helyes, mert így mindenki láthatja, micsoda dolgokat
ünnepelnek odaát, a világ másik részében. Ezen a lényegen, mondja Szabó
(Gera György utószavára célozva), semmiféle magyarázkodás nem
változtat. Hát még azok az illusztrációk! "Például a kilencvenhctedik
oldalon rozzant, részeg szekrénnyé szűkül körülted a világ, de nincs semmi
baj, mert ott csüng felborult poharad felett a hurok, s hiába várnád a
végszót, mert azonnal be kell ugranod és fel kell, hogy akaszd magad. Meri
ha nem, úgyis felakaszt a világ." 36
Szabó Pált Diirrenmatt elbeszélései a középkori lovagregények
receptjére emlékeztetik, csak épp megfordítva: "Mert ott nem a halálba
húzzák a felbolydult víziót az emberek, hanem még a halálból is az életbe.
Egy gyerekkori olvasmányomból emlékezem egy lovagra, akit a kéménybe
akasztottak fel, s aki ott csüng a kormon-füstön időtlen időkig, de
mindannyiszor lóra pattan [...], amikor bajban van a messzi város.' Ott
küzd lankadatlanul az emberért, tehát az életért, de itten nincs küzdés. A
kisujját se mozdítja meg senki a minden érzést és minden életet eltemető
vaksors előtt. Ezekben az írásokban nincsen jóság, nincsen sírás, nincsen
gyűlölet, nincsen szerelem, semmi sincs, ami emberi. Még emberek
sincsenek, csak agytalan, gerinctelen figurák, életük legteteje, hogy néhol
szeretkezzenek, - tehát nem szeretnek! - hogyan is? így '... megmerültünk
egymásban, egyre mohóbban ölelkeztünk, az utca zaja pedig
összekeveredett mámoros, elhaló sikolyunkkal.1

34

Bárdos Pál: A borzalmak világa. - Tiszatáj. 12. 1958. 10.
Szabó Pál: Friedrich Diirrenmatt: A baleset. - Kortárs. 6. 1959. 939.
Uo. — Az ominózus Kondor-rajz különben nem szekrényt ábrázol, ahogy
Szabó Pál hiszi, hanem az ablakkeretet, ahova Traps fölakasztja magát.

35

164
37

Szóval, szerelem sikolyokkal."
Ilyesmit irodalmi műben egyáltalán nem illik szóba hozni, állítja
Szabó Pál. Jóllehet van szavunk erre "a sikolyos-féle szeretkezésre"38, de
azt nem tűrné a nyomdafesték. "Az ősember párkeresése, násza adhatott
ilyen hangot. Akkor az volt az élet teteje, de most az emberi indulatok
ferdére csúszott mélye. Ezért, és millió másért az emberi társadalom
minden harca, törekvése tulajdonképpen azért történik mindmáig, de
holnapig, sőt holnaputánig, hogy az ősállati formákból végképpen
megszabadítsa önmagát." 39
A Dürrenmatt-írások műfaja "izmus nélküli izmus" 40 , a "jobb sorsra
érdemes író" 41 alapanyagát az ember tudatalattijából veszi; némi rutinnal
bárki írhatna ilyen történeteket. De miért tennék ezt olyanok, akiknek nem
a saját menekülésük a témájuk? Dürrenmatté, mi több, "már nemcsak
puszta menekülés, a nyílt színvallás elől, hanem nihil, sőt, még ennél is
sötétebb valami, gyávaság, hitetlenség, s megtagadása mindannak, ami
egészség és értelem." 42 S mégis egyre több hívet toboroz magának ez a
fajta, minden hitet és formát szétzúzó művészet mind Magyarországon,
mind világszerte. "Nagy kérdés ez, s mi öregek vagy öregebbek gyakran
beszélgetünk róla. De erről beszélgettem a múltkoriban Szoboljewel is,
amikor itt járt nálam. Meg is állapodtunk abbam hogy hazamenvén,
levelezésbe kezdünk ezekről a keserves kérdésekről."
Véleményét Szabó Pál így summázza: "Ugy látszik, hogy Dürrenmatt
fekete kutyája kíséri lépten-nyomon az írókat, képzőművészeket
világszerte, ami persze, jelkép, s ő egymaga nem bíija elhessegetni. A
magyar irodalomnak is feladata, hogy segítsen neki." 44
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Uo.
40
Uo.
41
Uo.
42
Uo. 940.
43
Uo. — Leonyid Szoboljev (1898-1971), író, a Szocialista Munka Hőse, a
Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének tagja. Műveiben főként a
szovjet tengerészek életével foglalkozott.
44 TT
Uo.
38
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"A baleset" egészen más olvasatáról számol be a kisregénnyel való
megismerkedésre harminc év távlatából visszatekintve Vásárhelyi Miklós.
Egy interjúban elmondja, hogy először a börtönből szabadulva, 1961-ben
olvasta az írást. Magát (joggal) egy koncepciós per áldozatának érezte és
Dürrenmatt munkáját is ebben az összefüggésben értelmezte: "[...] engem
az izgatott, hogy milyen játékosan, milyen tréfásan és milyen... viccesen
lehet összehozni egy ilyen koncepciót, és arra gondoltam, lehet, hogy azok
az urak, akik annak idején velem szemben ezt csinálták - nos, amikor
megbeszélték egymással ezt a dolgot, közöttük is a hangulat körülbelül
olyan lehetett, mint a négy öreg között: hogy majd kitolunk mi ezzel az
alakkal! Végigmondatjuk vele szépen az életét, nem is szólunk közbe, hadd
mondjon el mindent, amit akar, s aztán majd kifundáljuk a magunk
változatát, és végül is bekényszerítjük abba az utcába, ahol - akár elismeri,
akár nem - bebizonyítjuk neki, hogy bűnt, bűnöket követett el." 45
Az analógia hatására Vásárhelyiben Traps erkölcsi felelőssége szinte
föl sem merül. Az utazó ebben az olvasatban nem más, mint az önjelölt
bírák kiszolgáltatottja: "Nagy bizonyítási eljárás itt sem folyik. Itt is
tulajdonképpen egy koncepció van. feltevések vannak, s az már az áldozat
intelligenciájának, rezisztenciájának, alkatának gyengeségéből fakad, hogy
egyre inkább tehetetlenné válik, és képtelenek ezekkel a tulajdonképpen
abszurd vádakkal szemben védekezni. Ha a jogrendet nézem, amiben
élünk, akkor ő ártatlan. De intellektuális fölényükkel annyira rátelepednek,
hogy nein tudja elmondani: 'Na, de uraim, na és, ha úgy van, és ha
lefeküdtem a feleséggel, és ez ilyen megrázkódtatást okozott, na és, ha az
állására törtem, és mindent megtettem, hát nézzenek körül, maguk hogy
jutottak előre mint ügyészek, mint bírák, mint hóhérok, mint nem tudom
micsodák? Maguk nem ezt a játékot játszották? Lehet, hogy nem
mindegy ikük, de lényegében ebben a rendszerben az emberek úgy jutnak
előre, hogy a főnökük bukására, halálára vagy nyugdíjazására spekulálnak,
és úgy érik el azt, amit el akarnak érni, nem?'" 46
Vásárhelyi Miklós interpretációjához hasonló gondolatmenettel a
korabeli magyar kritikákban és tanulmányokban természetesen nem
találkozni. Mégis úgy tűnik, itt kapjuk meg a kulcsot Dürrenmatt korai
magyarországi népszerűségéhez. Ahogy ugyanis Vásárhelyit foglalkoztatta
45
46

Gartner Eva: Mi közöm hozzá? - Magyar Napló. 13. 1991. 10.
Uo. 10-11.
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az igazság és a jog közötti (ez időszakban különösen nagy) diszkrepancia,
úgy az átlagolvasó sem vonhatta ki magát a perek, felelősségre vonások,
igazolási eljárások nyomán az alól a kérdés alól, ki is ítélkezik itt, ki fölött
és milyen alapon. Márpedig Dürrenmatt eddig megjelent írásai, akár "A
baleset"-et, akár "A milliomosnő látogatásáét, akár az "írói élmény"-t
vesszük, pontosan ezt a problémát exponálják. Hogy ez a még oly gondos
kiválasztóknak nem tűnt fel, az mégsem meglepő - végtére a cenzor is
ember, az ő figyelmének is vannak határai.
Szabó Pál rosszalló recenziója "A balesetiről a "Kortárs" 1959.
júniusi számában jelenik meg. Ezzel egyidőben a "Valóság" című,
társadalmi-ideológiai problémákra szakosodott lapban, ahol Hegedűs Géza
soros drámaelméleti fejtegetésében 47 röviden (most már korántsem olyan
magas lóról) ismét megemlíti a svájci írót, Komlós János értekezik
Dürrenmatt világnézetéről. Komlós, aki az AVH felbomlása után - több
társával egyetemben - az irodalmi életben került bevetésre, dolgozatában
arra vállalkozik, hogy összeállítsa Dürrenmatt világnézetének diagnózisát s
ezzel helyére tegye a kialakulóban lévő spontán Dürrenmatt-szeretetet.
Elveti Hegedűs anakronisztikus szigorát, de a Gera empátiájával való
azonosulás még távolabb áll tőle. Azt a megközelítést építi ki, elődjénél
Összehasonlíthatatlanul szuggesztívebb nyelvi-stiláris eszközökkel és
lenyűgöző fogaimazáskészséggel, amelyet két korábbi írásában Fáy vázol
föl.'
A tanulmányban géppuskasorozatra emlékeztető módon követik
egymást a marxista ideológia katekizmusából vett apodiktikus
megállapítások ("Az osztálytársadalomban csak az elnyomás formája
változik, a lényeg ugyanaz marad", "Az imperializmus és a tőke hatalma
erőszakra épül", "A polgári társadalomban nincs jog és igazság", "A tőkés
rendszerben a nyomor, a tétért folytatott harc, a szabadverseny és a
létbizonytalanság mindenkit bűnössé aljasít1,48 és így tovább), és a
tanulmányíró - egyfajta vulgarizált visszatükröződés-felfogás jegyében mindegyikhez odarendel egy-két illusztrációt Dürrenmatt műveiből.
Például így:

4/

Hegedűs Géza: Technika és drámatechnika. - Valóság. 6. 1959. 59-66.
Komlós János: Az imperializmus elszabotálása. Dürrenmatt
világnézetéről. - Valóság. 6. 1959. 52.
48
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"Az imperializmus kiöli az egyéniséget. A karakter a társadalomban
elfoglalt helyzettől függően az egyén anyagi érdekei szerint nyilatkozik
meg és változik. A személyiség elembertelenedése tükröződik abban, hogy
Dürrenmatt komédiáiban alig találhatók valóságos emberek, szinte
valamennyien társadalmi jelképek.
Claire Zachanassian részben a
szerelmében megsértett asszony, másrészt a monopoltőke. Vagy más
szóval: a monopoltőke mitologikus istenasszonya. Kilenc férje csak egyegy, nadrágban járó tulajdonság. Nevük sincs, csak számuk, mint a gülleni
polgároknak. A babyloni polgárok jelleme minden egyénítés nélkül pusztán
a foglalkozásukat fejezi ki."
Miután elég rosszat mondott (illetve mondatott Dürrenmatt-tal) a
pusztulásra érett imperializmusról. Komlós górcső alá veszi magát az írót
is, aki még a forradalmat is elítéli, akinél "az imperializmus az egész
világra és az egész történelemre érvényes, a kapitalizmus az ember sorsa,
végzete" 50 . Kimutatja, hogy Dürrenmatt szerint a maradandó emberi
értékek csak a társadalomtól függetlenül bontakozhatnak ki. Ilyenek a
szegénység vállalása és a halálfélelem legyőzése, a reménytelenség fölé
való emelkedés logikával és erkölccsel, a bölcs semmittevés - és az
imperializmus elszabotálása:
"Akki, a koldulás művésze, arra használja fel tehetségét, hogy
hatalmas kincseket koldul össze, vagyonokat csal ki, aztán az egészet a
folyóba veti. így 'gyengíti' a kapitalizmust. Elvállal mindenfele tisztséget is,
hogy elszabotálja az állam funkcióit. Hóhér lesz, de nem végez ki senkit,
tábornok lesz, hogy megmenthesse kétszázezer ember életét: nem küldi ki a
behívókat. Ugyanezt teszi Romulus is, aki bevallja: azért koronáztatta
császárrá magát, hogy elszabotálja a Római Birodalmat. Tudatosan nem
tett semmit a germánok feltartóztatására, mert az erőszakra épült
birodalmat senkinek sincs joga megmenteni." 51

49

Uo. 53-54.
Uo. 55. - "A Mississippi úr házasságában egyébként Dürrenmatt nyíltan
kimondja a cselekménnyel és a szereplők deklarációival is, hogy nem lát
különbséget a nyugati és a keleti világ között, és mindkettőt halálra ítéli.
Saint-Claude, aki a szocialista világot képviseli, olyan figura, mintha a
Szabad Európa Rádió munkatársai agyalták volna ki." (Uo. 56.)
51
Uo. 57.
50
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Mindezt igazi humanizmusnak vélni naiv és lapos dolog, Dürrenmatt
maga is tisztában van a recept gyengeségével, "de jobbat nem tud
ajánlani"". így aztán, akármilyen kiváló, nagy tehetségű ember is a svájci
író, akiben "az ösztönös tehetség a logika készségével párosul" 53 , foglalja
össze mondandóját Komlós, még egyszer rámutatva a dürrenmatti
életműben később oly nagy szerephez jutó logikára, ne veszítsük el a
szükséges éberséget azzal az emberrel szemben, aki svájci villájából csupán
a világ egyik felét látja s ezt próbálja általánosítani az egészre, mivel "a
népről, a munkásosztályról és a szocializmusról szinte semmit sem tud" 54 .
A hatalom szemszögéből már csak azért is időszerű volt Komlós János
használati utasítása a neuchâteli drámaíróhoz, mert cikkével egyidőben,
1959 júniusában, Dürrenmatt eljutott a Néphadsereg Színházába, a korábbi
és későbbi Vígszínházba, 55 méghozzá "Az öreg hölgy látogatásáéval,
amelyet már ezen a korrekt címen mutattak be, mert Czímer József
dramaturgnak az eredeti szöveghez való hűségre hivatkozva sikerült ezt
elfogadtatnia a kötetben megjelenttel - "A milliomosnő látogatása" szemben. 56 A darabot a rendszer szemében feddhetetlen Kazán István vitte
színre Sulyok Mária és Bilicsi Tivadar főszereplésével.
A rádió hangarchívumában őrzött, 1959 októberében készült
felvételen ma is megcsodálható a kiváló előadás, mindenekelőtt Sulyok
Mária lenyűgöző alakítása. Hogy a feltűnően fegyelmezett közönség
nagyon is jól értette a darab rá vonatkozó üzenetét, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint az előadás egyetlen nyíltszíni tapsa a Tanár (Pethes Sándor)
III. felvonásbeli monológja után. A férfi, aki a városka lakosai közül a
legtovább kitartott a humanista tradíciók mellett, ekkor kapitulál: bár
továbbra is tisztában van vele, mennyire rossz irányba alakulnak a dolgok,
52

Uo. 58.
* Uo. -- "Az öreg hölgy látogatásáéról az itt idezett tanulmánnyal
körülbelül egyidőben keletkezett kritikában Komlós egyenesen azt mondja,
Dürrenmattot "a logikája emeli íróvá". (Tamás István/Komlós János: Az
öreg hölgy látogatása. - Magyar Nemzet. 1959. június 24.)
54
Komlós, i. m. 58.
55
1958 novemberében Makón ugyan amatőrök már bemutatták az "írói
élményét, de ennek országos visszhangja nem volt.
56
Czímer. József: A drámafordítás problémái. - Világirodalmi Figyelő. 2.
1961. 210.
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nincs ereje tovább ellenállni, és maga is vesz Ilitől egy üveg drága italt hitelbe.5
"Az öreg hölgy látogatása" 1959-es bemutatója az évad jelentős
eseménye, nagy közönségsiker, 52 előadását mintegy 60.000 ember látja,
fontos eleme a Dürrenmatt
iránti
magyarországi
érdeklődés
erősödésének. 58 A kritikusokban azonban még nem oldódik föl teljesen a
görcs, nem szeretnének hibázni; tudják, az "egyrészt - másrészt" segít, ha
utólag mégis az derülne ki, hogy nem szeretjük az egy ideig lelkesülten
magasztalt írót. 59 Ezért a bírálatok általában nem dicsérik fenntartás nélkül
a kétségkívül tehetségesnek ítélt nyugati szerzőt, mert azért ugyebár
mégsem a mi egyedül helyes szemszögünkből bírálja a kapitalizmust.
Ahogy Bogáti Péter íija az "Élet és Irodalombban: "Diirrcnmatí kegyetlen
és hátborzongató diagnózist állít fel, gyógyszert, terápiát nem ajánl. Régen,
száz évvel ezelőtt ez elég volt, ma már nem. Ma a maximum ott van, ahol
60

már hisznek is az emberben. Egyszer talán Dürrenmatt is elér addig."
Addig is jó tudni, trumfol rá Bogátira egy üzemi lap recenzense, "hogy
nálunk már nem tehet látogatást az öreg hölgy" 61 .
A filmtörténész Abel Péternek a "Néphadseregében formai kifogásai
vannak. A józan ész, mondja, tiltakozik az ellen, hogy a négy gülleni
polgár csak úgy átalakuljon erdővé és őzzé. Ugy tűnik, sokak számára
ennél a motívumnál húzódik a határvonal a szövetségesnek tekintett
kritikai realizmus és az ellenségként értékelt modernizmus között: az erdőt
játszó emberek már kilógnak a kritikai realizmus keretei közül, ha mégis
<57

* A rádió hangarchívumában van felvétel "Az öreg hölgy látogatásáénak
1986-os vígszínházi felújításáról is. Ott az egyébként sokkal elevenebb
közönség meg sem mukkan ennél a jelenetnél.
58
Hermann István az 1959/60-as színházi bemutatókra visszatekintve a
külföldi szerzők művei között első helyen említi "A milliomosnő
látogatásá"-t. (Hermann István; Színházi évad végén. - Elet és Irodalom.
1960. július 22.) — Elégedetten szól a darabról a Vígszínház 1959/60. évadi
intern műsorértékelése is, nem mulasztva el közölni, hogy Dürrenmatt
műve "a budapesti közönségre elsősorban antiburzsoá tartalmával hat".
59
Erre az iskolapélda Szolzsenyicin mennybemenetele és az azt követő
agyonhallgatás volt a hatvanas-hetvenes években.
Bogáti Péter: Az öreg hölgy látogatása. - Elet és Irodalom. 27. 1959. 11.
61
T.: Az öreg hölgy. - Turbó. 1959. december 31.
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tolerálni kell őket, mert úgy látszik, kell, akkor tessék nekünk
megmagyarázni, szólítja fel az ideológusokat a nép egyszerű gyermeke, a
kritikus a honvédségi laptól, hogy is van ez. Kritikáját ezzel a jellemző
mondattal zárja: "Szép előadás, érdekes, ha nem is mindig egyértelmű
darab." 62
Az irodalom kinyilatkoztatásszerű egyértelműsége iránt nem csupán
Abel Péter érez nosztalgiát. A "Film Színház Muzsika" szerkesztőségébe
érkezett olvasói levelek egyikében szintén ez áll: "Nem szeretem az olyan
darabokat, ahol nem tudom, kinek van igaza." 63 Egy másik levélíró
Ábelhez hasonlóan azt nem érti, hogyan válhatnak fává a gülleni polgárok,
egy harmadik pedig Hámori Ottó kritikust feddi meg egy "cukros-habos"
színházi produkciót bíráló cikkéért: "Miért fáj az magának, ha mi, a
közönség egy mulatságos semmiségen jobban szórakozunk, mint
Dürrenmatt zűrzavaros kóklerkedésein? Ha nem volna sznob, őszintén
bevallaná, hogy maga is így van vele."64 A kritikus mindhárom levéllel
vitába száll. A mulatságos semmiségek szószólójával szemben úgy érvel,
rossz közönség az, amely a színházban teljes problémátlanságot vár és
amely számára az irodalom kábítószerré vált, a fák miatt értetlenkedőnek
pedig azt feleli, már Arisztophanésznél is az írói ötlet szolgálatában áll a
természet, Dürrenmatt meg különösen jogosan él ezzel a fogással, hiszen "a
pénz világában a vagyon parancsai a lehetetlent is lehetővé teszik. [...] Az
ilyen jelképes megoldások nem teszik érthetetlenné a mű egészét, sőt,
hangsúlyt adnak a legfontosabb gondolatoknak." 65
Hámori cikke meglepően éles hangon, Dürrenmatt-idézettel zárul: "A
magától értetődőért csatáztam, és szomorú az a kor, amelyben a magától
értetődőért csatázni kell." 66 Ezt a hangot a szerző és a szerkesztő aligha
engedhette volna meg magának, ha a legcsekélyebb kétsége lett volna
afelől, hogy Dürrenmatt végérvényesen befutott, elfogadott szerző lett
Magyarországon.

" Abel Péter: Az öreg hölgy látogatása. - Néphadsereg. 1959. július 3.
Hámori Ottó: Csatázni a magától értetődőért... - Film Színház Muzsika.
1959. október 30. 14.
64
Uo.
65
Uo.
66
Uo. 15.
63
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2. Mindenki Dürrenmatt-tal foglalkozik (1960)
A neuchâleli író ázsiójának rendületlen emelkedését jelzi, hogy 1960ban újabb szövegei jelennek meg, januárban "A nagy Romulus" a
"Nagyvilág"-ban, októberben "Az ígéret" az Európánál. Ezek tovább
gazdagítják a magyar olvasó Dürrenmatt-képét, "Az ígéret"-tel igazi
bűnügyi történetet kap kézbe, ahogy illik, humanista eszmei
mondanivalóval, 67 a "Romulus"-ban pedig a dürrenmatti dramaturgia
legpompásabb találmányának, a "bátor ember"-nek a prototípusával
konfrontálódik, aki csak azért is azonos marad önmagával, csak azért is,
egyszerűen morális tartása okán szembeszegül a világ minden őrületével. A
magyar közönségnek nem nehéz érintkezési pontokat találnia vele.
Az íróval egyre több cikk és tanulmány foglalkozik. Míg egy évvel
korábban, Szabó Pál recenziójának készültekor még csupán szóban volt
divat véleményt mondaniuk "A baleset" szerzőjéről a szellemi élet
mindazon részvevőinek, akik adlak magukra, most már a Diirrenmattügyekben való jártasságnak írásos nyomát is illett hagyni, ha másképp
nem, interjúban.
Goda Gábor, a Néphadsereg Színházának igazgatója jobb híján egy
üzemi lap riporterének elmélkedik a svájci íróról, közölvén, támogatta a
darab bemutalását, végtére ő is szatirikus, mi több, a harmincas években
hasonló helyzetben volt, mint ma Dürrenmatt: "Mert olyan darab akkor
sem kerülhetett színre, olyan írás nem juthatott volna el az olvasó kezébe,
amely direkt módon pellengérre állította volna a Horthy-Magyarország
ostobaságait. Az írónak kicsit 'ködösítenie' kellett, hogy legalább is burkolt
formában megmutathasson valamennyit az igazságból. Ezt tette most
Dürrenmatt is az utóirattal." 68
"Az ígéret" keletkezéstörténetéről (hogy tudniillik eredetileg
forgatókönyv volt egy magyar emigráns, Vajda László által rendezett
filmhez) nálunk természetesen mindenki mélyen hallgat. A sors iróniája
egyébként, hogy a magyar olvasó előbb találkozik "a bűnügyi regény
rekviemjé"-vel (ez "Az ígéret" alcíme), mint magával a bűnügyi regénnyel.
68
Simon: Negyedóra Goda Gáborral Dürrenmattról. Az öreg hölgy
látogatásáról. - Autóbusz. 1959. július 9. 2. -- Amúgy Dürreninatt, ismétli
el Goda a lassacskán már sztereotippá váló véleményt, polgári író, azok
közül a kritikai realisták közül való, akik meglátták ugyan a kor csődjét, de
nem találnak kivezető utat.
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Illyés Gyula az "Ország-Világ" munkatársának adott interjú végén
fejti ki igencsak határozott elutasítását: "Franz Kafka tanítványai - a most
nálunk széles körben megismert, egyébként tehetséges Dürrenmatt is - nem
haladó gondolatot képviselnek, hanem depressziós, úttalan, céltalan
hangulatoknak adnak hangot. Ugy állítják be. hogy a kapitalizmus, a pénz
hatalma ugyan nem hoz megoldást, de viszont nincs is semmi más
megoldás. Ez nyilván nem igaz. Nem igaz, hogy Szodomában egy igaz
sincs. Ez nemcsak a szépség, az önzetlenség, az eszmények tagadása volna,
hanem a szocializmusé is. Az emberiség - ha az őrület szét nem robbantja hatalmas, fényes távlat előtt áll." 69
Aligha indokolható sommás ítélet; ám ha a teljes beszélgetés és a
korszak kontextusában vizsgáljuk, világossá válik, valójában egészen
másról van itt szó: Illyésnek az úgynevezett írói bojkottban való
részvételéről, amelyet a hatalom nem tolerál tovább. A riporter három,
már-már vallatást idéző kérdése magáért beszél: "Mi a véleménye a
hallgató költőről?" - "A nyugati sajtó ezt a sem kiadótól, sem színháztól
meg nem tört, akaratlan hallgatást a mi rendszerünkkel való
szembenállásra magyarázza. Mi erről a véleménye?" - "Ezek a kijelentések
félreérthetetlenül határozottak. Mégis, ne sértődjön meg, ha azt mondom:
szavaknál sokkal meggyőzőbbek a tettek. Mikor látjuk a tényeket?" 70 A
sarokba szorított Illyés minden erejével "a hallgatás legendájáénak 71
eloszlatására törekszik, kinyilvánítja lojalitását, elmondja, hogy írt egy
fasizmusellenes drámát, egy verseskötetet, amely a lektoroknál fekszik,
tervezi a "Puszták népé"-nek második kötetét és foglalkoztatja egy
tanulmány a mai nyugati színdarabokról. Itt következik aztán, mintegy
elterelésül, "az egyébként tehetséges Dürrenmatt"-ra is vonatkozó
ominózus passzus.
Illyésnél talán még szorongatottabb helyzetben van Veres Péter,
akinek az 56-os írószövetségben végzett tevékenysége különösen szálka a
hatalom szemében; börtönbe talán csak korábbi érdemei, életkora és az
"oszd meg és uralkodj" elv miatt nem kerül. Saját műveket már nem
nagyon lehet várni tőle, hallgatni viszont nem mer, nem akar, nem tud:
69

Gyöngyösi Nándor: Beszélgetés Illyés Gyulával. - Ország-Világ. 1960.
március
9.
70 T T
Uo.
7 1 TT
Uo.
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olvasónaplójában dokumentálja hát szívós következetességgel, miként
próbál meg lépést tartani a szellemi élet eseményeivel. Nem meglepő, hogy
Dürrenmatt "majdnem valódi" 72 világhíréről, vagy inkább annak apropóján
a realizmus kérdéseiről is véleményt formál. Csapongó gondolatainak
lényege, hogy Dürrenmatt realizmusa "negatív realizmus" , ami pedig
súlyos hiba, mivel az ezzel szembenálló "pozitív realizmus nem egy másik
idea, még kevésbé csak dialektikus elmejáték, hanem az élet legfőbb
törvénye, az egyedül érvényes magatartás, amellyel minden létező él
[...].1,74 Ráadásul, állapítja meg a dolgozat lezárása, Dürrenmatt realizmusa
annyira negatív, hogy kritikája az egész emberi társadalomra, az egész
emberi életre kiterjed, nem csupán a kapitalizmusra. "Sikerének ez az
egyik forrása." 75
A pozitív és negatív realizmust szembeállító veresi fejtegetéseket még
csak tolerálta volna valahogy a hatalom (hiszen akár a szocialista és a
kritikai realizmus közti különbség kissé radikális megfogalmazásaként is
föl lehetett fogni), az az állítás azonban, hogy Dürrenmatt nem csupán a
kapitalista világra vonatkoztatja pesszimista elemzését, nem maradhatott
rendreutasítás
nélkül.
Rényi
Péter,
a
"Népszabadság"
főszerkesztőhelyettese, akiről tudnivaló volt, hogy ismeri legalábbis a
pártközpont félhivatalos álláspontját, rögtön a "Nagyvilág" következő
számában magához ragadta ez ügyben a szót.

72

Veres Péter: Realizmus? - V. P.: Olvasónapló. Bp. 1968. 29.
Uo. 40. ~ Egy jellemző passzus Veresnek "Az öreg hölgy látogatásá"-t
öntudatos plebejus szemszögből vizsgáló kritikájából: "A történet
kiindulása is hamis. A megejtett lánynak nem muszáj okvetlenül
prostituálttá lenni. Aminthogy az ilyen lányok jó része nem is tér erre az
útra. Ez XIX. századi nyomor-naturalista közhely. Ringjóvá az lesz, akit
erre hajt a természete, aki inkább ezt választja, mint a munkát, a cselédvagy napszámossorsot. Az egyik megesett lányból, igaz, ringyó lesz, de a
másik kolostorba megy, vagy otthon apácáskodik, a többi meg elvegyül az
asszonyi seregben. Sőt, a ringyók kilenctizede nem is a hóttszegények
közül jön, mert azoknál már a szépséget is elöli a nyomorúság - és így
tovább, lehetne folytatni a realista kritikát." (Uo. 30.)
74
Uo. 41.
73
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A cikk hosszasan értekezik a nyugati dráma sajátságairól, nem
kímélve Dürrenmatt komolytalan formai játékait, amelyek szerinte
súlytalanná teszik azt is, ami korántsem súlytalan és jelentéktelen, rámutat,
hogy a Dürrenmatt-féle kritikus polgári írók "barátaink, sőt
szövetségeseink a társadalmi haladásért vívott harcban" 76 , hogy
eszmefuttatásának csúcspontján eljusson Veres Péter - és implicite Illyés kioktatásához. Mutasson Veres (akinek, amint azt egy félreérthetetlenül
fenyegő félmondat jelzi, amúgyis vaj van a fején) 77 akár egyetlen olyan sort
Dürrenmattnál, amelyben az szerepel, hogy írásai nem csupán a kapitalista
világot veszik célba! Hogy olyan helyet még kevésbé találni Dürrenmattnál,
amely Rényi tézisét bizonyítaná, az a magabiztos érvelőben föl sem merül.
Az 1960-as év számos további Diirrenmatt-tal foglalkozó tanulmányt
hoz. Most már a filozófusok is érdeklődést mutatnak iránta. A "Nagyvilág"
januári számában, közvetlenül a "Romulus" szomszédságában, a fiatal
Lukács-tanítvány, Heller Agnes jelentkezik. 78 Dürrenmatt-tól, állítja
Heller, nem idegen az a "gigászi temetés tűzijáték-kísérettel" 79 , amely a
nyugateurópai polgári drámaírás utolsó évtizedét jellemzi; társai közül az
76

Rényi Péter: Kétféle nyugati dráma. - R. P.: Vitában. Bp. 1967. 339. -Vö. még: "Mert ne felejtsük el, hogy az ő pesszimizmusuk
tehetetlenségükből, társtalanságukból is fakad, annak következménye, hogy
nem látnak hatalmat, erőt, amely ebben a rohamosan dehumanizálódó
kapitalista világban humanista követeléseiknek súlyt, tekintélyt adhatna.
[...] S arról kár lenne megfeledkezni, hogy napjainkban nem egy haladó
nyugati író, miután bejárta a szocialista országokat, másképp kezd
gondolkodni és írni, és olyan is akadt köztük, aki megelőzve egyik-másik
töprengő hazai írónkat, bátran állást is foglalt az új eszmék és azok
realitása
mellett." (Uo. 338.)
77
"Mint nem egy közeli példa is tanúsítja, még a szocialista építés
viszonyai között sem mindig könnyű megtalálni a helyes utat, hát még a
kapitalizmusban [...]." (Uo. 338.)
78
A mester maga is "fontos korszerű-realista drámai kezdeményezéseként
értékeli "Az öreg hölgy látogatásá"-t. (Lukács György: Franz Kafka vagy
Thomas Mann? - L. Gy.: A kritikai realizmus jelentősége ma. Bp. 1985.
127.)
79

Heller Agnes: Az abszurditás és a distancia. Dürrenmatt komédiái. Nagyvilág. 1. 1960. 108.
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emeli ki, hogy új élettényeket kutat fel, nem áll meg a világ
abszurditásának szubjektív élményénél, hanem megkísérli felfedni, "miben
áll ez az abszurditás, mi teremti, mi a forrása" 80 .
Az "Angyal szállt le Babilonba" című komédiában az abszurditást az
elidegenedett államhatalom hordozza, "Az öreg hölgy látogatásáéban a
kapitalista pénzviszony. "Hogy mi mindent képesek az emberek megtenni a
kapitalizmusban a pénzért - ezt már sokan megírták. Balzac nem egy
később köztiszteletben álló hőse szerezte gyilkossággal vagyonát. Az első
Artamónov keze is piroslott a vértől. De Güllcnben már nemcsak arról van
szó, hogy egy ember valamely kocsma szurtos falai között vagy egy
elhagyatott erdőben megöl valakit, hogy maga és családja vagyonát
megalapozza. Itt arról van szó, hogy egy város egész lakossága, közösen és
mindenki tudtával öl a pénzért, hogy nincs a városban egyetlen ember sem,
aki szembefordulna a gyilkossággal. A gyilkosság elhallgatandó titokból
közüggyé változik, hangos közüggyé, melynek mindenki részese, s melyet
senki sem szégyell. A hipokrízis fátyola lehullik, a nyílt cinizmus lejti
boszorkánytáncát a pénz körül. Ez már nem egyszerűen a kapitalizmus
pszichológiája. Ez már a fasizálódó kapitalizmus pszichológiája."
Heller Agnes felfigyel arra, hogy a Dürrenmatt-darabokban a
tartalom, a mondanivaló gazdag, végtelen és kimeríthetetlen, hogy az
alakok látszólag értelmetlen cselekedetei nagyon is tudatos alapúak ("A
82

milliárdosnő őrültségének látszata mögött feltűnik a tőke logikája" ), és
magyarázattal szolgál "Az öreg hölgy" vitatott színpadtechnikai
megoldásával kapcsolatban is: "A fákat játszó emberek Claire
szenti mental izmusának hamisságát hangsúlyozzák, a komédiát záró kórus
kifejezi a pénz körül lejtett tánc fel tétlenségét és általánosságát." 83
Dürrcnmattnál, akinek a számára a tagadás nem az omega, hanem az
alfa, az új élcttényck felfedezése a korszerű kritikai realizmus alapja,
állapítja meg (akkori gondolkodásmódjának szép bizonyítékaként) Heller
Agnes. Éppen azért, mert tudatában van annak, hogy a nihilizmus ásító
szakadéka mellett halad, képes elkerülni az író ezt a szakadékot. De nem
árt vigyáznia: "Persze nehéz ezt a szakadék mellett vezető utat járni és
80
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problematikus, hogy sokáig járható-e, hogy születhet-e még ezen az
ösvényen több olyan remekmű, mint 'Az öreg hölgy látogatása'. Biztatóbb
lenne, ha Dürrenmatt a kapitalizmus ellen harcoló reális erőkben s e harc
perspektívájában találna olyan kötelet, melybe biztosan fogódzhasson, mint
ahogy Shaw és Brecht, különböző módon és fokon ugyan, de találtak, s így
végleg elkerülné ezt a szakadékot." 84
Egy Hellerhez közel álló másik filozófus, Hermann István is figyelmet
szentel Dürrenmattnak. Ekkortájt megjelenő munkáiban ugyan csak utal a
svájci íróra; keletkezése szerint azonban nyilván erre az időszakra
datálható "Plebejus uralkodók" című elemzése a "Nagy Romulus"-ról, mely
Dürrenmatt népszerűségének ideológiai inegindoklására tesz kísérletet a
plebejusság fogalmának segítségével. Dürrenmatt, magyarázza Hermann,
félreérti saját hősét, amikor azt hangoztatja, hogy a császár végkiárusítást
rendez a bűnhődésre érett római birodalomban. Rómát ugyanis nem
megbüntetni kell, hanem hagyni meghalni. Romulus nagysága valójában
abban áll, hogy egyedül ő érti meg a kultúra valóságos folyamatait, ő
bizonyítja be, hogy hamis az a tétel, amely szerint "lehetséges a kutúra
fejlődését e s e t l e n állam vagy egyetlen nép kilétével, illetve nemlétével
azonosítani" . Erre egy nagyszerű szerepcsere nyújt a császárnak
lehetőséget. Amíg ugyanis Spurius Titus Mammától kezdve a darab
minden alakja úgy hisz az impériumban, ahogy császárok szoktak hinni,
Romulus (és megkettőzése, Odoaker) az egyszerű emberek filozófiáját
képviseli. "Romulus nagysága a plebejus szemlélet érvényre juttatásában
Gere Mária a "Kortárs" 1960 februári számában azt fejtegeti,
különösebben új momentumokkal nem járulva hozzá a vitához, hogy
Dürrenmatt újszerűsége "nem formájában és színpadképeiben, hanem
mondanivalójának korszerűségében, a magában teremtett világ
hátborzongató, mégis igaz és mélyrehatóan emberi ábrázolásában" 87 rejlik
és hogy Dürrenmatt "a gyógyíthatatlan betegség közepette előállott új
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Hermann István: Plebejus uralkodók. Dürrenmatt: A nagy Romulus. - H.
I.:
A személyiség nyomában. Bp. 1972. 454.
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Gere, Mária: Konjunktúra egy hulláért. Dürrenmatt drámai műfaja. Kortárs. 2. 1960. 297.
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helyzetben a beteg várható cselekedeit és annak következtében
betegségének újabb fázisait rajzolja meg, ami - a felületesebb irodalmi
látleletekkel szemben - a betegség teljes felmérését jelenti" 88 .
Az elismerés mindazonáltal most sem egyöntetű. A novemberi
"Kortárs" Tóth Sándor tollából megsemmisítő bírálatot közöl, mely arról az
alapállásról elemzi "Az ígéret"-et, hogy "a korszerű, nagy irodalom a
szocializmusban születik meg" 89 , s közli, hogy a kisregény nem más, mint
"lelkibeteg hősök története" 0 és "a súlytalan egzisztencialista közhely
művészi igazolása" 91 . Dürrenmatt szemléletén, amely objektíve
meghamisítja a világot, nincs védenivaló, s bár nagy jelképeiben mindenki
ráismerhet valamiféle kedvenc igazságára, végső soron egyetlen olyan
műve sincs, írja befejezésül Tóth Sándor, amelyet ő odaadna Németh
László "Iszony"-áért.
Ez az állítás minden bizonnyal replika kíván lenni a magyarországi
Dürrenmatt-recepció
alighanem
legértékesebb
darabjára,
Németh
Lászlónak a "Nagyvilág" "írók - művekről" című rovatában négy hónappal
korábban, 1960 szeptemberében közölt tanulmányára. Némethet, aki - a
bojkottot éppúgy szereptévesztésnek tartva, mint azt, hogy a költők harcra
tüzeljék az embereket - a forradalom után a "Nagyvilágiban kezdett újra
publikálni, mit sem izgatják Szabó Pál, Veres és Illyés feltűnően
egybehangzó fenntartásai, Hegedűs és Rényi elvi útmutatása, a filozófusok
eszmefuttatásai, ő elolvassa Dürrenmattot (valóban alaposan elolvassa néhány kollégájánál e tekintetben lehetnek kételyeink) és pontosan
megfogalmazza szuverén benyomásait.
A tanulmány, melynek bevezetéséből megtudni, milyen bonyolult volt
még a privilegizált, svájci rokonokkal és barátokkal 92 rendelkező vezető
értelmiséginek is hozzájutnia Dürrenmatt könyveihez, "A város" ("Die
Stadt") című kötet vizsgálatával indul. Ez Némethnek ugyan nem
különösebben tetszik, de, úgy látja, kulcsul szolgálhat Dürrenmatt
88
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Tóth Sándor: Jelkép és élet. Jegyzetek egy bűnügyi regény fölött. Kortárs.
11. 1960. 763.
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Uo. 764.
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Uo. 765.
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Lánya ott volt férjnél; Kerényi Károlyhoz. a Zürich mellett élő világhírű
klasszika filológushoz pedig jó barátság fűzte.
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munkásságának megértéséhez, mert megmutatja, hogy az írót a képek
tartják hatalmukban. Ezek a képek nem olyanok, amilyeneket manapság
festeni szokás, hanem "emberi alakokkal, titkos jelentésekkel teli víziók",
amelyeknek, "mint a Bosch vagy Breughel képeinek, önmagukban is van
valami filozófiai mondanivalójuk, vagy legalább sejtetésük" 3 . Ez a képi
látásmód ötvöződik Dürrenmattnál a filozófiai kifejezés igényével, és ez a
szimbiózis vezet az adekvát műfaj kereséséhez. A "Város" című kötet
elbeszélései a legkézenfekvőbb műfajt, a parabolát kerülgetik, de nem
találják meg: "[...] idő kell még hozzá, hogy lázas képeit filozófiája alá
szorítsa s megragadó történetekbe oldja" 94 . Az elbeszélések feltűnő jegye,
hogy az író megsemmisítő véleménnyel van a világról, mintha csak
"tobzódna a keserűségben s nemcsak másokra, magára is rá akarna licitálni
közben. így ér el arra pontra, ahol [...] a komolyság nevetésbe csap át,
komédia lesz belőle" 95 .
Az ötvenes évektől kezdve a komédia lesz Dürrenmatt műfajává.
Prózai komédiának minősíti Németh - Dürrenmatt meghatározását
elfogadva - a "Görög férfi görög nőt keres"-t, de, a mű által az olvasónak
okozott minden mulatságot elismerve, sütőporral túlszalasztott tésztához
hasonlítja. "Azoknak az elemeknek, melyekben Dürrenmatt a maga erejére
talált (mint a világot összekavaró s mégis leleplező túlzás, az ennek
megfelelő víziószerű képek, a szöveget elöntő ötletgazda^ág), valódi s
történelmileg is kipróbált műfajuk mégiscsak a dráma."
Dürrenmatt
ősképe, csakúgy, mint általában a XX. századé, Arisztophanész.
A mai életben játszódó két Dürrenmatt-darab közül, folytatja Németh,
formailag (az állóórán át belépő, a szín elején lógó üres keretben
borotválkozó figurákkal satöbbi) a "Mississippi úr házassága" a merészebb,
melynek egyes jelenetei már-már parodizálják az érdekességet.
Túlméretezettnek tartja az önmagukat magyarázó figurákat,97 van bennük
93
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Németh László: Dürrenmattról. - Nagyvilág. 9. 1960. 1391.
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Egyedül áll a Dürrenmattról író magyarok sorában Németh László mar
azzal is, hogy nem ködösíti el Saint-Claude figuráját, "aki a Szovjetunió
polgára, s volt barátját a mozgalom helybeli irányítójául szeretné
megnyerni. Kiderül, hogy az előkelő származásúnak tartott véreskezű
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"valami absztrakt, kísértetszerű, mintila eszmével átvilágított röntgenképek
sétálnának a színpadon" 98 , a darab fő gyengéje azonban a mese, amely
"elég nagy zűrzavarba torkol" 99 .
"'Az öreg hölgy látogatásá'-ban a 'merészségek' jóval kisebbek. Azt,
hogy az emberek fának állnak föl, mint valami szürrealista díszítést,
könnyű lenne leszedni, s akkor egy gyors, hatásos képekben pergő,
normális darabunk marad. A mese azonban kitűnő, az író minden
képességének teret adó." 100 A dürrenmatti túlzás e darabban is
nyilvánvaló, leginkább a fő alakban ölt testet, akinek fantasztikuma képes
arra, "hogy a fogadására kivonult nyárspolgárokat az emberiségen ítélő
nagy látomásba rendezze" 101 . Ezért hát, enged meg magának Németh
László egy oldalvágást "Az öreg hölgy látogatásáét ideologikus
magasságokból magyarázók felé, képtelenség társadalmi drámát látni a
darabban: "Nincs ilyen tőke, nincs ilyen pénzhatalom, amivel ez a nő vonul
be a színpadra." 102
Mindenesetre "Az öreg hölgy látogatása" sem hibátlan alkotás.
Elsősorban azt lehet ellene felhozni, hogy "két főhőse van, s a kettő körül
nemcsak a kettős szín, de maga a darab is kettészakad. [...] 111 körül egy új
fíókdráina támad: mint eszmél rá egy ember a köréje fonódó hínárszerű
remények közt polgártársai, sőt családtagjai természetére, s vállalja részben
ügyész valamikor a társadalom alján élő csavargó volt, aki mint barátja
bordélyházának portása, férfiak kedvese, jutott a magasba. A két ember
sorsa már odalenn elvált; az egyik a bibliát olvasta s a mózesi törvényt
készült visszahozni, a másik a Kapitalt; mind a kettő azért, hogy megfelelő
szerephez jutva a társadalmat megjavítsa. A túlzás itt nyilván a jellemekben
van: az ügyész a mózesi törvényt akarja egész kegyetlenségében
visszaállítani, mert az embereket csak a törvény tarthatja kordában; [...]
Saint-Claude, a forradalmár viszont az 'igazi' kommunizmusért küzd, s
ennek érdekében előbb a Nyugatot akarja megdönteni a Szovjetunió
segítségével, aztán a Szovjetuniót a világ összes népeivel." (Uo. 13941395.) ~ Meglepő, hogy a "Nagyvilág" merte közölni ezeket a mondatokat.
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dacból, részben belátásból, hogy áldozattá legyen. Ez a fiókdráma lélektani
okfejtésbe kezd, annak következetes, XIX. századi keresztülvitelére
azonban Dürrenmattnak nincs kedve, de a fődráma, a XX. századi, sem
j1.103
engedi meg.
A történelem az efféle tehetség számára "pompás, oxigéndús
világ" 104 , paradox módon az állandó és lényeges éreztetésének eszköze
lesz, alkalmat ad különféle elemek keverésére, ezáltal "az ötletek új
szikramezőit gerjeszti" 105 . Dürrenmatt történeti drámái közül az "Angyal
szállt le Babilonba" a meseszerűbb, a "Nagy Romulus" a nyugodtabb,
tökéletesebb. Ez négy szabályos felvonásával, világosan fejlődő
cselekményével egyben a legkonzervatívabb, legszabványosabb. "Ha valaki,
a szokástól eltérően, komoly travestiát írna hozzá: a jelenetek megcserélése
nélkül egy klasszikus tragédiát ka^na, idő s hely egységivei, éppen csak a
hangot kellene komolyra fognia."1 6
A "Romulus" világosan megmutatja, állapítja meg Németh László,
amit már "A város" olvastakor sejteni lehetett,
Dürrenmatt nem
annyira filozófus, mint inkább "burkolt moralista" . A Dürrenmatt103

» •

Uo. 1396. ~ Nyilvánvalóan 111 alakjára és a saját forradalom utáni
megszólalásának dilemmájára céloz a tanulmány szubjektív hangvételű
első bekezdése: "Mint a legtöbb magyar olvasó, Dürrenmatt munkái közül
én is 'Az öreg hölgy látogatásá'-t ismertem meg elsőül. Noha nem
színpadon láttam, nem is eredetiben olvastam, a darab állandóan ott járt az
eszemben, s ami most már ritkán történik meg, szimbólumaival az
életembe is belekapaszkodott: ami akkoriban velem s körülöttem történt,
akaratlan is egyik hősének sorsán át szemléltem." (Uo. 1390.) - A
Zachanassian-Ill dichotómiát felismeri, de egészen másképp interpretálja
pár hónappal Németh előtt Gere Mária: '"A millimosnő látogatása' csupán
kétszemélyes darab, csak a milliomosnő és Hl szerepel benne - minden és
mindenki más csak aláfestés, statisztéria. És ha még jobban
végiggondoljuk, kiderül: épp a milliomosnő szoborszerű keménységén,
társadalmon kívül- és felülállásánnak szilárdságán kell a puha Ilinek
összezúzódnia."
(Gere, i. m. 297.)
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komédiákban mindenütt nyomon követhető a moralista düh, legvonzóbb
megjelenítése Akki az "Angyal szállt le Babilonba" című darabban.
Németh László a koldusban korántsem az imperializmus elszabotálóját
látja, mint Komlós János, hanem egy egyetemes emberi (s ki nem
mondottan, de világosan érzékelhető módon az adott magyarországi
helyzetre is vonatkoztatott) viselkedési forma megtestesítőjét:
"Ö Diirrenmattnak a legvonzóbb alakja: alkalmazkodik az élet
hitványságához, közben azonban mindig valami magasabbat véd, bölcs
ravaszsággal, de a hóhér szemébe néző elszántsággal is. Mért ragaszkodik
Akki a kolduláshoz? Mert az egész világot akarja megtartani. Sokoldalú,
több sorson s nemzedéken át formált humánuma nem nyughat bele, hogy a
nebukadnezári állam gépkereke legyen. Makámái, melyek versnek is
szépek, életprogramot adnak hasonló lelkeknek. A hatalmasok:
hatalmasok, ezt hitvány dolog semmibe venni s fegyver nélkül
szembeszállni velük. A hatalom mindent elvehet, asszonyod, lányod, még a
bölcsességed is, csak ahhoz nem nyúl, akinek semmije sincsen. Az ember
legyen hát szürke. Sompolyogjon be az együgyűség mezében, mint
rabszolga, mulató cimbora a várba, tűrje el a szégyent s robbantsa belülről
emberségével a falakat, mint a hóhérmezbe öltöző Akki, aki a
108

lenyakazandó rabokat szélnek ereszti."
Tanulmánya záró részében Németh László még egyszer visszatér a
műfaj kérdésére és a nemzetközi szakirodalomban párját ritkító pontosságú
prognózist ad Dürrenmatt további műfaji fejlődéséről. Elfogadja, amit az
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Uo. 1400. - Egy 1974-ben a Tankönyvkiadónál megjelent terjedelmes
elemzés szerzője békés és bölcs anarchistaként jellemzi a koldust és ezt
tartja hangsúlvozandónak: "Akki önarckép. Éppúgy az író bohócsipkásmoralista álöltözete, mint Acdak 'bíró' Brecht 'Kaukázusi kréíakör'-ébcn."
(Mész Lászlóné: Dráma a XX. században. Bp. 1974. 152.) Az Akki
figurájába kódolt aktualitás, melyet Komlós és Németh egyformán érzékel,
csak
persze
diametrálisan
ellentétesen
magyaráz,
itt
puszta
irodalomtörténeti ténnyé szelídül. -- Egy 1991-es esszé aztán egyetlen
mondatba sűrít szinte mindent, ami addig megjelent a piacon: "Akki, az
ártatlanság védence pedig nem valami jámbor hős, hanem nyakas
különálló (ellenálló), a szabadfoglalkozású művész megtestesítője."
(Csillag Tibor: "Hataloműzötten és legyőzetlen". Dürrenmatt és négy
színműve. - Stádium. 1. 1991. 109.)
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író "A város" utószavában állít magáról, hogy tudniillik huszonharmadik és
huszonhatodik éve között keletkezett elbeszélései csak a későbbi művek
"Vorfeld"-jét képezik, de tévedésnek tartaná azt az elképzelést, "hogy
ifjúkori keresései után a komédiában talált rá a maga műfajára s most már
ebben várhatjuk további remekléseit. Dürrenmatt még mindig nincs
negyven esztendős s nemcsak nagy kísérletező, aki minden művében mást
próbál, de zsarnoki egyénisége ellenére nagy műfaji érzékkel megáldott író
is, akinek minden műfaj a rendelkezésére áll s vérmérsékét s problémáit
úgy kényszeríti rájuk, hogy titkos törvényeiken sem követ el erőszakot." 109
Ha kell, költő (a komédiáiba szúrt kórusok, himnuszok, makámák
bizonyítják ezt), újabb elbeszélései, például "A baleset", mutatják, hogy jó
epikus, s (bár Dürrenmatt tanulmánykötete még nem jutott el
Magyarországra) "jegyzetei, az alakjai szájába adott elmélkedések,
legfőképp pedig gondolkozásának fogalmi magassága: kiváló esszéíróra
vall." 11 Ekkor még Dürrenmatt maga sem sejtette, hát még a vele
foglalkozó szakirodalom, hogy a hetvenes évek végétől éppen az esszé válik
meghatározó műfajává.
Legvégül Németh László is fölteszi az obligát kérdést, mit profitál a
magyar irodalmi köztudat a nyugati világban tevékenykedő Dürrenmattból,
kell-e ő nekünk egyáltalán. Válasza nemcsak sokkalta differenciáltabb és
kulturáltabb, mint legtöbb társának "Ceterum censeo"-ja, hanem egyúttal
informál is a kritikák által rendre szemérmesen elhallgatott nem hivatalos
Dürrenmatt-recepcióról:
"Más kérdés, hogy az ottani feltételek közt létrejött művek egy más
feltételek közt élő társadalomba jutva nem okoznak-e ott olyan szellemi
járványt, amely a művek vonzásával a létrehozó közérzetet is átragasztja.
Hogy ez a veszély megvan, azt nem lehet tagadni. Nem harapódzott-e végig
nálunk is Dürrenmatt hatása a bátor, eredeti művekre áhító olvasók egy
részén, akik nem is igen nézhettek művei mélyére s csak a szokatlan
hangot, az elsajátítható fölényt szerették meg benne. Az aggódok figyelmét
két dologra szeretném felhívni. Egy szellemi ragály, ha olyan területre ér,
ahol létrejöttének feltételei nincsenek meg: átalakul, az új feltételeknek
megfelelőn. Mivé lett a byronizmus nemcsak Puskinban, de a kelet-európai
népek életében (gondoljunk Széchenyire) általában? Vagy hova tolódott a
109

Németh, i. m. 1401.
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baudelaire-i hatás még az eléggé ráhangolt Adyban is? De ha ebben az
esetben nem így volna, védekezhet-e egy egészségesebb társadalom halálos
leheletű irodalmak ellen puszta kerítéssel? Nem olyan művekkel kell-e
védekeznie, amelyek a saját társadalmi feltételeiből sarjadnak s annak
sugallatait, lehetőségeit váltják valóban győzelmes víziókra?" 111
3. Különc vagy forradalmár? (1961-1963)
1961-ben törik meg először Dürrenmatt 1957 óta egyenletesen fölfelé
ívelő magyarországi népszerűségi görbéje. Ujabb kötete nem jelenik meg,
egyetlen színház programjába sem kerül Dürrenmatt-darab, az előző
évekéhez hasonló tanulmánydömpingnek nyoma sincs, aki mondani akart
valamit, az, úgy látszik, az első nagy nekibuzdulás során megtette.
Ráadásul mintha a hatalomnak is elege lame a váratlan Dürrenmattdivatból, egyáltalán a polgári irodalom beszivárgásából: a "Nagyvilág"-féle
nyitás talán egy kissé túl jól sikerült.
A rendszer által kreált, ám a teljes szellemi ellenőrzés híveinek
szemében mindvégig gyanús "Nagyv ilág" már 1958-ben bizalmatlanságot
kellett magas helyen. Az emigrációban, londoni kiadási hellyel megjelenő
"Irodalmi Újság" mint "a magyar irodalmi élet egyik legfontosabb és
legpozitívabb jelenségé"-! 112 dicsérte a világirodalmi folyóiratot, amelyben,
lám, minden kommentár nélkül helyet kaphat Kafka, Cocteau és
Dürrenmatt.
Kállai
Gyula
miniszterelnök-helyettes
parlamenti
felszólalásban utasította vissza haladéktalanul a "fogadatlan prókátor"
elismerését és felszólította a "Nagyvilág" szerkesztőit, keressék meg és
javítsák ki "azokat a hibákat, amelyek miatt most az ellenség dicséri
őket" 113 . Kijavították: észrevehetően több lett a magyarázó szöveg.
De még ez sem volt elég. Az MSZMP KB mellett működő Kulturális
Elméleti Munkaközösség téziseiben, amelyeket a "Társadalmi Szemle"
1961 februári száma "Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról"

111
7

Uo. 1404.
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" Asbóth Elemér: A szellemi folytonosság. A budapesti "Nagyvilágiról. Irodalmi Újság. 1958. március 1. 4.
113
Kallai
Gyula:
A
szocialista
kultúráért.
Bp.
1958.
166.
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címmel közöl, 114 a polgári irodalommal szembeni nagyobb óvatosságra,
nagyobb összetartásra int. A nyugati írók iránti szervilis tisztelet
példájaként (nevet ugyan nem említve) Hegedűs Géza "Nagyvilág"-beli
Dürrenmatt-cikkének azt a mondatát hozza fel, hogy "szocialista író sem
115
bélyegezte meg eddig ilyen végérvényesen a polgári kultúrát"
Hogy Hegedűs ominózus cikke egészen mást sugall, arról szó sem
esik. Csak a kiragadott mondatra volt szükség az előre meghatározott
tézisekhez? Hegedűssel valamilyen személyes számlát egyenlít ki az
anonim szerző? Netán visszataszítónak tartja (tartják) a Dürrenmatthoz írt
nyílt levél önhitt stílusát és/vagy ókonzervatív nézetrendszerét, de Hegedűs
pozíciója olyan biztos, hogy emiatt támadhatatlan? Egyáltalán milyen
kompetenciájú az MSZMP KB mellett működő Kulturális Elméleti
Munkaközösség és kikből áll? Az bizonyos, hogy névtelensége már
önmagában is a megfellebbezhetetlen kollektív bölcsesség látszatát kelti. A
tézisek Hámos
Györgynek
"A milliomosnő látogatásáéról
a
"Népszabadságéban megjelent színibirálatát is megfeddik. Itt is a kritikus
elleni személyes támadásról van szó, vagy Rényi Péternek akarják
megmutatni, hogy azért ő sem mindenható? Vagy ő is tagja a grémiumnak?
Esetleg ő a tézisek szerzője, s a "Népszabadságéra vonatkozó bírálat
csupán álcázás? Alapos levéltári kutatásokkal ma már bizonnyal választ
lehetne adni ezekre a kérdésekre - a korabeli olvasó tanácstalanságán ez
mit sem változtat. Akár az MSZMP KB mellett működő Kulturális
Elméleti Munkaközösség állásfoglalásáról is mintázhatta volna Dürrenmatt
pár évvel később "A bukás" ("Der Sturz") című elbeszélést, amely
egyébként csak a rendszerváltás után, 1990-ben jutott el a magyar
olvasókhoz. 116
114

Hasonló elvi állásfoglalások születtek a művelődéspolitika alapelveiről,
a népi írók kérdéséről, a nacionalizmus problémájáról és az irodalom
helyzetéről.
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Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról. A Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottsága mellett működő Kulturális Elméleti
Munkaközösség tézisei. - Társadalmi Szemle. 2. 1961. 63.
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Arról nincs tudomásom, hogy a régi rendszer utolsó éveiben nálunk is
szamizdatként körözték volna a Dürrenmatt 1964-es szovjetunióbeli
látogatása után keletkezett elbeszélés anonim fordítását, amint az
Lengyelországban történt. Vö.: Przybecki, i. m. 392.
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A tézisek alapvető üzenete mindenesetre egyértelmű: tessék egy kicsit
csínján bánni a hirtelen előkapart sok nyugati íróval, talán mégsem olyan
jelentős az a híres-neves Dürrenmatt, ahogy egyesek képzelik, maradjunk
csak meg szépen a szocialista realizmus bevált értékeinél. A "Nagyvilág"
rögtön felfogja az üzenetben rejlő fenyegetést és védekező akcióba kezd:
körkérdéssel fordul a szellemi élet vezető személyiségeihez, szerintük a
polgári irodalomból milyen művek és szerzők megismerése gazdagíthatja a
szocialista kultúrát - nyersebben fogalmazva, mondják meg ők (most, öt
évvel a folyóirat beindítása után), kiket fordítson le a "Nagyvilág", tartsák
ők a hátukat a pártközpont felé, ha ezek a tézisek netán kemény
intézkedések előszelét jelentenék. Sorban érkeznek a válaszok a
körkérdésre, ilyen felkérésre nem ildomos nem reagálni. A júniusi számban
nyilatkozik Illyés Gyula, aki ismét (most már, véleményem szerint, nem
menthetően) szóba hozza Dürrenmattot és a Magyarországon lassacskán
ugyancsak ismertté váló Frischt, mint a pesszimizmust árasztó, a jövőt
rettegve néző irodalom jellegzetes képviselőit:
"Engem ezek a zord vagy cinikus borúlátók voltaképpen
megnyugtatnak. Minden hódolat a tehetsegük nagyságának. A
problémákhoz - a világhoz - való odaállás tekintetében azonban naiv
öcséinknek érzem őket. Mit félt egy-egy Dürrcnmalt és Max Frisch a
komor jövőtől? A szőnyegeit a padlón, az olajfestményeit a falon. Mi, akik
alól és körül több alkalommal eltűnt a szőnyeg és az olajfestmény, vagy
még hozzánk sem társult, tudjuk, nem ez az, amitől ijedezni tanácsos.
" [-]
Nem helyeslem Dürrenmatt világképét; elutasítom Max Frisch
munkás-ábrázolását; idegen tőlem az egész Kafka-tanítvány-tábor
életérzése; idegen alapjában véve Ionescoé, Becketté, Osborne-é, Gcnet-é,
Marceau-é, hogy csak a ma divatos színműírók közül soroljam a példát.
De úgynevezett kultúr-szomjam, hogy ezt könyvről könyvre
megállapítsam. Ahítom az olvasásukat, ha csak húsz oldal erejéig is."
117
Polgári irodalom - szocialista kultúra. - Nagyvilág. 6. 1961. 915. -Illyéshez hasonló pausál módon sorolják Dürrenmattot és Frischt a Kafkatanítványok közé az irodalomirányítás legfőbb köreiben is. A Kiadói
Főigazgatóság két vezető munkatársának 1963. május 18-án kelt, Joyce,
Musil és Kaíka magyar kiadásának lehetőségeit mérlegelő feljegyzése
szerint Joyce-t nem érdemes megjelentetni, mert 1947-ben már volt egy
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Még élesebb Diirrenmatt-ellenes hangot üt meg a "Jelenkor" 1962
februári számában E. Fehér Pál, még arról sem véve tudomást, hogy az író
csak nyelve és nem nemzeti hovatartozása szerint német: "Tragikus
magány-érzést fejez ki Dürrenmatt [...] megvesztegető művészi erővel, de
egyáltalán nem elfogadhatóan. Nem a jövő elismerését várjuk tőle, hanem,
hogy túl a harc germán ízű kultuszán (nem tehetek róla és senki nem tehet
róla, ha a német író tollából különleges értelme és súlya van ennek az
életfelfogásnak) értelmet lásson a harcban. Az áldozatot csak a cél, a
szükséges humánus cél igazolhatja: a küzdés értelmetlenségében látni
valamilyen nagyszerűséget, a szerző szándékaitól függetlenül - kísérteties
párhuzamokat idéz." 118
Dürrenmatt legpozitívabb figurájának a kritikus Akkit tartja, ám vele
is vitába kell szállnia, az ő állítólagos érdemeit sem ismerheti el. Ennek az
"elviselhetetlenül borzalmas" figurának ugyanis semmilyen vonatkozásban,
kivált a jövőről nincs konkrét elképzelése, "a napi megélhetés, mint
bölcsnek tetsző epikureus elv kielégíti" 19 Dürrenmatt egyszerűen becsapja
az olvasót, amikor elhiteti vele, hogy Akki és "Nebi" egymás ellentétei;
valójában örök célok és eszmények ürügyén mindketten az értelmetlenséget
hirdetik.

kötete; "A tulajdonságok nélküli ember"-t "rendkívül nehézkes (tegyük
hozzá: pongyola) nyelvezete miatt legfeljebb néhány tucat ember olvasta
eredetiben", fölösleges lefordítani; Kafkáról ellenben el kellene
gondolkozni kissé, hiszen "a csehek már nemzeti írójuknak tekintik, az
NDK-ban sorozatszerűen adták ki valamennyi művét", és a "nyugati
irodalomra rendkívül nagy hatást gyakorol[,] egyes íróknál ezzel mi is
lépten-nyomon találkozunk (Dürrenmatt, Frisch és mások)". (Bakcsi
György/Tóth Gyula: Feljegyzés Köpeczi elvtársnak. Bp., 1963. május 18. írók pórázon. Bp. 1992. 216.) — Főleg Frisch esetében volna tanulságos
megtudni, mire alapozták ezt a "rendkívül nagy hatást".
118
E. Fehér Pál: Jegyzet Dürrenmattról. - Jelenkor. 2. 1962. 253. -- Talán
Dürrenmattnak "A nagy Romulus"-hoz írt utószava téveszthette meg, mely
így kezdődik: "Súlyos komédia, bárha látszatra könnyű. Hivatásos német
irodalmár [az eredetiben: Germanist] nem tud vele mit kezdeni."
fDürrenmatt utószava. - Nagyvilág. 1. 1960. 77.)
E. Fehér, i. m. 252.

187
A méltatlanul nagyra tartott író tehát, mindent egybevetve,
"dckomponált egyéniség, aki önnön valóságát a szigorú formai fegyelem
látszatával leplezi el. [...] Nálunk sokan a nyugati világ leleplező
lelkiismeretének szerepét emlegetik Dürrenmatt-tal kapcsolatban, holott
amit ő csinál, az nem leleplezés, vagy ha úgy tetszik: nem cselekvés,
hanem állapot. [...] Egyszerűen szenved és fájdalmát cinikus mosoly
kíséretében csak önmaga számára teszi tudomásul vehetővé." 120
A megsemmisítő szándékú írás mindenesetre tartalmaz két érdekes
asszociációt. A küzdés mint öncél vállalásában E. Fehér Madách-csal
171
rokonítia^ Diirrenmattot, " s párhuzamot lát közte és József Attila
között, 2 2 mondván, "a felbomló kapitalizmus kettős malomköve között
könyörtelenül őrlődő ember kiáltását" 123 hallatja mind a kettő - csak épp
Dürrenmatt egy cinikus fintor kíséretében kiiktatja a boldogságot a
történelemből.
Friedrich Dürrenmatt, a haladó magyar írók "naiv öccse", efféle
filippikákkal mindenesetre ekkor már nem űzhető ki irodalmi
köztudatunkból. Erre utal, hogy mostantól fogva szinte nincs olyan átfogó
esztétikai, színházelméleti tanulmány, amelyben ne hivatkoznának rá. Kiss
Lajos a polgári világnézetet hasonlítja Dürrenmatt vonatához, amely
"gondviselés nélkül rohan a maga pályáján, s immár a sötét alagútba futott,
amelynek nem akar vége szakadni" 124 . Fehér Ferenc arra mutat rá, hogy a
nyugati világ drámairodalmában elsikkad a tragikum, s ennek
iskolapéldáját az "Ötödik Frank" befejezésében, Ottilia feloldozásában
látja. 1 " 5 Tímár György számára "A baleset" és "Az öreg hölgy látogatása" a

A madáchi párhuzamot már Tóth Sándor megpendíti 1960-ban:
"Diirrenmatt hősei gigantikus általánosítások vegyületéből valók és ezért
nagyon hasonlítanak az Ember tragédiája madáchi hőseihez, akiknek
konkrét élete elvész alakjuk filozófiai jelentősége mögött." (Tóth, i. m. 766)
122
A József Attila-asszociáció sem teljesen új, Bizám Lenke már 1959-ben
felveti. (Bizám Lenke: Rövid lírai ars critica-féle. - Élet és Irodalom. 1959.
július 10.)
123
E. Fehér, i. m. 252.
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Kiss Lajos: Modernizmus, formakultúra, korszerűség. - Kortárs. 8.
1960. 231.
" Fehér Ferenc: A tragikum elsikkasztása. - Valóság. 8. 1964. 33.
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polgári önhipokrízis legjobb irodalmi kifejezése.
Barta Jánosnak a
modern dráma formabontó tendenciáiról szóló fejtegetéseiben 127 ugyanúgy
koronatanú Dürrenmatt, mint Ungvári Tamásnak az eltűnt tragédiával
foglalkozó eszmefuttatásában 128 , Sz. Szántó Juditnak a Színháztudományi
Intézet kiadta "Valóság és dráma" című tanulmánykötetében 129 és Czímer
Józsefnek a Magvetőnél megjelent "A huszadik század dramaturgiai
irányzatai nyugaton" című könyvében' 30 .
A Színháztudományi Intézet, a Dürrenmatt körüli elméleti
tisztánlátást elősegítendő, 1963-ban megjelenteti magyarul a "Színházi
problémák" című tanulmánykötetet. A szerény külsejű, csak szakmai
körökhöz eljutó könyvhöz a fordító, Almási Miklós ír előszót, amely a
nagyközönség számára a szerző 1967-es önálló tanulmánykötetében lesz
hozzáférhető. Bevezetésül Almási azt a divatos kérdést teszi fel, a
dekadenciába sorolandó különc-e Diirrenmatt avagy nagy forradalmár.
Egyik sem, adja meg rögtön a választ, hanem polgári talajon álló, az
általános emberi jobbatakarás által vezérelt "kereső művész, s talán
legnagyobb érdeme a becsületes szókimondás" 131 .
Drámaírói művészetének nagyobbik felét, kivált a parabola-dráma
technikáját és stílusát Dürrenmatt Almási Miklós szerint Brechttől tanulta.
Darabjait szimbolikussá változtatott környezetbe helyezi, figuráit
marionettként kezeli, a problémákra koncentrál. "Csak annyira engedi
alakjait konkrét korok mhájába öltözni, amennyi elég ahhoz, hogy
magunkra, saját problémáinkra ismerjünk." 132 Mindazonáltal - ellentétben
Brechttel - odáig viszi az anyagtalanítást, hogy darabjai már kétértelművé
126
** Tímár György: Önhipokrízis és lélekrajz. - Uj írás. 12. 1965. 84-91.
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Barta János: Bontsd a formát... Gondolatok a modern drámáról. Alföld. 3. 1962. 98-110.
~ Ungvári Tamás: Az eltűnt tragédia nyomában. - U. T.: Az eltűnt
személyiség nyomában. Bp. 1966. 148-164.
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Sz. Szántó Judit: Valóság és dráma Nyugaton. Színházi tanulmányok.
Bp. 1962.
1 30

Czímer József: A huszadik század dramaturgiai irányzatai nyugaton.
Budapes
1963.
131
Almási Miklós: Világkép két világ között. - A. M.: Ellipszis. Bp. 1967.
186.
132
Uo. 189.
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válnak. Legsúlyosabb egyéniségeit bohócnihába öltözteti; komédiái az
ötletek dramaturgiájára épülnek. Soha nem állóképet akar adni, hanem a
kialakulás útját kívánja rekonstruálni, például "Az öreg hölgy látogatásá"ban azt, miként születik meg (a modern kapitalizmusban) a kollektív
felelőtlenség.
Hogy miért kell bohócsipka a világ leleplezéséhez? Nem azért, mintha
már nem lennének tragikus hősök, amint Dürrenmatt állítja, hanem mert
korunkban a tragédia ellen dolgozó, a tragikomédiának kedvező tendencia
érvényesül. A múlt század még a melodráma korszaka volt, amely üressé és
bombasztikussá vált, mert szerzői a teátrális hatás kedvéért eltekintettek
jellemtől, lélekrajztól, emberi konfliktusoktól. Shaw volt az, aki
felrobbantotta ezt a stílust, leleplezte az áltragédiákat és megteremtette a
"hazugság komédiáját"13'3. Dürrenmatt vele szemben igazságot igyekszik
szolgáltatni az élet tragikus elemeinek is. "Nem igazi komédiaíró: nevetése
mélyén valami mély szomorúság rejlik. [...] Ezért sziporkázó eszközeivel a
komédia látszatába csomagolja hőseit, s így meg tudja menteni tragikus
mozzanataikat." 134 A néző számára épp ez a felfedezés teremt izgalmas
élményt.
"Prédikátor gyermeke volt, s mikor felnőtt, nem akart prédikátor
lenni. Talán ezért is áll olyan közel hozzá az irónia, a szatíra és a groteszk.
És mégis prédikátor lett: legjobb műveiben a bátor emberek dicséretét
hirdeti [...]." 135 Ezeknek az embereknek a számára a bátorság egyfajta
végzet, nem a közvetlen eredmény reményében állnak helyt, hanem azért,
mert "aki ember akar maradni, annak helyt kell állnia, emberségének ez
lehet egyetlen jutalma." 136 Dürrenmatt tehát "valahogy hisz egy újfajta
schilleri esztétikai nevelésben"121. Ugyanakkor általánosságban kételkedik
a világ megváltoztathatóságában, a forradalmak például szerinte csak
rontanak az emberiség helyzetén. Am ha mindenki megteszi a magáét,
mindenki helytáll, akkor talán mégsem veszett el végleg a világ, sugárzik
Dürrenmatt művészetéből, s éppen ez az, amiért közel érezzük magunkhoz.

133
134
135
136
137

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

196.
197.
198-199.
199.

190
Tanulmányának 1967-es kiadását Almási a "Hogyan lesz egy író
'klasszikus'?" 13
című rövid eszmefuttatással zárja. "Mintha a
139

maradandóság fordított arányban állna a pillanatnyi hatás varázsával" ,
állapítja meg, s ennek okát a dürrenmatti tézisdrámában látja. A tézisek
ugyanis nagyrészt időhöz, aktualitáshoz kötődnek, mint például "A
fizikusok" esetében, amely "rövid néhány év feszültség-elemeit formálta
tézissé: a karib-tengeri válságot megelőző atom- és félelem-egyensúly
konfliktusát vitte színre. Akkor néhány évre szinte profetikusnak bizonyult,
de épp ezért a Kennedy-korszak múltával veszített is elevenségéből.
'Zeitstück' lett belőle, kiváló képességekkel rendelkező, nagyszerű
technikájú aktuális darab. [...] Netn azt akarjuk ezzel mondani, hogy
Dürrenmatt darabjai elavultak, csupán annyit, hogy ezeknek a műveknek
profetikus feszültsége, intellektuális izgalma veszített varázsából, a
bemutatót követő nagy elevenségéből." 140
Dürrenmatt ismertsége a nagyközönség körében mindeközben egyre
nő. A rádió is intenzíven bekapcsolódik a népszerűsítésbe. A "Herkules és
Augiász istállója" című hangjátékot 1962 végén a Rádiószínház kísérleti
adásaként, késő este, Várkonyi Zoltán rendezésében, Ungvári Tamás
"világos, eligazító bcvezető"-jével141 a Kossuth adó közvetíti, egy félévre rá
megismétlik az URH-n (melyet akkor még nem Bartóknak, még csak nem
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Uo. 201.
Uo. 202.
140
Uo. 203. -- Hogy mennyire jogos épp "A fizikusok" kapcsán az
aktualitáshoz való kötődést emlegetni, azt mutatja a következő tény: a
darabot jó évtizednyi Csipkerózsika-álom után a nyolcvanas évek első
felében veszik elő újra a német nyelvterület színházai (az 1982/83-as és az
1983/84-cs szezonban ez a leggyakrabban játszott darab), épp akkor,
amikor a legerősebbek a békemozgalmak. A német újraegyesítést követően
viszont szinte teljesen elfeledkeznek róla, ugyanakkor fölkapják "Az öreg
hölgy látogatásáét, rendre úgy, hogy Güllen jelképezze az NDK-t, Claire
pedig az ifjúsága színterére visszatért, gyors meggazdagodást ígérő nyugati
tőkét.
141
Lukácsy András: Dürrenmatt, későn este. - Élet és Irodalom. 52. 1962.
6. - Vö. uo.: "Helyesen teszi a rádió, ha [...] elöljáróban világosan
leszögezi
a
maga
álláspontját,
éppen
hogy
a
közönség
véleményformálásához szilárd elvi alapokon nyugvó támogatást nyújtson."
139
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is 3. programnak hívnak). 1963 végén az "Éjszakai párbeszéd" kerül
adásba, kissé megijesztve a kritikust, aki úgy látja, Dürrenmatt a
hangjátékban végleges ítéletet mond mindenfajta parancsuralmi
berendezkedés fölött, de nem konkretizálja, mire gondol, ez pedig csorbítja
az ítélet élét (s még a végén félreérti valaki). 142
Ujabb Dürrenmatt-fordítások látnak napvilágot. Az Európa 1963-as
Dürrenmatt-kötete az "Ötödik Frank" című drámát és a "Stranitzky és a
nemzeti hős" című hangjátékot ismerteti meg a közönséggel, a "Késő őszi
esti órán"-t pedig eg)' "24 izgalmas novellá"-t tartalmazó antológiába
veszik fel.
Az "Ötödik Frank"-ot be is mutatja a Petőfi Színház. A kritika nem
áltatja magát azzal az illúzióval, hogy Dürrenmatt antikapitalista
álláspontja végre rigorózusabbá válik és ezáltal a szocialista
világszemlélethez közelít. 143 Demeter Imre szerint
Dürrenmatt
pesszimizmusa ebben a műben nihilbe téved, 144 Nagy Péter pedig arra
figyelmeztet, hogy "a Frank-bankházban még mutatóban sincs tisztességes
ember, csak koncepció és képesség dolgában különböznek egymástól a
gazemberek; s aki kívül van: a gyáros, az órásmester, sőt a pincér és a két
munkanélküli munkás nem valamilyen más világot (vag)' lehetőséget vagy
vágyat vagy titkos reményt) képviselnek, hanem potenciális konkurrensei
vagy elszánt szövetségesei a bankháznak és módszereinek" 145 . Gábor
György a bankoperában dramaturgiai kivetnivalót talál. A darab művészi
hitelét kéri számon a szerzőn, a képtelenség is megköveteli a maga

142

Lukácsy András: A hóhér panaszkodik. In: Élet és Irodalom. 51. 1963.

10.
143

Egyedül Rajk András pedzegeti, hogy Dürrenmatt "szinte a marxista
világlátás pontosságával ismeri fel társadalmának kegyetlenségét,
erkölcstelenségét és tarthatatlanságát", de hát hiába, ha egyszer nem ismeri
fel a dolgok dialektikáját és ezért nincs elképzelése azok megoldásáról.
(Rajk András: Ötödik Frank. Dürrcnmatt-bcmutató a Petőfi Színházban. Népszava. 1963. szeptember 22. 7.)
Demeter Imre: Ötödik Frank. Diirrenmatt-premier a Petőfi Színházban.
- Film Szímház Muzsika. 1963. szeptember 27. 6.
145
Nagy Péter: Ötödik Frank. Dürrenmatt "magánbankoperája" a Petőfi
Színházban. - N. P.: Két évad és ami megelőzte. Bp. 1966. 207.
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logikáját, márpedig ezt Dürrenmatt rendre megsérti, 146 "s ez a hihető
valótlanságból visszazökkent minket a hihetetlen valóságba" 147 . A
darabból a kritikák leginkább még Paul Burkhardnak a hibákat és
fogyatékosságokat jótékonyan elfedő zenéjét emelik ki, azt is csak
módjával: "Jó stílusérzékkel Kurt Weill nyomában marad, annyival olcsítva
csak a nagy előd hangvételét és módszereit, amennyivel Dürrenmatt is
Brecht mögött marad jelentőségben és horderőben." 148
A Diirrenmatt-lázgörbe újabb fellendülésében döntő szerepe van "A
fizikusok" megjelenésének a "Nagyvilág" 1962 októberi számában, azaz
alig több mint fél évvel az 1962. február 21-i zürichi ősbemutató után. Fáy
Árpád előszava ezúttal is a korábbról már ismert elánnal próbálja
ideológiailag értékelni az optimistának valóban aligha nevezhető darabot:
tarthatatlan a benne képviselt semlegesség- és szabadságideál, abszolút
egyéni szabadság nem létezik, hamis a két nagyhatalom egyformán pokoli
beállítása, a két erő nem azonos, az egyik a múlt, a másik a jövő, maga a
dráma logikája is rácáfol Dürrenmattra azáltal, hogy az imperializmus
végső állomását jelentő fasizmus kaparintja meg a kutatás eredményeit. Az
olvasó, ha komolyan venné az előszót, már azt sem értené, miért kell
egyáltalán lefordítani egy ennyire elhibázott munkát. Az óvintézkedések
azonban nem állnak meg az előszónál. A biztonság kedvéért a fordítás
Möbius és Einstein, a szovjet ügynök párbeszédéből is kihagy egy a pártra
vonatkozó kulcsfontosságú passzust, az idézetben kurzívan szedett
mondatokat:
146

"Miért jut csődbe a bank ennyi gyilkosság ellenére? És mire való a sok
gyilkosság, ha amúgy sem látják hasznát? A haldokló Böckmann
cégvezetőt megölik, hogy ne gyónhassa meg papnak a bűneit és el ne
árulhassa őket; ugyanakkor egyik kollégája nyíltan hangoztatja
mindannyiuk előtt, hogy pszichoanalítikushoz jár. Végül pedig az sem
érthető, hogy ennek a gengszterbandának voltaképpen mért nő - Ottilia,
vagyis Frankné - a spiritus rectora." (Gábor György: Két svájci
színdarabról. - Nagyvilág. 12. 1963. 1909) ~ Az utóbbi kérdésre frappáns
választ ad a "Muzsika" hasábjain Pernye András: "V. Frank felesége
kétségkívül Shakespeare Lady Macbethjének 'köpenyéből jött ki'." (Pernye
András: Dürrenmatt: Ötödik Frank. - Muzsika. 11. 1963. 42.)
147
Gábor, i. m. 1909.
148
Nagy, i. m. 208.
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"MÖBIUS: Joseph Eisler, maga hatalmi politikát űz. Ehhez persze
hatalom kell. A maga kezében van ez a hatalom?
EINSTEIN: Maga félreért engem, Möbius. Az én hatalmi
politikámnak éppen az a lényege, hogy egyéni hatalmamról egy párt javára
lemondtam...
MÖBIUS: Tudja ezt a pártot felelőssége tudatában irányítani vagy ki
van téve annak a veszélynek, hogy a párt irányítja magát?
EINSTEIN: Möbius! Hát ez nevetséges. Persze hogy legföljebb csak
remélhetem, hogy a párt megfogadja a tanácsaimat. Remény nélkül nincs
politikai tartás.
MÖBIUS: No és szabadok legalább a maguk fizikusai?
EINSTEIN: Mivel ők is a honvédelem számára...
MÖBIUS: Sajátságos." 149
149

F. D.: Fizikusok. - Nagyvilág. 10. 1962. 1525. -- Az ominózus részlet a
fordítás
alapját
képező
kiadásban
így
hangzik:
"MÖBIUS: Joseph Eisler, Sie treiben Machtpolitik. Dazu gehört jedoch
Macht.
Besitzen
Sie
die?
EINSTEIN: Sie mißverstehen mich, Möbius. Meine Machtpolitik besteht
darin, daß ich zugunsten einer Partei auf meine Macht verzichtet habe.
MÖBIUS: Können Sie die Partei im Sinne Ihrer Verantwortung lenken
oder laufen Sie Gefahr, von der Partei gelenkt zu werden?
EINSTEIN: Möbius! Das ist doch lächerlich. Ich kann natürlich nur
hoffen, die Partei befolge meine Ratschläge, mehr nicht. Ohne Hoffnung
gibt
es
nun
einmal
keine
politische
Haltung.
MÖBIUS:
Sind
wenigstens
Ihre
Physiker
frei?
EINSTEIN:
Da
auch
sie
für
die
Landesverteidigung...."
(F.
D.:
Die
Physiker.
Zürich
1962.
60.)
Fáy fordítási manipulációjára az emigrációban élő Méray Tibor éles hangú
cikkben hívja föl a figyelmet. (Méray Tibor: Die verstümmelten "Physiker".
In Ungarn sind auch die Übersetzer nicht frei. - Der Literat. 3. 1963. 27.)
A cikk egy ébként a "Nagyvilág"-bcli közlés bevezetőjének valóban együgyű
tcndenciózusságát veszi célba, a fentin kívül más fordítási anomáliát nem
említ, bár felfigyelhetett volna arra is, hogy az 1507. lapon kimaradt
Möbiustól "A világűrutazóknak énelckendő salamoni zsoltár" (a fordító
nyilvánvalóan nem fogta föl, hogy Dürrenmatt Gagarin űrutazása előtt
tiszteleg vele), hogy Fáy szinte minden bibliai idézettel gondban van és
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A darab témája - amint Almási Miklós fentebb idézett megjegyzése
már utalt rá - mindazonáltal őszintén felbolygatja a kedélyeket: a berlini és
a kubai válság után újra elhidegültek a nemzetközi kapcsolatok, a háború
veszélye megint megerősödött, és mindenkinek el kell gondolkoznia azon,
hogy egy esetleges összeütközésben az emberiség aligha úszná meg az
atombomba beláthatatlan következményekkel járó bevetését.
Igen jellemző az a vitaest, amelyet a Központi Fizikai Kutatóintézet
KISZ-szervezete rendez a darabról. 35-40 fiatal munkatárs beszélget Fáy
Árpád vezetésével nagy odaadással és komolysággal a "nyolcvankilós
fejadagról" (az emberiségre ebben az időben személyenként 80 kg TNT-nek
megfelelő robbanóanyag jut), arról, mi a helyes tudósi magatartás,
mennyire felelős a kutató felismeréseinek utóéletéért, elképzelhető-e a
kutatás olyan abszolút szabadsága, amilyenről Möbius álmodozik. A
szélsőségekbe tévedőket a közösség meggyőzi a helyes álláspontról, a
bölcsen háttérbe húzódó párttikár elégedetten regisztrálja a hallottakat,
tudjuk meg az "Élet és Irodalom" beszámolójából.1'
4. Uton Kafkától Gorkijig (1964-1965)
Kálmán László "Dürrenmatt Magyarországon" című disszertációját
1963 végén annak tudatában zárja, hogy Dürrenmatt elért itteni
népszerűsége csúcsára, a hazai közönség szemében ő a kortárs nyugati
irodalom egyik legjelentősebb képviselője, szellemi körök biztos vitatémája.
A reputációnak nemzetközi megerősítést ad, hogy a szocialista országok
drámaíróinak 1963 novemberi budapesti kongresszusán a részvevők
csaknem egyhangúlag úgy nyilatkoznak: "A szocialista dráma ebben a
pillantban nem tud felmutatni olyan kimagasló alkotásokat, mint a haladó
hogy egy Newton-Einstein párbeszédből - "Neunzehnhundertfünfzig
verschollen." "Freiwillig." (F. D.: Die Physiker. 60.) - épp a szovjet ügynök
árulkodó válaszát hagyja ki. ~ "A fizikusok" későbbi, Ungvári Tamás-féle
magyar változata valamennyi fent említett hiányosságot kiküszöböli.
150
E. M.: A "fizikusok" és a fizikusok. Fiatal kutatók vitája Dürrenmattról.
- Élet és Irodalom. 50. 1962. 11. — A fizikus szakmában mindmáig szinte
kötelező olvasmánynak számít Dürrenmatt darabja. Egy ötven év körüli,
fizikus végzettségű köztisztviselőtől hallottam az anekdotát, hogy aki nem
olvasta "A fizikusok"-at és nem tud bridzselni, annak nem is adnak
diplomát.
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polgári kritikai dráma Dürrcnmatt műveiben." 151 Már magyar követői is
akadnak Dürrenmattnak, magyarázza Kálmán: Örsi Ferenc "Epeioszakció" című tévéjáték-forgatókönyve ugyanúgy Dürrenmatt-hatást mutat,
mint Bertha Bulcsu "A 4321. percben" című elbeszélése. Háy Gyula
egyértelműen "Romulus"-ihlette, 1960-196 l-ben keletkezett, de csak 1964ben publikált "A ló" című történelmi komédiáját, melyre a hatáselemzés
legalább ilyen joggal kiterjeszthető volna, Kálmán még nem ismerheti.
Hamarosan vers is születik Dürrenmattról. Pákolitz Istvánnak a svájci
író szájába adott, ritmikus prózában készült monológja az illúziótlan ember
szava. A mű csak fintor a világra, mondja, a történelem vitustánc, az ember
vadállat maradt. A vers ezekkel a vallomásszerű, a dürrenmatti
biográfiában való jártasságról árulkodó sorokkal zárul:
"mert önmagamnak önmagam sem vagyok menedéke
minden
mindenki idegen
de játszik mintha élne
Kiprédikálnám vétkeim
ha vétek amit tettem
ágálnak kripli krisztusok tucatszámra helyettem
A világ sorsa nem riaszt
a magamét se győzöm
s a halál feni rám fogát
egyetlen ismerősöm." 152
1964-ben magyar Dürrenmatt-kötet nem jelenik meg, bemutatója
sincs, még a "Nagyvilág" is hallgat róla. A vele foglalkozó tanulmányok
közül csupán két, egyaránt a lakonikus "Dürrenmatt" címet viselő munka
érdemel említést, az egyik a "Vigilia" februári, a másik a "Kritika" júliusi
számában jelenik meg. Közös bennük, hogy újra az író világképének átfogó
elemzésére vállalkoznak, szinte ellenképei azonban egymásnak azáltal,
151

Zay László: A mai dráma holnapjáról. - Magyar Nemzet. 1963.
december 1. — Csak Kranzov bolgár író és Hrapcsenko szovjet kritikus nem
osztja a véleményt.
152
Pákolitz István: Dürrenmatt magánbeszéde. - P. I.: Messzenéző. Bp.
1965.
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hogy Taxner Ernő gondolkodási rendszerének fixpontja a katolicizmus,
Forgács Lászlóé pedig a marxizmus a szó ekkor használatos értelmében.
Taxner ugyan keresztény szellemű írónak tekinti Dürrenmattot, de
hiányolja nála a határozott állásfoglalást. 153 Forgács többek között azt
próbálja bizonyítani, hogy Dürrenmatt életműve két részre bomlik. Az
értéktelenebb részt (ide sorolja Diirrenmatt írásainak túlnyomó többségét)
harmadikutas illúziók teszik vitathatóvá. Nagy alkotás ezzel szemben "A
baleset" és kivált "Az öreg hölgy látogatása", amelyben egyfajta plebejus
humanizmus dominál.
Forgács eszmefúttatását az alábbi, mai szemmel némi derű nélkül
aligha olvasható patetikus sorok zárják: "'Az öreg hölgy látogatását'
megköltő Dürrenmatt mondta ki az élő világirodalomban azt az igazságot,
hogy a 'jóléti államok' gazdasági csodája mögött ott fészkel a milliárdosok
embertelensége; a 'népi kapitalizmus' szemfényvesztő ideológiája mögött a
tömegek soha nem tapasztalt megszédítése. E művében hajlik egybe a mai
polgári lét képtelenségének felismerése és a groteszk ellentmondások
tragikomikus ábrázolása. S ezzel a művészi hódítással elhatározó nagy
lépést tett előre a modern irodalom Kafkától Gorkijig vezető útján." 154
Egészen más jellegű írást jelentet meg Dürrenmattról a Szépirodalmi
Kiadó irodalmi vezetője, az író és esszéista Illés Endre a "Népszabadság"ban. 1 5 5 A glossza "Az öreg hölgy látogatásáénak botrányos amerikai
megfilmesítésére reagál. Illés, aki az esetről a sajtóból értesült és magát a
filmet nem látta, igen határozott véleményt mond: Dürrenmattnak nehéz
lesz visszaküzdenie magát arra az erkölcsi magaslatra, amelyről nagy
műveiben az olvasóra tekint, ha hajlandó volt magát, illetve legjobb
alkotását elvtelenül eladni Hollywoodnak. A cikk elsősorban azért érdekes,
mert jelzi azt az okozati összefüggést, amelyet a magyar irodalmi
közvélemény a nyugatiaknál mindijg is nyomatékosabban vélt látni a szerző
moralitása és a mű hitele között.
i
154

155

Taxner Ernő: Dürrenmatt. - Vigília. 2. 1964. 83-94.
Forgács László: Dürrenmatt. - Kritika. 7. 1964. 24.

Illés Endre: Egy öreg hölgyről, egy költőről és a fattyúsorrol. Népszabadság. 1965. február 27. 8-9.
15
Amikor pár éve úgy tűnt, előfordulhat, hogy Petőfi nem a csatamezőn
halt meg, hanem valahol messze Oroszországban, a barguzini postamester
lányának élettársaként, s én egy irodalmárokból álló társaságban azt
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Illés ügyesen poentírozott tárcájával többé-kevésbé egyidejűleg újra
megjelenik a darab az Európa kiadónál Fáy Árpád fordításában, most már
természetesen a végleges magyar címmel, mint "Az öreg hölgy látogatása".
A Rádiószínház játssza a "Stranitzky és a nemzeti hős" című hangjátékot
(általános ekkoriban az érdeklődés a műfaj iránt), "A gyanú"-t az ifjú
színész, Lukács Sándor fordítja és dramatizálja a rádió számára. 1965-ben
végre lehetővé válik "A fizikusok" bemutatója is, rögtön két helyen, a
Vígszínházban, ott, ahonnan "Az öreg hölgy látogatása" elindult
meghódítani Magyarországot, és a miskolci Nemzeti Színházban.
De miért kellett három évet várnia a színrevitelre annak a műnek,
amely 1962-ben a "Nagyvilág"-publikáción kívül - másik fordításban - a
Színháztudományi Intézet kiadásában is megjelent és eleven visszhangot
keltett? Ne látott volna az ország egyetlen rendezője sem fantáziát a
remekül megírt, nagyszerű szereplehetőségeket kínáló darabban?
Dehogynem. Komor István, a szegedi Nemzeti Színház főrendezője
felháborodottan nyilatkozza 1963 végén a helyi egyetemi lapnak, 157 hogy ő
bizony szívesen bemutatná, ha a minisztérium színpadra engedné.
Kálmán Lászlónak a nyilatkozatot idéző disszertációjából kitűnik, a fő
probléma az volt, lehet-e, s ha igen, hogyan, színpadon megjelentetni egy
szovjet ügynököt (mert hiszen a három fizikus egyike az) és miként lehet
élét venni Dürrenmatt ideológiailag elfogadhatatlan nézeteinek. A
minisztérium álláspontja érthető, magyarázza a rendszer logikájába jól
beleérző disszertáns, hiszen a "Nagyvilág", a darabot közölve, "megfelelő
kommentárban fejtette ki a szerző téves nézetét a két hatalom azonos
158

infernalitásáról és az egyéni szabadság idealista tévedéséről" , a
színpadon viszont ez lehetetlen. Mégis jó volna, folytatja Kálmán, ha
bemutatnák a darabot, melyet legtöbb szocialista kritikusa itthon és
külföldön Dürrenmatt legjobb színműveként tart számon, hiszen "amit a
fordító megtehet a kommentárban, azt a rendező is megteheti a rendezésen
keresztül" ~ . És itt következik a fiatal bölcsész meghatóan naiv, a
bátorkodtam mondani, hogy nem baj, a művei akkor is ugyanazok
maradnak, mindenki lehurrogott: az már nem lenne ugyanaz.
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Németh Ferenc: Komor István nyilatkozata a modernségről és a
közönségről. - Szegedi Egyetem. 1963. december 10.
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korszakra olyannyira jellemző kompromisszumos javaslata a nyíltan persze
ki nem mondott "a káposzta is megmaradjon, a kecske is jóllakjék" mottó
jegyében:
"Valami csekély különbséget a szovjet ügynök javára magából a
darabból is ki lehet olvasni. A darab második felében Kilton, az amerikai
ügynök veszi elő először a revolverét, ő az agresszívabb, Eisler csak
védekezik. A végén is Eisler, a szovjet ügynök mondja ki először: 'Én
tisztességes ember vagyok, itt maradok.' Mindez nem sok, de mégis valami,
amin el lehet indulni. Színészi játékban és rendezésben ennek még nagyobb
hangsúlyt lehetne adni, anélkül természetesen, hogy az meghamisítaná a
darabot. Ugyanakkor az a tény, hogy végül is a fizikai felfedezés titkát egy
fasiszta hatalom kaparintja kézhez, tehát, hogy a világ veszélyeztetettsége
honnan várható, szintén nagyobb nyomatékot kell, hogy kapjon. Azt a
gondolatot is jól ki kellene hangsúlyozni, hogy aki a kapitalizmus és a
kommunizmus viszályában nem áll a szocializmus mellé, az ezzel a
fasizmus malmára hajtja a vizet. Ilyen rendezői felfogás érvényesítése
mellett úgy véljük, hogy A fizikusok [...] talán mégis előadható volna.
Mindenesetre ajánlatos volna azonban először a moszkvai előadás szovjet
kritikai visszhangját, valamint a darab szovjet rendezőjének tapasztalatait
beszerezni és megismerni." 160
A színházi cenzúra közvetlen érvényesülésének egyébként Dürrenmatt
vonatkozásában sem "A fizikusok" az első esete. 1960 januárjában a
"Magyar Iljiiság" beszélgetést közöl Fábry Zoltán díszlettervezővel az általa
"A nagy Romulus" Madách Színház-béli bemutatójához készített, a darab
anakronizmusát hangsúlyozó színpadtervről. 161 Megkezdődnek a próbák,
aztán mégsem engedélyezik a bemutatót. Hogy mik voltak azok a színház
160

Uo. ~ Hogy időnként mekkora különbségek lehettek a létező
szocializmus országainak kultúrpolitikája között, azt mi sem mutatja
jobban, mint hogy a varsói Teatr Dramatyczny már 1963. január 23-án
(tehát alig tizenegy hónappal a zürichi ősbemutató után) színre vitte a
szerző jelenlétében "A fizikusok"-at, az NDK-ban viszont (ellentétben a
viszonylag gyors, 1964-es szovjet és a még védhető fáziskéséssel történő
1965-ös magyar bemutatóval) csupán 1977-ben kerülhetett a darab a
közönség elé, akkor is csak Magdeburgban.
161
Fábry Zoltán A nagy Romulus színpadtervéről. - Magyar Iljúság. 1960.
január 23.
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titkársága által az érdeklődő kutatóval részletesen nem közölt "különböző
okok és nehézségek" 162 , amelyek miatt visszakoztak, afelől csak találgatni
lehet, bizonyosan közéjük tartozott a félelem, hogy még a végén saját
helyzetére is érvényesnek tekinti a magyar közönség az állam és az egyén
szembeállítását és azonosul Romulus híres mondatával: "Hazának mindig
163

akkor nevezi magát az állam, amikor tömegmészárlásra készül."
"A fizikusok" 1965. december 3-i vígszínházi bemutatója és az azt
következő előadások mindenesetre a magyar színháztörténet legendás
eseményévé váltak. Ha előbb nem, hát ekkor módja volt minden szellemi
érdeklődésű embernek (a dolgozat szerzője generációjának is)
konfrontálódnia Dürrenmatt-tal. Nem csupán egyféle ízlés fogadhatta el a
professzionista módon felépített és reklámozott előadást: volt, akit a darab
bűnügyi magva, a remekül felépített feszültség fogott meg, mások a
színészi teljesítmények bűvöletéből nem tudtak szabadulni, azt sem feledve,
hogy az egyik főszereplő, Darvas Iván, nemrég még persona non grata volt
1956-os tevékenysége miatt. Kétségkívül hozzájárult az előadás sikeréhez a
már a darab megjelenésének kapcsán említett általános félelem az
atomháborútól, s talán igaza van Méray Tibornak is, aki az emigráció
távlatából úgy véli, Dürrenmatt semlegesség- és szabadságfclfogása a
magyar közönséget Nagy Imrére és a Petőfi körre kell hogy
emlékeztesse. 164

16

~ Kálmán, i. m. 71.
F. D.: A nagy Romulus. - F. D.: Drámák. Bp. 1967. 60. - Szép
párhuzam az a magabiztos magyarázat, amelyet a kelet-berlini "Theater der
Zeit" recenzense ad egy hildesheimi társulat Theater der Freundschaft-beli
1965-ös vendégjátéka kapcsán. A nyugatnémet színházigazgató a
sajtótájékoztatón furcsállja, miért reagált annyira visszafogottan a darabban
elhangzó tréfákra a keletnémet közönség. Erre vágja rá az újságírónő:
"Ugyan miért kellene nálunk egy fiatal munkásnak vagy diáknak nevetnie,
mikor Romulus így 'filozofál': 'Hazának mindig akkor nevezi magát az
állam, amikor tömegmészárlásra készül' - az ő véleménye a hazáról nem
ez." (Ingrid Seyfarth: Berlin: Theater der Freundschaft. Gastspiel
Städtische Bühnen Hildesheim. "Romulus der Große" von Friedrich
Dürrenmatt. - Theater der Zeit. 20. 1965. 30.)
164 x » Meray, l. m.
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A vígszínházi előadással foglalkozó színikritikák, bár elismerik
értékeit, szinte egyöntetűen visszafogottak kissé. '"A fizikusok' haladó
darab - az ennek ellentmondó tényezők és egyes hozzáfűzött pontok mellett
is" 165 , adja meg az alaphangot Rajk András, a Népszava színikritikusa.
Kéry László, aki ekkor még nem a "Nagyvilág" főszerkesztője, de már
ismert irodalomtudós és kritikus, pedig úgy találja: "A darabon belül
minden hátborzongatóan logikus és tragikomikusán mulatságos - még az a
véletlen is, amely a tudóst a legrosszabb hatalmasságnak szolgáltatja ki. De
a valósággal egybevetve túlságosan is elvontnak, matematikainak, kimért
paradoxonok törvényeihez illeszkedőnek tűnik föl itt minden. [...] A
dürrenmatti 'matematika' értelmében a világ kapitalista fele pontosan
annyit ér, mint a szocialista fele. A tudós szükségképpen szemben áll a
hatalommal, és szükségképpen ki van annak szolgáltatva. Föl sem merül a
hatalmi-társadalmi rendszerek különbsége, legfeljebb abban a keserűen
ironikus formában, amely a fasizmus ördögét idézi meg a darab végén." 166
Ez a fő vitatnivalója a darabban az ELTE meglehetős befolyással bíró
irodalomprofeszorának, Pándi Pálnak is. Szerinte Dürrenmatt alapvető
illúziója az, hogy létezik olyan értelmiségi réteg, amely alkalmas egy
hatalmak és osztályok fölötti semlegességre. Ez tévedés, magyarázza,
"egyetlen ember igazi szabadságának és morális értékének sem fokmérője
az osztálytól való függetlenség mértéke, hanem - a lényeget tekintve csakis az: milyen osztállyal, milyen történelmi üggyel, milyen eszmékkel,
milyen feladatokkal és érdekekkel vállal közösséget" 167 . Tudósok esetében
is az az alapvető kérdés, milyen az államhoz, a politikához való viszonyuk,
tér vissza Pándi a darab bemutatását évekig gátló elvi akadályhoz: "Ha a
dürrenmatti két hatalom közül az egyiket a szocializmus államhatalmának
tekintjük, akkor elmondhatjuk, hogy [...] a Möbius által körvonalazott
konfliktus nem jellemző ennek a hatalomnak és a tudománynak a
viszonyára. A proletárhatalom nem sértette meg magfizikusai
humanizmusát az atombomba embertelen felhasználásával." 168
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Rajk András: A fizikusok. - R. A.: Kényelmetlen páholy. Bp. 1972. 39.
Kéry László: A paradoxon mesterei. - K. L.: Shakespeare, Brecht és a
többiek. Színikritikák. Bp. 1968. 265.
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Pándi Pál: Igazság és illúzió. - P. P.: Kritikus ponton. Bp. 1972. 83.
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5. A tankönyvek arkhimédészi pontja (1966-1975)
1966
Dürreninatt-tanulmányok
vonatkozásában
csupán
egy
összefoglaló dolgozatot hoz Mihályi Gábor tollából, "A német irodalom a
XX. században" című kötetben. A szerző szinte tézisszerűen, de igen
meggyőző stílusban adja elő nézeteit. Ezek szerint a svájci író a protestáns
egzisztencializmus szemszögéből ítéli meg az emberi létet, alapvető
esztétikai kategóriája az ötlet, "komédiái nem tiszta komédiák, mint
MoliOre egyes színművei, hanem tragikomédiák [...], ahol a nevetés
valójában a sírás leplezésére szolgál, az igazi tragédiáknál keserűbb
tragédiák, mert hiszen az elbukó hősöktől még a bukás pátosza is
megtagadtatik" 169 . Dürrenmatt színdarabjai "tézisdrámák, konstruált
cselekménnyel és konstruált alakokkal" 170 ,
marionettszínházának
tulajdonképpeni őse Arisztophanész mellett a középkori moralitás. Ami
Dürrenmatt világnézetét illeti, Mihályi csatlakozik ahhoz a magyar
kritikában egyre általánosabbá váló nézethez, hogy "a modern társadalom
komplex folyamatának csak bizonyos tendenciáit emeli ki és általánosítja, s
nem veszi észre a szintén ható, ezekkel a tendenciákkal szembeszegülő,
ellentétes folyamatokat" 171 .
Konkrét műelemzésekre a dolgozat - bizonnyal terjedelmi okokból alig vállalkozik. Mégsem lehet nem idézni "A nagy Romulus"-ról szóló
gondolatmenetét, mert ennél paradigmatikusabban talán egyetlen
magyarországi írás sem fejezi ki a kritika erőlködését arra, hogy
valamiképp összhangba hozza Dürrenmatt munkáit az uralkodó
dogmarendszerrel:
'"A nagy Romulus', Dürrenmatt első jelentős komédiája, példázat a
régi gyarmattartó birodalmak erkölcsileg megérdemelt és történelmileg
szükségszerű bukásáról. Történelemfilozófiai tanulságát - hogy az
elöregedett imperiumot legyőző új fiatal hatalom mindig megismétli a
letűnt birodalom bűneit, s ezzel előkészíti önmaga bukását - mi, marxisták
másképpen fogalmaznánk. Dürrenmatt nem a történelmet ténylegesen
mozgató osztályharc, hanem a morál kategóriáival igyekszik kifejezni a
nagy történelmi folyamatok lényeges mozgását. De végső konklúzióinak
169

Mihályi Gábor: Friedrich Dürrenmatt. - A német irodalom a XX.
században.
Bp. 1966. 483.
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morális igazságát - legalábbis az osztálytársadalmakra nézve - a marxista
történelemszemlélet sem vonja kétségbe. Ennyi megszorítással egyet is
lehet érteni Romulus, az utolsó római császár meghökkentő kijelentésével:
'Az állam akkor nevezi magát hazának, ha állampolgárait a halálba akarja
küldeni.'" 172
Mihályi tanulmányán és "A bíró és a hóhér"-nak egy mai német
kisregényeket tartalmazó kötetben való megjelenésén kívül 1966-ból még a
"Meteor" júliusi "Nagyvilág"-beli közlése érdemel figyelmet. Ez is
viszonylag frissen keletkezett mű, január 20-án mutatta be a zürichi
Schauspielhaus; a magyar szellemi élet tehát továbbra is okkal hivatkozhat
arra, akárcsak annak idején "A fizikusok" esetében, hogy up-to-date
Dürrenmatt-ügyben.
A "Meteor" Magyarországot sem hódítja meg. A "Vigilia" című
katolikus folyóirat 1966 októberi számában a költő Pilinszky' János ír róla
recenziót. Amikor 1965 őszén személyesen találkozott Dürrenmatt-tal,
derül ki az írásból, még nem olvasta, nem is olvashatta a darabot, ezért a
cím felől érdeklődött. "Dürrenmatt ezzel kapcsolatban rövid kis
dramaturgiai vallomást tett. Szerinte kétféle dráma van. Az egyik
szervesen, önmaga előzményeiből szüli színre az eseményt. A másik fajta
drámában az 'esemény' kívülről, akár egy 'meteor' csap le a színpadra, a
gyanútlan szereplők közé. Jelen drámában Wolfgang Schwitter a meteor,
pontosabban Schwitter 'föltámadása', aminek Schwitter személye csupán
becsapódási helye." 173
Pilinszkyt nem győzi meg sem a magyarázat, sem maga a komédia,
amelyet "sikerületlen és hamis írás"-nak
nevez. A darab mindvégig
vázlatos marad, az ötletek és viccek híg, ellenállás nélküli közeget
alkotnak, a "Meteor" (ellentétben Beckett "Oh, azok a szép napok" című
remekművével, amelynek pontosan ezt sikerül tematizálnia) nem a
meghalni-nem-tudásról szól. hanem "egy folytatólagos föltámadás
csattanójának vagyunk tanúi" . Ezáltal viszont - s Pilinszky fő kifogása a
darabbal szemben éppen ez - Dürrenmatt bohóctréfát űz a keresztény hit
egyik alapeleméből, a feltámadásból.
172
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Pilinszky János: Dürrenmatt "Meteor"-ja. - Vigília. 10. 1966. 713.
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A "Meteor"-ról szóló Pilinszky-állásfoglalással többé-kevésbé lezárul a
magyarországi irodalmi körökben a Dürrenmatt-ról való tanulmányírás
divatja. A svájci író ismertsége ettől persze még nem csökken. A
"Nagyvilág" tovább folytatja az életmű magyarítását, 1968 februárjában
"Az újrakeresztelők"-et hozza, márciusban a hozzá kapcsolódó
"Dramaturgiai elmélkedések"-et. Az Európa "Drámák" címen kötetbe
foglalja az író addig magyarul megjelent öt darabját: Vajda Miklós
fordításában "A meteor"-t, Fáy Árpádéban "A nagy Romulus"-t, az "Angyal
szállt le Babilonba"-t és "Az öreg hölgy látogatásáét, Ungvári Tamásnak a
korábbi Fáy-félc változatnál stilisztikailag kétségkívül sokkal érettebb
magyarításában pedig "A fízikusok"-at.
Ungvári munkája a kötet utószava is. Szerinte Dürrenmatt
"szivacstehetség" 176 ,
"korunk legszuverénebb és leggátlástalanabb
177

tanítványa" , akinek nincs egyetlen eredeti motívuma, "az a bohócsipkát
öltött próféta, aki lankadatlanul hirdeti Ninive pusztulását. Más istenek
igéjével az ajkán, de a saját szenvedélyével sürgeti a leszámolást az
elaggott, túlélt, ostoba veszélyekre szerelt bűnös világgal. [...] Elkölti a
teljes örökséget, bőkezűen osztja, amit betakarított vitadrámákból, Shawból, Brechtből, Kafkából, sőt Molnár Ferencből." 178 Shaw-tól a színpad
szószék-szerepét, a paradoxont és a romantikus antikapitalizmust vette át, s
mindezt elidegenítve, Brechttel korrigálva adta elő, s "egyéni koktéljába
még Kafkát is belekeverte, akit már-már ő hozott le a piacterekre az
'Alagút'-tal és a 'Baleset'-tel."179
Németh László olvasónaplójában azt válaszolja erre, Ungváriéhoz
hasonló apodiktikus modorban: "Shaw valóban egyik őse a XX. századi
drámának. Csaknem olyan fontos, mint Pirandello, s vannak is drámái,
mint 'Az ördög cimborája', amely[ek]nek a tétele a paradoxon: az
események során a szent bizonyul gyávának s a haszontalan hősnek - ez
azonban még nem létesít a kél író közt apa-fiú viszonyt, legíollebb távoli
rokoságot. Még kevesebbet mond a másik két név, bármily kedves is az
utószóírónak. Kafkának volt hatása az induló Dürrenmattra, 'A város' című
176

Ungvári Tamás: Friedrich Dürrenmatt dramaturgiája. - F. D.: Drámák.
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elbeszéléskötetet az tette számomra olyan rejtélyessé, hogy a kafkai
árnyakat nem vettem akkor észre. Ezt a hatást azonban Diirrenmatt kinőtte,
véget ért az 'Alagút'-tal. Brechttel pedig, azonkívül, hogy parabolákat visz
sokszor több képben színpadra, alig találunk valami analógiát. Molnár
Ferencnek pedig az említése is bántalom." 180
Dürrenmatt magyarországi népszerűségének fontos további aspektusát
jelentik a bűnügyi történetek. 1968-ban adja ki az Európa "Az ígéret"
címen a három legismertebb ilyen témájú kisregényt, "Az ígéret"-et, "A
baleset"-et és "A bíró és a hóhér"-t.
A könyv újabb meg újabb
kiadásokban jelenik meg, összesített példányszáma eléri a kétszázezret.
Közben 1974-ben "A bíró és a hóhér" bekerül az újonnan induló, igényesen
könnyed olvasmányokat ígérő "Rakéta" regényújságba is. Dürrenmatt ezzel
olyan olvasói rétegekhez is eljut, amelyeket a szó szoros értelmében vett
szépirodalom nem nagyon érdekel. A történetek ugyanakkor megragadják
és elgondolkoztatják azokat az értelmiségieket is, akik csak mostanában például Rejtő Jenő humoros kalandregényeivel találkozva - döbbennek rá
arra, hogy nem automatikusan értéktelen minden, ami ilyen vagy olyan
okból csupán most került a kezükbe, hogy egy műfajt általánosságban
elítélni nem szerencsés dolog.
Nem csökken a Dürrenmatt-bcmutatók száma. Az egyre inkább a
lakosság egészéhez eljutó televízió 1967 áprilisában "A baleset"
tévéváltozatát, 1968 novemberében az "Éjszakai párbeszéd"-t mutatja be. A
rádióban, miközben szinte folyamatosan ismétlik a korábbi Dürrenmattbemutatókat és színházi közvetítéseket, "A bíró és a hóhér" hangjátékadaptációja, valamint "A szamár árnyéka" megy, ez utóbbit a kísérletező
kedvéről ismert Egyetemi Színpad is játssza Budapesten. Debrecenben és
Miskolcon "Az öreg hölgy látogatásá"-t veszik elő, a szegedi Nemzeti
180

Németh, László: Dürrcnmattról. - N. L.: Utolsó széttekintés. Bp. 1980.
273.
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Feltűnő, hogy "A gyanú" ("Der Verdacht") mindmáig nem jelent meg
magyarul nyomtatásban. A kisregényben az ideológiai buktatók mellett
nyilvánvalóan gondot okoztak volna a kiadónak a zsidósággal kapcsolatos
passzusok, amelyek így vagy úgy csapdát jelenthettek. Célszerűbb volt a
hagyományos k. u. k.-agyonhaUgatást s nem azt a megoldást választani,
amit a bolgárok, akik 1972-ben megjelentették ugyan a szöveget, de csak
valami elképesztő mértékben megccnziirázva.
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Színház pedig színre viszi a darab Gottfried von Einem által készített
operaváltozatát.
A pesti Bábszínház, mely igyekszik a felnőtteknek szánt előadásokkal
is profilírozni magát, az "Angyal szállt le Babilonba" magyarországi
ősbemutatójával rukkol ki 1967 januárjában. A kritikai fogadtatás vegyes,
van, aki annak bizonyítékaként dicséri az előadást, hogy a bábszínház a
színházművészet önálló ága, van, aki viszont úgy véli, a bábszínpadon
lehetetlen a sokszólamú játék s Dürrenmatt majd csak akkor lesz alkalmas
bábszínpadra, ha egyszer bábjátékot vagy legalább pantomim-játékot ír. 182
1967 végén végre "A nagy Romulus" is színre kerülhet a Madách
Színházban, némi csalódást okozva a paradoxonokba állítólag már
belefáradt kritikusnak, Létay Verának, aki azt állítja, nyilván ezzel is útját
állandó a hatalomnak nem tetsző esetleges aktualizálásoknak, hogy "Pécsi
Sándor bölcs iróniájú, groteszk emberségű Romulus alakítása [...] az
előadás egyetlen igazi eseménye" 183 .
Halász Előd 1971-ben megjelenő kétkötetes német irodalomtörténete
184

Dürrenmatt munkásságának összefoglalásával zárul
- szerzőnk immár
bekerült az irodalomtörténetbe, hírneve kodifikálódott, a műveivel való
találkozás már nem intellektuális szenzáció, a felfedezés izgalmának többé
nyoma sincs vele kapcsolatban. Egyébként is tágulóban van a szellemi
horizont, a világirodalom már nem azonos azzal a néhány tucat szerzővel,
akit 1957-ben megismerhetett a magyar publikum.
A hírnév terjedésének színháznál, könyveknél, tanulmányoknál is
hatékonyabb eszköze a tankönyv. Dürrenmatt a hatvanas évek közepén elsősorban "A fizikusok" révén - bekerül a középiskolai magyar
" Vö.: Nagy Péter: Bábszínházi Babilon. - Elet és Irodalom. 3. 1967. 9. Vilcsck Anna: Angyal szállt le Babilonba. - Magyar Nemzet. 1967. január
17. 4.
183

Létay Vera: Félelem a farkastól. - L. V.: Igent és nemet mondani. Bp.
1972.
347.
184
"A brechti színházból származik át a diirrenmatti színpadra a tudatos
elidegenítő technika, a parabolaszerű stilizálás, a szereplők marionett
jellege. Ezt az apparátust tölti ki Dürrenmatt a maga félelmetes ötleteivel,
parodisztikus látásmódjával, nemegyszer kabarészínpadra kívánkozó
csattanóival", írja Halász többek között. (Halász Előd: A német irodalom
története II. Bp. 1971. 558.)
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mindenféle
koncepcióés
tankönywáltással, évtizedekig ott marad. Igen tanulságos ebben az
összefüggésben összevetni egy 1969-es, egy 1986-os és egy 1992-es
tankönyvet.
Az 1969-ben érvényes negyedikes szakközépiskolás irodalomkönyv a
kortárs világirodalmon belül először a szocialista realizmust tárgyalja a
szovjet irodalomban (elsősorban Solohovra koncentrálva), majd a
szocialista realizmust a kapitalista országokban (Éluard-t és Aragont
emelve ki), aztán műfaj szerinti bontásban, "Eszmény- és formakeresés a
világirodalomban" címmel, a burzsoá írókkal foglalkozik. Az epikánál "Az
öreg halász és a tenger"-t író Hemingwayt és az egzisztencialista regény
képviselőjét, Sartre-t tárgyalja, a líránál épp csak megemlít két nevet,
Eliot-ét és Auden-ét, a Brecht nyomdokain járó kortárs dráma jellegzetes
képviselőjeként pedig Dürrenmattot nevezi meg. (Az említettek közül csak
Hemingwayről és róla van a könyvben fénykép.) "A fizikusok", melynek
vígszínházi előadásáról színpadkép is illusztrálja a tankönyvet, "valóságos
mintapéldája a modern drámának" 185 .
Az 1986-ban a gimnáziumok negyedik osztályában használatos
irodalomkönyv 186 nagyjából ugyanakkora teret szentel a kortárs
világirodalomnak, mint 1969-es társa, de egészen más súlypontozással.
Eszében sincs már szocialista realizmusról beszélni, szétválasztani nyugati
és keleti irodalmakat. Viszonylag részletes képzőművészeti, építészeti,
zenei és filmművészeti áttekintés után nem annyira tendenciákkal, mint
inkább egyes szerzőkkel foglalkozik, mindegyiküknél előtérbe állítva egyegy művel: Camus ("A közöny"), Semprun ("A nagy utazás"), Capote
("Hidegvérrel"), Beckett ("Godot-ra várva"), Miller ("Az ügynök halála"),
Dürrenmatt ("Nagy Romulus"), Hrabal ("Táncóra idősebbeknek és
haladóknak"), Ajtmatov ("A versenyló halála"). Azaz a kortárs
világirodalom kánonja nem egészen két évtized alatt teljesen kicserélődött egyetlenegy szerző kivételével, s ez Friedrich Dürrenmatt.
Az 1989/1990-es fordulat után természetesen ismét erősen változnak
az irodalomkönyv súlypontjai, jóllehet szinte kizárólagos irodalomtörténet185

Kanizsai Nagy Antal: Magyar irodalom (Irodalomtörténet III.) a
szakközépiskolák
IV. osztálya számára. Második kiadás. Bp. 1969. 199.
186
Madocsai László: Irodalom a gimnázium IV. osztálya számára. II. rész.
2., átdolgozott kiadás. Bp. 1986.
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és ismeretcentrikussága^változatlan maradt. A tankönyv szerzője a 11.,
átdolgozott kiadásban 8 7 még sokoldalúbbá, a tanulók számára már-már
megemészthetetlenül gazdaggá teszi a XX. századi világirodalomról adott
áttekintést. A "Társadalom és világkép" című általános bevezető fejezet
után műfaji bontást alkalmaz, minden alkalommal előbb általános
tendenciákat felrajzolva, majd néhány jelentős egyéniséget közelebbről
bemutatva. A líránál Apollinaire-t, Gottfried Bennt és T. S. Eliot-ot
tárgyalja részletesen, a prózánál Thomas Mann-nal, Kafkával, Camus-vel,
Gabriel Garcia Marquezzel és Bulgakowal foglalkozik behatóbban, a
drámánál pedig Brechttel, Beckett-tel és - a modern világirodalom
tárgyalását lezárva, "A nagy Romulus"-t mint a groteszk irodalmi
megjelenésének pregnáns példáját ismertetve - ismét csak, még mindig
Dürrenmatt-tal.
Egy ilyen univerzális híresség természetesen vonzza az újságírókat,
akik már akkor el-elutazhatnak nyugatra, amikor a nagyközönség
ilyesmiről még legföljebb álmodozik. Egy mindenhova eljutó fürge
sportriporter, Hámori Tibor a hatvanas évek közepén
látogat el
Dürrenmatthoz. Kezdetben megpróbálkozik néhány okos kérdéssel (kik a
kedvenc írói és színészei, ki a legnagyobb detektívregényíró, tényleg
csillagász-e Dürrenmatt és szercti-e a Beatleseket), 188 de ezek inkább
187

Madocsai László: Irodalom a gimnázium IV. osztálya számára. 11.,
átdolgozott kiadás. Bp. 1992.
188

A kedvenc íróját firtató kérdés elől Dürrenmatt finoman kitér, a
színészek közül, mondja, legföljebb olyanokat említhet, akik játszottak a
darabjaiban, mint például Therese Giehse (Hámorinál: "Thomas Giése"). A
legnagyobb detektívregényírónak Dosztojevszkijt és Shakespeare-t tartja,
Agatha Christie-től semmit sem olvasott. Az "Ugy hallottam, Ön csillagász
is" felvetésre azt válaszolja, ez azért túlzás, de a csillagászat az egyik
legrégibb hobbija. A "Szereti a Bcatlescket?" kérdésre adott válasza pedig
Hámori feljegyzésében így hangzik: "Hogy szeretem-e? Nem is tudom.
Ezek a fiúk újat hoztak és a tömeg fenoménjai lettek. De semmi sem tart
örökké. Az ifjúság problematikája egyébként is nagy feszültséget hordoz
magában. Ami pedig a hippiket illeti, ők állatok módjára próbálnak
boldogok lenni. Mennyivel könnyebb lenne eligazodni az életben alkotó
energiájukkal!" (Hámori Tibor: Vendégségben Dürrenmattnál. - H. T.:
Randevú világhírű emberekkel. Bp. 1971. 30-31.)
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tartózkodóvá teszik az írót, úgyhogy Hámori hamarosan rátér arra, ami
valójában érdekli, Dürrenmatt és a sport viszonyára, s az író rögtön
kinyílik: beszél rendszeres sétáiról, arról, hogy sokat golfozik és néha
úszik, megcsillogtatja a sakkban és a futballban való jártasságát, végül
pedig dedikál Hámorinak egy fotót, amely kertjében a pingpongasztal
mellett, ütővel a kezében ábrázolja - de hogy azért mégse nézzen ki nagyon
sportosan, sapka van a fején és pipa a szájában.
Nem Hámori a neuchâteli ház ("afféle korunkba plántált, büszke
189

Grálvár" ) egyetlen magyarországi vendége. 1959 nyarán Heltai Jenő
özvegye, miután férje műveiről Ausztriában, Angliában és Svájcban
tárgyalt, Zürichből felhívja Dürrenmattot, nem látogathatná-e meg,
érdeklik a svájci szerző alkotásai, és egy fénykép, amelyen Dürrenmatt
pipázik és kéziratot javít, boldogult férjére emlékezteti. Az író készséges,
másnap reggel "csodálatosan szép világoskék autó "-jávai 190 ki is megy a
vendég elé a pályaudvarra. Kényelmes karosszékben, kávé mellett először
közös ismerősök után kutatnak. "Kit ismer a magyarok közül? Egy-két
nevet csupán. És persze Bartókét és Kodályét."
Brechtre, majd más
drámaírókra terelődik a szó, aztán kikötnek Dürrenmatt kedvenc
témájánál, saját műveinél: az ötleteket, poénokat, megközelítéseket ezúttal
is mintegy kipróbálja vendégén. A kétórás látogatás végeztével dedikálja a
Film Színház Muzsika olvasóinak az ominózus kéziratos-pipás fényképet,
Heltainét pedig megajándékozza tíz kötettel és leviszi az állomásra.
1961 novemberében a lausannei rádió közvetítésével az ifjú riporter,
Sediánszky János keresi föl - Czigány György társaságában - Dürrenmattot,
ő az első neves riportalanya. Igazi beszélgetés már csak nyelvi okokból sem
alakulhat ki köztük, mert Dürrenmatt a mikrofonba nem hajlandó franciául
beszélni, a franciául feltett kérdésekre németül reagál, amit viszont
Sediánszky nem nagyon ért. Van azonban más probléma is, a riporter - az
asztalon megpillantott német nyelvű Madách-kötet, "Az ember tragédiája"
apropóján - mintegy vizsgáztatni kezdi vendéglátóját olvasmányairól.
Mikor kiderül, hogy a kiadótól kapott könyvet Dürrenmatt még nem
189

Walkó György: Dürrenmatt avagy az elkerülhetetlen paradoxon. Nagyvilág.
4.' 1991. 592.
190
Lelkes Eva: Friedrich Dürrenmattnál egy svájci villában. - Film
191
Színház
Muzsika. 36. 1959. 18.
Uo. 19.
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olvasta s a magyar irodalomban sem járatos, csak a zenénket ismeri,
következik egyéb olvasmányélményeinek szondázása, mi a véleménye
Camusről, Éluardról és másokról, holott már a beszélgetés elején közölte,
hogy nem érdekli az irodalom és főképp nem a francia nyelvű líra.
Czigány György azzal menti meg a helyzetet, hogy megkéri
Dürrenmattot - magyarul, Sediánszky fordítja le a kérést -, mondaná el ars
poeticá-ját. Ekkor Dürrenmattnak sikerül végre hosszabb, félbcszakítatlan
monológban kifejtenie, hogy az író nem filozófus, hanem embereket
ábrázol, világokat állít a színpadra, a művészet törvényei iránti kérdések
mindig utólagosak, sohasem léteznek az alkotás előtt, s a művészet olyan,
mint a természet, ahol az emberi szellem természetesen fölfedezhet
törvényszerűségeket, de mindig csak utólag.
Ezzel akár le is zárulhatna a beszélgetés, az iljú riporter azonban még
megtudakolja, hogy Diirrcnmatt műveiben vajon optimista-e vagy
pesszimista. "Nem értem a kérdést", mondja a vendéglátó, majd az
ismétlésre indignálódottan így felel: "[...] Ha például egy szigetet írok le,
tele érdekes emberekkel, akkor amit csinálok, az leírás; a művészet, azt
hiszem, sem nem optimista, sem nem pesszimista. Ez olyasmi, amit utólag
magyaráznak bele. Uj darabomban, 'A fizikusok'-ban például a lehető
legrosszabb bekövetkeztét írom le, de ez még nem jelenti azt, hogy
pesszimista lennék, [...j Az optimizmust és pesszimizmust firtató kérdés a
dolgozó ember számára érdektelen. Optimista vagyok, hiszen különben
nem élnék, nem válaszolnék; egy pesszimista, egy totális pesszimista, ugye,
agyonlövi magát. Sok, mondjuk, magánügyben persze pesszimista vagyok.
Meg vagyok például győződve, hogy a legtöbb politikusnak fogalma sincs a
dolgokról, igen pesszimistán gondolkodom a politikusokról, de ez
magánügy. Munka közben ez a kérdés nem merül föl." 192
192

A beszélgetésről a Magyar Rádió hangarchívumában található eredeti
felvétel (D-2007/1) alapján referálok. ~ Sediánszky 1978-ban megjelent
könyvében erősen átstilizálja a beszélgetést. Az idézett részlet ott így
hangzik: "A művészt gyakran támadják azzal, hogy pesszimista, sőt
nihilista, mert egy sor kérdésben eltér másokétól a véleménye. Holott ezek
kívülről ránk ragasztott címkék, a művek nem szoríthatók be egykönnyen
ilyen általános sémákba. Ha például egy szigetet írok le, tele érdekes
emberekkel, akadhatnak közöttük nagyon rendesek és szörnyetegek, de ez
nem az én véleményem, az én dolgom az, hogy lehetőleg pontosan,
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Évek múltán, Montreux-ban járva, Sediánszky János újra jelentkezik
Dürrenmattnál, de személyesen ekkor már nem bocsáttatik elő, csupán
telefonon kap pármondatos tájékoztatást a "Pillanatkép egy bolygóról"
című darab keletkezéséről.
1964-ben Kulifay Gyula keresi fel otthonában a svájci írót. A
beszélgetés ezúttal is nehezen indul, Dürrenmatt fáradt egykedvűséggel,
meglehetősen barátságtalanul válaszolgat a sztereotip kérdésekre, mígnem
megtörik a jég. A vendég azt hozza szóba, hogy a világszerte megnőtt
technikai civilizációban mintha nem találná igazi helyét az irodalom,
hanem mintegy az események nyomában kullogna. Az író (akárcsak a
Hámori-interjúban a riporternek a sporttémákra való áttérése után) szinte
megváltozik: "Dürrenmatt szeme hirtelen fényt vált. Valami szemmel
látható metamorfózisnak vagyok tanúja. Mint mikor labdái hajítanak a
szendergő felé és akár benne van a játékban, akár nem - el kell kapnia.
Mindez egy másodpercig tart. Azonnal kiütközik belőle a vérbeli szellemi
sportember. - 'Ugy gondolom', - gyakran kezdi így gondolatsorait kicsit
révedezve, majd folytatja olyan biztonsággal, melyet csak az önmagával
sokat megbirkózott ember nyújt és a problémákat végső megoldásban
rendszerező agy pontosan visszaad. Nagyfeszültségű áram kapcsolódik be:
kiduzzadnak a homlokerek vezetékei, a szemöldök izgatottan felhúzódik és
193

a szemek kigyújtják a szemüveg reflektorait."
Világunkban az irodalommal szemben előtérbe nyomul ugyan a
politika és a filozófia, feleli Kulifay kérdésére Dürrenmatt, de az irodalom
biztosította korrekcióra mindig is szükség lesz, s az emberiségnek ki kell
jutnia a nehézségekből. Az irodalmi irányzatok jelentősége iránt érdeklődő
kérdésre pedig ezt a választ adja:

kifejezően ábrázoljam őket. 'A fizikusok'-ban például megjövendölhetem a
legszörnyűbb katasztrófát, a világvéget, de ebből nem következik, hogy
szereplőim pesszimisták, vagy magam lennék az. Az optimizmus és
pesszimizmus feszegetése a művészeten kívül állók problémája, én viszont
leírhatom úgy a legnagyobb szerencsétlenséget, hogy nagyon is pozitív lesz
a kicsengése." (Sediánszky János: író tájképpel. - S. J.: Jó reggelt, Európa.
Bg. 1978. 11.)
Kulifay Gyula: Két találkozás. Dürrenmatt - André Maurois. - Kortárs.
7. 1964. 1172.
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"Az irodalmi irányzatokban nem hiszek, sokkal inkább az egyes
kimagasló teljesítményekben, alkotásokban. Igaz, mindig van oly törekvés,
mely mozgalmat akar indítani - de valóságosan csak az Egyedülálló számít,
legyen az absztrakt vagy konkrét festő, absztrakt vagy konkrét lírikus.
Nyitva a lehetőség, hogy amit az író érez vagy gondol, ki is fejezze. Ez
aztán széttör minden irányzatot. Ezért az úgynevezett írótalálkozókban sem
igen látom az értékes kontaktus-teremtődés alkalmait. Én különösképpen
aszociális író vagyok és azt a véleményt képviselem, hogy hivatásunkban
az az egyedül lényeges, amit valaki valóban teljesít. Ma nagy a divatja a
beszédkultúrának - melyről egyébként nem sokat tartok, mivel az, amit az
író mond, - gyakran ellentétes azzal, amit valóban gondol." 194
1965 őszén a Pro Helvetia szervezésében Pilinszky János, Weöres
Sándor és Károlyi Amy részvételével magyar íródelegáció jut el Svájcba, s
a két hét gazdag programjában szerepel egy Dürrenmattnál tett látogatás is,
melyről Pilinszky a karácsonyi "Uj Ember"-ben így számol be:
"Dürrenmatt. Neuchâtclben él, domboldalon, magasan a tóparti város
felett. A hatalmas kertben szétszórt falevelek és gálickék szivacsdarabkák.
Hideg van a kertben és bent a villában is, rendetlenség és elegancia.
A házigazda sehol. Egyedül ülünk a szalonban, egy farkaskutya és két
leláncolt kakadu társaságában.
Fázunk, Dürrcnmatt kigombolt ingben jön közénk, nagyon halkan és
kényelmesen. Uj darabjának Meteor1 a címe, ami itt eseményt jelent.
Ahogy magyarázza, kétféle drámát ismer: az egyiknek a történés, a
másiknak az esemény a mozgatója.
Azután a film, a televízió és a színház ellentmondó dramaturgiájáról
esik szó, arról, hogy a film nélkülözi a színház legmágikusabb lehetőségét,
a szereplők beléptetését, mintegy színre-kelétkezését. Majd Dürrenmatt
ismét visszatér a Mcteor'-ra, miközben pipájával fűti magát." 195
A magyarok, akikkel szemben Dürrenmatt ugyanolyan monomán és
monstruózus, mint szinte minden látogatójával szemben, ebéd közben, már
lent a városban, kissé megkönnyebbülten beszélgetnek. Weöres Sándor a
194

195

Uo. 1173.

Pilinszky János: Három találkozás. - P. J.: Tanulmányok, esszék,
cikkek. Első kötet (1941-1965). Bp. 1993. 409-410. -- Pilinszky a látogatás
során le is fényképezi Dürrcnmattot egyik kakadujával. (Tüskés Tibor:
Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1986. 201.)
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második pohár bor után egyszer csak előhozakodik egy négysoros
rögtönzéssel, amelyből Pilinszky, sajnos, csak az utolsó két sort jegyzi föl
(magánál Weöresnél meg a nyomát is hiába keressük):
"... in seinem riesigen Schatten,
196

wir waren die Dürren und Matten."
Pilinszky mentegetőzve hivatkozik saját és Weöres hiányos német
nyelvtudására, ami társalgás tekintetében bizonyosan helytálló; az idézett
két sor azonban arról árulkodik (akárcsak a "Psyché" pompás német nyelvű
részei), hogy Weöres Sándor a számára idegen nyelven is költő maradt:
képes volt remek szójátékot alkotni, úgy, hogy az ne öncél legyen, hanem
egy szerre ragadja meg a vendéglátó lehengerlő egyéniségét és a látogatás
során kialakult szituációt.
1967 nyarán egy 23 éves germanista hallgató, Kurucz Gyula
jelentkezik Dürrenmattnál. A későbbi író egyhónapos nyugat-európai
kalandozásán, melyhez hasonló nem sok generációtársának adatott meg,
két fő célt tűz ki maga elé: el akar jutni az Atlanti-óceánhoz és beszélni
szeretne Dürrenmatt-tal, akit 197
ismerni akkoriban "szent kötelessége minden
magára adó értelmiséginek" . Dürrenmatt kelletlenül bár, de fogadja,
aztán annyira belemelegszik a beszélgetésbe, amely persze inkább
monológ, filozófiai privatisszimum (miközben az oktató, Dürrenmatt
folyton felugrik és könyvespolcról különböző köteteket kap le, mondván,
ezt is el kell majd olvasnia Kurucznak), hogy éjfél után kettőig
fennmaradnak. Másnap Dürrenmatt még meg is ebédelteti látogatóját,
azután Peter fia kiviszi Kuruczot a pályaudvarra és apja instrukciói szerint
ellátja úti olvasmánnyal. Mikor a debreceni diák kinyitja a már mozgó
vonatban a "Der SpiegelM-t, egy boríték hullik ki belőle 200 svájci frankkal.
A büszkeségében sértett fiatalember eltökéli ugyan, hogy hazafelé
utaztában visszaküldi a pénzt Dürrenmattnak, ám az összeg nagy része
elfogy az egy hónap alatt - a maradék Münchenben épp elég még egy
táskarádióra.
Húsz év elteltével látogat el Kurucz Gyula ismét Dürrenmatthoz,
ezúttal "Az ígéret" magyarországi megfilmesítésének szószólójaként,
amiből egyébként aztán semmi se lesz. Megtört, idős, elsötétedett
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Pilinszky, Három 410.
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Simon László/Kurucz Gyula: Találkozás a világhírrel. Friedrich
Dürrenmatt. - Magyar Rádió. 3. műsor. 1987. május 2.
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világképű, magára maradt emberrel találkozik: "Sütött a hideg abban a
lakásban." 198
Jász István 1970-ben négyhetes, a svájci színházi élet megismerésének
szentelt utazása keretében Dürrenmatt-tal is találkozni szeretne, de csupán
arra kap lehetőséget, hogy az író rádiónyilatkozatának felvételekor jelen
legyen a zürichi Hotel Sonnenbcrgben és bekapcsolva tartsa saját
magnetofonját. A "Színház" című folyóiratban megjelent cikk ennek a más
által folytatott beszélgetésnek a szövegét közli. Megtudni belőle, hogy
Dürrcnmatt semmit sem tart az ihletről; úgy ír reggel tíztől délután négyig,
mint egy hivatalban; színházba nem jár, mert más írók jó darabjai miatt
csak irigykedne, a rosszakkal meg minek kínozza magát; műfaji
vonatkozásban középtávfutó típusnak tekinti magát ("A vers a százméteres,
a regény a maratoni") 199 , minthogy hamar fel tud gyorsulni, de hamar
fárasztani is kezdi a táv. Végül "Az ígéret"-ről mondja el azt, ami a
szakirodalomból
ugyan
közismert,
de
a
szinte
aforisztikus
megfogalmazásmód miatt talán mégis idézésre érdemes:
"'Az ígéret' című kisregényem például egészségügyi felvilágosítás
céljaira készült. Sok cukros bácsi garázdálkodott, és engem arra kértek,
hogy hívjam fel a szülők és a gyerekek figyelmét, legyenek
elővigyázatosak. Engem viszont más izgatott. Az izgat ma is, és az izgatja a
nézőt is, mi az, ami előre kiszámítható az ember életében, és mégsem lehet
kiszámítani. Az én detektívhősöm zseniális a maga nemében, olyan
kelepcét állít ellenfelének, amelybe az illetőnek minden körülmények
között bele kell esnie. Egy dologra nem gondol. Egy valamire nem
számíthat senki sem az életben, és ez a halál."" )0
A Dürrcnmatt iránti általános magyarországi szimpátia a hatvanas
évek második felétől változatlan ugyan, de már nem produkál "Az öreg
hölgy látogatásáéhoz és "A fizikusok"-hoz mérhető csúcspontokat. Ennek
az okát természetesen nem kizárólag az itteni fejlődésben kell keresni, a
dologról jócskán tehet maga az író is. Uj darabjai már hazája és a német
nyelvterület színházrajongóit sem ragadják magukkal, 201 esetenként egyéb
198

199

Uo.

-

Jász István: Svájci pillanatkép Dürrenmattal. - Színház. 2. 1971. 39.
200
Uo.
1962 és 1972 között folyamatosan Dürrenmatt volt Ausztria, az NSZK
és a német Svájc színpadain a leggyakrabban játszott kortárs német nyelvű

214
megnyilvánulásai is súrolják az erőltetettség, az öncélú provokáció határát,
egyre kevesebb meggyőző erővel ismételgeti és magyarázgatja önmagát.
Ezt felismerni és megindokolni persze nem könnyű, kivált a távolból.
Mégis van, aki, akárcsak Pilinszky a maga maró "Meteor"-bírálatában és
Illés Endre moralizaló glosszájában, vállalkozik a bálványingatásra.
Az agg Déry Tibor, akit amúgy nem nagyon érdekel Dürrenmatt
(amikor a svájci író híre megérkezett Magyarországra, Déry 1956-os
aktivitása miatt éppen börtönben ült), sok-sok olvasmánya között azonban
egyszer csak felbukkan, jóval a magyar fordítás előtt, a "Play Strindberg".
"Egy megkopasztott hattyú néz a szemembe. A 'Play Strindberg' nyelvében
is, cselekményében is hamisítás" 202 , summázza véleményét Déry.
Dürrenmatt szerinte a végletekig lemezteleníti, csupán kommunikációs
eszközként használja a nyelvet, "közlendőjének árnyalását és zenei
feldolgozását teljes egészében a színészre bízza vagy hárítja" 203 . Ezzel
mintegy behódol a mimosz egyeduralomra való törekvése előtt, elfogadja,
hog}' az író már-már csupán a súgó szerepét töltse be.
A "Play Strindberg" cselekményével Déry Tibor már csak műfaji
okokból sem képes megbékélni: elfogadhatatlannak tartja, hogy az
egyébként általa magyarra fordított strindbergi tragédiából komédiát
csináljon valaki és hogy a dráma szereplői "sorrendben, egyik a másik
után, a fejük tetejére állnak, s vértolulásos helyzetükben csodálatos
metamorfózison esnek át; jellemet és szerepet cserélve a két démoni
figurából, Edgárból és Alice-ból perlekedő, egymást maró, egymás eszén
túljáró, egymást csaló, ravaszkodó, regényből, színpadról untig ismert
svábbogarak lesznek" 204 , míg Kurtról, a Strindberg által kissé együgyűnek
rajzolt, alapjában jóindulatú, becsületes, kissé világfájdalmas barátról az
átírásból az derül ki, hogv ő maga a démon, "igaz, kis alakú démon,
modernizált, racionalizált"" 05 .
szerző, azután a népszerűsége fokozatosan csökkent. A lengyel Dürrenmattrecepció elemzője is az 1972/1973-as évadra teszi az író radikális
népszerűségvesztésének kezdetét. — Vö.: Reid, i. m. 359; Przybecki, i. m.
401.
202
Déry Tibor: Jegyzetek. - D. T.: Botladozás 2. Bp. 1978. 500.
203
Uo. 492.
204
Uo. 498-499.
205
Uo. 500.
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A Dcry Tiborra igen jellemző sarkított vélemény természetesen nem
gátja annak, hogy három év múlva, 1973-ban, a Katona József Színház
ügyes színészekkel és jó rendezésben bemutassa a Strindberg-átdolgozást,
melyről Major Ottó ír jól követhető argumentációjú dicsérő bírálatot. A
"Haláltánc", amelyet épp a "Play Strindberg" bázeli ősbemutatójának idején
tűzött műsorára a Vígszínház, mára "tökéletesen unalmas és érdektelen"
darab lett, minthogy mást sem tesz, mint hogy leleplezi a polgári
207

érdekházasságot, amelyet "már réges-régen nem föd lepel" . Dürrenmalt
mármost jól teszi, hogy nem veszi komolyan az egészet, hogy pokolian
mulat Strindberg tragikus szemléletén, embergyűlöletén és nemcsak
kigúnyolja a házasságtragédiát, hanem sokkal tovább megy: a "Play
Strindberg" "általában a hazugság, a képmutatás, az áligazság, az
álmélység és minden erkölcsi anakronizmus gyilkos persziflázsa" 208 lesz.
Újra felbukkan Dürrenmatt neve Németh László olvasónaplójában is.
Az apropót az 1967-ben megjelent "Drámák" című kötet adja. Vitatkozik a
kötet utószavát író Ungvári Tamással, aki "általában kissé fölényesen bánik
Dürrenmatt-tal" 209 ;
beszél
"A
fizikusokéról,
melynek
"vad
tulcsavartsága""
már korábban feltűnt neki s mellyel Dürrenmatt nagy
darabjai után egyfajta határhoz érkezett (ez a megállapítás hasonlóan
időtálló, mint a korábbi dolgozat már-már prófétikus felismerései); s
mindenekelőtt kifejezi idegenségét a "Meteor"-ral kapcsolatban, melynek,
mint megállapítja, csak ötlete van. története nincs. "Mit akart Dürrenmatt
ezzel a darabbal? Az író, ha igaz, hog}' betegséggel küzdő ember, a maga
szívósságára vágott fintort? Az irodalom kártékonyságáról beszélt, amely
igazságával, füllentésével vagy a mélyében ülő rosszindulattal ölni tud? [...]
Van valami vadság ebben az emberben. Mi ez? Egyik korai darabjának a
visszaütése? Vagy az írói anyag túlterjedése?" 211
Németh László már nem érez késztetést a válaszok megadására,
mintegy búcsút mond az egy évtizeddel korábban olyan nagy szeretettel és
Major Ottó: Haláltánc burleszk-ritmusban. - M. O.: Arcok és maszkok.
Bp. 1975. 438.
Uo.
208
Uo. 439.
Nemeth, Diirrenmattról 273.
210
Uo. 271.
2,1
Uo.
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megértéssel elemzett kedvencnek, fenntartva azt a véleményét, hogy annak
212
idején, "az irodalmi vasfüggöny felvonódása után"
különös szerencsével
nyúlt esszéjében a svájci íróhoz.

6. "... a saját fejével gondolkodott mindig" (1975-1994)
A hetvenes évek második felére a világirodalom recepciójában
egyfajta telítettségi állapot következik be Magyarországon. Két évtizede
kezdődött el a nyugati szerzők bebocsátása az ország kulturális tudatába,
azóta mennyiségileg és minőségileg is a világ kortárs literatúrájának nem
jelentéktelen része vált ismertté. Aki akart, autentikus képet alakíthatott ki
magának e tárgyban. A centralizált közvetítésnek nem lebecsülendő előnyei
is érvényesültek: nagyobb folyamatosságot, következetességet és a
különféle konjunkturális tényezőktől való függetlenséget biztosított, mint
ha a recepció kizárólag a piac törvényei szerint alakult, polipszerűen
szerteágazóvá vált volna. 213
Mielőtt a világirodalom magyarországi felfedezésében új szakasz
kezdődött volna, amely, mindenféle ideológiai harc gondolatát elvetve, a
"mindenhol otthon lenni" jelszó jegyében állt és az Európán kívüli
irodalmaknak az eddiginél lényegesen nagyobb szerepet szánt, sort kellett
keríteni az elért eredmények áttekintésére. 214 A szintetizáló törekvés a
212

Uo. 273.
~13 Eklatáns példa erre a kortárs magyar irodalom német fordításainak
esete. A nyelvterület nyugati országaiban esetlegesség és konjunkturális
szempontok uralkodtak. 1956 után számos fordítás jelent meg (a "lengyel
hullám" analógiájára magyar hullámról is beszélhetnénk), azután alig-alig
valami. Az NDK-ban ezzel szemben - elsősorban a Humboldt egyetem
hungarológiái tanszéke körül - kialakult egy olyan fordítói műhely, amely
folyamatosan közvetítette a kortárs magyar irodalom újabb és újabb
értékeit. Ezen a tényen mit sem változtat, hogy bizonyos politikailag
kellemetlen szerzők rendre kimaradtak a válogatásból, hogy egyes
hivatalos kedvencek méltánytalanul sokat szerepeltek és hogy egy NDKban kinyomtatott könyv nem mindig jutott el egyenes úton az olvasókhoz.
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Tanulságos az az összehasonlítás, amelyet Kiséiy Pálné (Kiséry Eszter:
Zwei deutsche Literaturen in der ungarischen Zeitschrift "Nagyvilág"
1956-1990. - Jahrbuch der ungarischen Germanistik 1992. Bp. 1993. 217224) tesz Lukács "Magyar irodalom - világirodalom" című cikke és az
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svájci német irodalom kapcsán igen látványos: 1976-ban "Vándorkő"
címen antológia jelenik meg modern svájci német költők műveiből, 1977ben rövid prózai írások "Szabályzatok" című reprezentatív gyűjteményét
publikálják, 1978-ban Frisch hat drámáját tartalmazó kötet készül, s persze
Dürrenmatt sem hiányozhat a sorból: 1977-ben pontosan egy tucat darabját
hozza ki az Európa két kötetben, Benedek András terjedelmes utószavával,
lényegében teljes keresztmetszetét adva addigi drámai oeuvre-jének.
Jószerivel csak a "Mississippi úr házassága" hiányzik, bizonnyal nem
azért, mert dramaturgiailag valóban nem sorolható Dürrenmatt legjelesebb
teljesítményei közé, sokkal inkább mivel egyformán diszkreditálja a
reakciós Mississippit és a kommunista Saint-Claude-ot, ráadásul ilyen
megjegyzéseket tesz a pártra és a Szovjetunióra: "Világtörténeti
balszerencsénk, hogy pont az oroszok vették föl a kommunizmust, pedig
teljesen alkalmatlanok rá, túl kell jutnunk ezen a katasztrófán" és "A párt
pontosan tudja, hogy csak azoktól kell félnie, akik komolyan veszik az
általa állítólag megtestesített eszmét" 215 . A mondatokat még csak ki
lehetne hagyni, mint a pártra való utalást annak idején "A fizikusok"-ból, a
darab egyik központi alakját viszont semmiképp.
A nyolcvanas évektől kezdve Dürrenmatt belesimul az irodalmi
klasszikusok hosszú sorába, akiket névről ismerünk, valaha olvastunk, mi
több, kedveltünk is (s ezt nem szégyelljük), akiken azonban valamiképp
már túllépett az idő, bár ha játszanak tőle valamit, azért persze elmegyünk
megnézni, s ha valahol még írnak róla, 216 azt természetesen nem tesszük
félre olvasatlanul. A "Nagyvilágiban ugyan továbbra is találkozni a
nevével, de időközben a világirodalmi folyóirat nyilvánosságformáló
szerepe jelentősen csökkent, olvasása már nem elmaradhatatlan része az
1978. évi 7. számban Fenyő Istvánnak az aktuális programot
megfogalmazó írása között. Még erőteljesebb a kontraszt, ha a lap 25.
születésnapjára írt szerkesztőségi állásfoglalást vetjük egybe a kiinduló
lukácsi gondolatmenettel.
215
F. D.: Die Ehe des Herrn Mississippi. - F. D.: Werkausgabe in dreißig
Bänden. Band 3. Zürich 1980. 51-52 és 96-97.
216
A hetvenes évek közepe után keletkezett szerény számú Dürrenmatttanulmányok egyike a Shakespeare-adaptációkkal foglalkozik. (Szilassy
Zoltán: Dürrenmatt Shakespeare-adaptációi. - Színháztudományi Szemle.
6. 1980. 67-82.)
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általános tájékozottságnak, csupán néhány hűséges híve járatja és bújja
tovább. A televízió, a videó, a műholdas adások elteijedtévei alapvetően
átalakul a kommunikációs helyzet, a színház vonzásköre beszűkül, az
irodalmi tájékozottság, egyáltalán a kultúra presztízse,
ahogy
kompenzációs jelentősége is, rohamosan csökken, az embereket a hetvenesnyolcvanas években mind inkább a gazdaság köti le, a gmk-k világa, az
önkizsákmányolás révén hirtelen feltáruló anyagi előrejutás lehetőségei.
A Dürrenmatt iránti érdeklődés persze nem válik egyik napról a
másikra semmivé. Hans Bänziger svájci kutató a hetvenes évek legvégén
meglepődve tapasztalja Budapesten, hogy az emberek többet tudnak a
svájci irodalomról, mint Amerikában vagy Európa más részein.
"Egyszerűen tájékozottabbak vágynánk", mondja neki egyik beszélgetőtársa.
A rendszer működésére vonatkozó klisékkel jócskán rendelkező vendég
bizalmatlanul fogadja az állítást. "Gyanítottam", írja, "hogy a párt hangját
hallom", de aztán a további beszélgetések és könyvtárlátogatások
megnyugtatják, valóban nem csupán az elvtársak ismerik Magyarországon
217

Dürrenmattot.
A hetvenes évek közepén bekövetkezett paradigmaváltás pontosan
megfigyelhető a "János király" magyarországi bemutatóinak kritikai
fogadtatásán. A Shakespeare-átiratot először 1970-ben, alig másfél évvel a
bázeli ősbemutató 218 után, vitte színre Szegeden az a Komor István, akinek
217

Bänziger, i. m. 52-53. ~ Ha a többpártrendszerben a pártoknak óriási a
jelentőségük, befolyásuk és hatalmuk, akkor logikus következtetés, hogy az
egypártrendszerben mindez összeadódik és egy helyen összpontosul. Ami
az NDK-ban történt, azt többé-kevésbé meg is lehet érteni e séma
segítségével (blokkpártok ide vagy oda). Magyarországon azonban - a
hetvenes és nyolcvanas években - korántsem volt ilyen egyszerű a helyzet.
Végső soron ugyan minden, ami az országban történt, a pártközpontban
(vagy még feljebb, Moszkvában) dőlt el, a mindennapok dilemmáinak
megoldását azonban bonyolult és nem ritkán ellentmondásos formális és
informális (a svájciak által "Filz"-nck nevezett jelenséghez hasonlítható)
összefonódások határozták meg, úgyhogy a jelen dolgozat (vállalva a
Rumpclstilzchcn-efTektus vádját) végig az elmosódottabb "hatalom" szót
használja az általánosan bevett "párt" helyett.
218
A "Színház" című szaklap haladéktalanul reagál a bemutatóra: 1968.
évi első számában gazdagon dokumentált, a dramaturgiai szempontokra
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annak idején "A fizikusok" kapcsán gyűlt meg a baja a Művelődési
Minisztérium engedélyezési mechanizmusával.
A bírálatok most is a hatalom differenciálatlan infernalitását
kifogásolják a darabban, szinte unisono értenek egyet Diirrenmatt
meghatározásának - "Gonosz egy darab, nem tagadom, de korunk
bizonyítja, hogy jogosan" - első felével és határolódnak el, a régi reflexek
jegyében, a másodiktól: nem szabad általánosítani, "hogy a hatalmi
politikát mindenkor az egyéni érdekek, a pillanatnyi meggondolások
irányítják, hogy 'a sors szekerét a butaság húzza', a nép, a közember pedig
csak puszta szám, áldozat, amely mindössze egy statisztikai adatot jelent a
mérlegkészítésnél" 219 , elfogadhatatlan Dürrenmatt társadalomkritikája,
amely "csak egy bizonyos helyzetre, egy bizonyos társadalomra
érvényes" 220 , és történelemszemlélete, amely reménytelen körforgásnak
láttatja a históriai eseményeket, silány figuráknak, a hatalom
megszállottjainak az abban résztvevőket.
Az egyik bíráló nyíltan föl is veti, szükséges-e magyar színpadon
bemutatni egy "ily mértékben borúlátó darabot, amely megkérdőjelezi a
politikai progresszió lehetőségét, s amcl^...] nem tesz lényegi különbséget
retrográd és halódó rendszerek között"
. A közönségét felnőttnek tartó
színház nem egyes darabokkal, hanem a műsorrend egészével politizál,
adja meg a kritikus a választ saját kérdésére, a magyar közönség
figyelemmel kísérhette Dürrenmatt egész eddigi útját, helyes hát, ha
folytatását, még ha az eszmei zsákutca felé vezet

kocentráló elemzés elemzi az átdolgozást. (Márton Vera: Dürrenmatt:
János király. - Színház. 1. 1968. 51-59.)
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Barta András: János király. Dürrenmatt Shakespeare-átdolgozása a
Szegedi Nemzeti Színházban. - Magyar Nemzet. 1970. március 18. 4.
11Q
Polner Zoltán: Magyarországi bemutató Szegeden. Dürrenmatt: János
király.
- Csongrád megyei Hírlap. 1970. március 10.
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Lukácsy András: János király. Dürrenmatt-bemutató Szegeden. Magyar Hírlap. 1970. március 12. 7.
222

Uo. ~ De azért a budapesti József Attila Színháznak nem sokkal a
szegedi előadás utánra tervezett bemutatója (vö. Barta) mégsem valósult
meg.
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Ezek a hangok akár tíz évvel korábbiak is lehetnének, de már
nemcsak ilyenek léteznek. Bárdos Pál "Tiszatáj"-beli kritikája például egy
kicsit nehézkesen jut el ugyan másféle mondandójához, de már eljut:
"Dürrenmatt kihasználja a témájában adott pokoli iróniát, hogy tudniillik
az egymással harcoló-kibékülő népükre hivatkozó, de egymásra fenekedő,
más bőrére hadat üzenő s más kárára békét, szövetséget kötő urak,
uralkodók s nagy emberek szegről-végről atyafiak, rokonok, egy család
tagjai. Fokozza a helyzet komikumát, hogy a feudalizmus uralkodóházai
csakugyan mind rokonságban voltak, tehát a történelem felszíne se
tiltakozik a népeket véreztető háborúknak családi konfliktusként történt
ábrázolása ellen. Napjaink és a közelmúlt csúcs- és egyéb diplomáciája is
éppen elég mulatságos és ijesztő példáját szolgáltatta a lényegében
különnemű, de a diplomácia karáinjában és etikettjében összeszorított
politikusok lehetetlen gesztusainak. Ezért a legjobb pillanata az
előadásnak, mikor János király levett csizmával veri a tárgyalóasztalt.
Óriási ötlet, bár több lenne belőle." 223
Lehetetlen nem észrevenni, hogy a jelenet az ENSZ-ben a szónoki
emelvényt cipőjével csapkodó Hruscsovon ironizál, csak épp - ellentétben a
recenzens feltételezésével - nem Dürrenmatt-tól származik: sem a német
nyelvű erdetiben, sem a darab magyar fordításában nem találni. A rendező
tehát már nyilvánvalóan nem kockáztatja az egzisztenciáját, ha ilyesmivel
próbálkozik, a közönség veszi a lapot, s már a kritika sem hallgat
szemérmesen a gag-ről. (Külön érdekesség, hogy az illető kritikus ugyanaz
a személy, aki 1958-ban még fennen hangoztatta, majd akkor lesz
Dürrenmattból komoly író, ha leveti kispolgári kötöttségeit.)"24
Az 1980-as debreceni előadás bírálóinak már eszükbe sem jut a tíz
évvel korábbi írások modorában megleckéztetni Dürrenmattot világnézeti
gyöngéi miatt. 2 "' A "Kritika" recenzense nem kedveli ugyan a "János
223

Bardos Pal: Dürrenmatt: János király. A Szegedi Nemzeti Színház
- Tiszatáj.
„
, 5., 1970. 488.
Bardos, Borzalmak.
A hagyományos defenzív álláspontot jószerivel már csak Rajk András
képviseli, ő is meglehetősen differenciáltan: ha valaki vállakozik valamely
mű bemutatására, "bizonyította vonzódását a műhöz és innen kezdve az
utóbbit - adott esetben Dürrenmatt mondandóját - kell szolgálnia művészi
eszközeivel. Akkor is, ha nem mindenben ért vele egyet - hiszen a tökéletes
előadása.
'>'>4
„ , ,
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király"-t, de csak azért, mert "túlterhelik a példázatok, a filozófia, a
'keresztrejtvény'"226. A "Színház" szakírója "ciklikus érvényességű mű"nek 227 tekinti a darabot és kijelenti: "A 'János király' - a dürrenmatti
életmű egésze által teremtett sajátos világmodell egy szeleteként - az
emberiség ügyeit felülről mozgató erők vakságával, abszurditásával, a
hatalom gyakorlóinak kisszerű praktikáival, intrikáival, gyarlóságaival
való kíméletlenül őszinte szembenézés." 228 A "Magyar Hírlap" a darab
aktualitását emeli ki: "az az aggodalom biztosítja nézőtéri visszhangját,
amelyet mostanában erősítenek fel bennünk a nemzetközi híradások" " . A
"Magyar Nemzet" munkatársa meg egyenesen azt veti az előadás szemére,
hogy túl pozitívra sikerült, minthogy azt sugallja, "voltak-vannak
eszehagyott hatalmasok. De akad egy-egy jófejű, vakmerő, tettrekész fickó.
[Ilyen az előadásban túlhangsúlyozott Fattyú.] [...] Nem hímez-hámoz
Dürrcnmatt, mikor azt mondja: az értelmetlenségben fattyú az értelem. A
két állítás között ki ne látná a különbséget?" 230
A Várszínház-bcli 1984-es "János király" alkotói aztán már minden
kertelés nélkül vállalják az aktualitást. Diirrenmatt "korunkra vonatkoztatta
és feltárta egy erkölcstelen politikai mechanizmusnak a törvényeit",
mondja a rendező, Kerényi Imre, a minisztert alakító Mácsai Pál pedig
kijelenti: "én azt szeretném, ha a mai korból való miniszter lenne XII.
századi, XIII. századi ruhában". 231
Aki a nyolcvanas években is követi a "Nagyvilág"-ot, az újra meg újra
találkozik Dürrenmatt-recenziókkal és -szövegekkel, így a "Csendestárs"egyetértés politikában, magánéletben és művészetben egyaránt fehér holló."
(Rajk András: Debrecen és Miskolc színháza Budapesten. - Népszava.
1980. november 2. 8.)
Mester Attila: Dürrenmatt: János király. - Kritika. 12. 1980. 29.
Balogh Tibor: "Az igazság irónia nélkül sápadt kellék". Dürrenmatt
János királya Debrecenben. - Színház. 12. 1980. 8.
228 T T
Uo. 7.
Mészáros Tamás: Diirrenmatt János királya a Csokonai Színházban. "E
világ veszélyes sűrűi közt". - Magyar Hírlap. 1980. október 9. 6.
230
Bogácsi Erzsébet: János király. Diirrenmatt színműve Debrecenben. Magyar Nemzet. 1980. október 4. 4.
1
Varsányi Zsuzsa: Bemutató a Várszínházban: János király. - Petőfi
Rádió. 1984. november 2.
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sal, több publicisztikai jellegű írással, a "Téli háború"-val és "A lázadó"-val
az "Anyagok" ("Stoffe") című komplexumból, azaz a folyóirat regisztrálja
az író hatvanadik életéve után különösen szembeszökő változást, a szinte
végérvényes elfordulást a drámától, ugyanakkor a növekvő, mind
kizárólagosabbá váló érdeklődést a szubjektív hangvételű, önéletrajzi alapú,
öninterpretáló próza iránt.
Az Európa kiadó sem hanyagolja el teljesen régi szerzőjét, bár új
dolgokat nem hoz tőle. Az "Öt modern dráma" című 1982-as gyűjteményes
kötetbe bekerülnek "A fizikusok"; a már-már örökzöld slágernek minősülő
három kisregény, "Az ígéret", "A baleset" és "A bíró és a hóhér" újabb
kiadásban jelenik meg. Az Európa privilégiumát megtépázva más kiadók is
kezdenek mazsolázni a világirodalomból, Dürrenmattra azonban nem
kíváncsiak, úgy látszik, nem kecsegtet, mondjuk, a háború előtti kommersz
kedvencek utánnyomásához mérhető nyereséggel. A kivétel sem üzleti
jellegű, inkább házi használatra készült: a szolnoki színház a nyolcvanas
évek elején egy "Romulus"-előadás kapcsán a dráma gazdagon
dokumentált, ám roppant szerény külsejű szövegkiadását jelenteti meg.
A tévé alkotói is rá-rábukkannak Dürrenmattra, 1983-ban az "Angyal
szállt le Babilonba", 1984-ben "A nagy Romulus" kerül adásba Rajnai
András hírhedett, minden drámai cselekményt az elektronikus technika
lehetőségeinek alárendelő verziójában. A színházak továbbra is elővesznek
régebbi Diirrenmatt-darabokat. A Vígszínház bemutatja, mintegy Ruttkai
Éva jutalomjátékaként, "Az öreg hölgy látogatásá"-t, ám a jeles színésznő
vagy habitusából adódóan vagy egyre súlyosbodó betegsége miatt már nem
nagyon képes elhitetni a közönséggel, hogy rendelkezik a Claire
Zachanassianra alapvetően jellemző kíméletlen erővel - jóllehet a
kritikákban egyik szuperlatívusz követi a másikat. Kaposvárt a régi
rendszer bukásának parabolájaként értelmezik a "Romulus"-t, a kissé
harsányra sikerült előadást a tévé is közvetíti. A Pesti Színházban e
dolgozat készülte idején, 1994 tavaszán is megy és a középiskolásoknak
szervezett színházlátogatások kedvelt célpontja a római birodalom
széteséséről szóló darab a kiváló Kern Andrással a címszerepben.
Ami az egyetemi berkeket illeti, a biztos, megállapodott értékeket
preferáló germanisztika az első évtizedekben mintha várakozó álláspontra
helyezkednék
Dürrenmalt-tal
szemben. Kálmán László szegedi
disszertációját követően ugyan nem egy Dürrenmatt-tal foglalkozó
szakdolgozat készül az országban, de ezek rendszerint nem emelkednek ki
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a szürke átlagból. Hozzátartozik a teljes képhez az is, hogy nagyon sokáig
nehézségekbe ütközött Magyarországról hozzájutni a svájci író le nem
fordított primér szövegeihez, a róla szóló tanulmányokról nem is beszélve.
A nyelvterület azon részén viszont, ahová a magyar germanistáknak reális
esélyük volt eljutni, Dürrenmattot igen óvatosan kezelték. A fent említett
szakdolgozók egyike meséli, hogy a hetvenes évek közepén, mikor a berlini
Humboldt-egyetemen kívánt anyagot gyűjteni munkájához, azt csak a
könyvtár zárt részlegében tehette, jobbján egy káder a "Der Spiegel"-t,
balján egy másik a "Völkischer Beobachter"-t olvasta. 232
A jelentéktelen
dolgozatok
sorából
kiemelkedik
Balkányi
Magdolnának a lehetőségekhez képest maximális alaposságú, világos
gondolatmenetű és felépítésű 1982-es debreceni doktori értekezése
Dürrenmatt drámáinak és világnézeti fejlődésének viszonyáról. A
dolgozatba, amint az már a téma megjelöléséből, az írói világképre való
koncentrálásból érezhető, a szerző szervesen beépítette azokat a nézeteket,
amelyekkel a hazai Dürrenmatt-recepció feldolgozása során találkozott. A
fogadtatás kérdésének külön fejezetet szentel.
A "Német Filológiai Dolgozatok" 17. kötetében nyomtatásban is
megjelent a disszertáció 233 , s a kutatásból további értékes dolgozatok is
születtek. Kiemelkedik közülük "Az ironikus hős - a dráma vége?"
című
tanulmány, amelyben Balkányi (Magyarországon egyedülálló módon)
Dürrenmatt hetvenes évekbeli fejlődését taglalja. A műfajváltás korszaka
ez, állapítja meg, a dráma - mint ekkortájt több polgári író számára Dürrenmatt számára is érdektelen lett. Fontos szerep jut ebben a bátor
embert leváltó, magányos és passzív ironikus hősnek, aki lemond a
cselekvésről és már csupán arra van ereje, hogy értelmetlenül feláldozza
magát. Uj dramaturgiai módszerek kialakítása ezzel a hőstípussal
lehetetlenné válik, ráadásul Dürrenmatt világnézetileg az irracionalizmus
232
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Rigó András szóbeli közlése. 1994. március 5.

Balkányi Magdolna: Die Dramen von Friedrich Dürrenmatt. Der
Zusammenhang zwischen dramatischer Form und schriftstellerischem
- Német Filológiai Dolgozatok XVII. Debrecen 1986. 5-125.
2Weltbild.
34
Balkányi Magdolna: Der ironische Held - das Ende des Dramas?
Tendenzen im dramatischen Schaffen Friedrich Dürrenmatts in den
siebziger Jahren. - Német Filológiai Dolgozatok XIV. Debrecen 1980. 7999.
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és az agnoszticizmus közelébe kerül. Művészi érzékenységét mindazonáltal
nem vesztette el, esszéi, melyekben az önreflexió, a saját művek
újragondolása áll előtérben, továbbra is érdemessé teszik a figyelemre.
Az NDK-ra és Ausztriára koncentráló hazai germanisztikai
irodalomtudomány e^vébként általánosságban mostohán bánik a svájci
német irodalommal, * jószerivel csak e sorok írója foglalkozik vele
következetesen és rendszeresen, ő is csak az utóbbi nyolc-tíz évben. A mai
svájci német prózáról szóló, 1989-ben Németországban megjelent
könyvében 236 Dürrenmattot Frisch mellett a helvéciai irodalom nem
konvencionális (és Frischnél jóval kevesebb követővel rendelkező)
apafigurájaként ábrázolja, egy publicisztikai jellegű dolgozatában 237 pedig,
amely ráadásul az alig ismert hazai német lapban, a "Neue Zeitung"-ban
jelent meg, azt írja le némi iróniával és öniróniával, hogyan zajlott le
Dürrenmatt Schiller-díjjal való kitüntetése Stuttgartban 1987-ben. Arra,
sajnos, nem futotta az erejéből, hogy a svájci irodalom magyar
befogadásának országosan ismert és elismert promólora legyen (amire
természetesen nem Dürrenmatt vonatkozásában lett volna elsősorban
szükség); nem mentség, hogy a magyarországi egyetemi germanisztika
irodalomnépszerűsítő és -közvetítő szerepe egészében meglehetősen
szerény, még más hazai modern filológiákhoz viszonyítva is. 238
235

Kivételt képez a "Helikon" tematikus svájci száma 1984-ben, de a
kortárs irodalommal ez sem sokat törődik. Dürrenmattra vonatkozó cikk
csak egy van benne, Balkányi már említett recepciós vizsgálata.
Szabó János: Erzieher und Verweigerer. Zur deutschsprachigen
Gegenwartsprosa der Schweiz. Würzburg 1989.
Szabó János: Dürrenmatt erhält den Schiller-Gedächtnispreis. - Neue
Zeitung. 1. 1987. 7.
Nem lehet nem ejteni szót e helyt a svájci kulturális külpolitika
hagyományos tartózkodó magatartásáról. Svájc mindmáig egyetlen külföldi
kultúrintézete 1986 óta áll fenn Párizsban; Budapesten 1992 végén nyitott
a Pro Helvetia - néhány kelet-európai nagyvároshoz hasonlóan - irodát. Az
egyetemek germanisztikai tanszékein máig alig van svájci lektor.
Különösen a nyolcvanas években volt sajnálatos a Pro Helvetiának és más
svájci szerveknek az az alapállása, hogy ők csak reagálnak a potenciális
partnerek kezdeményezéseire. A végig szinte egyszemélyes budapesti
osztrák kultúrintézet példája ugyanis világosan mutatta, hogy a kívülről
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1989-ban jut el Dürrenmatt végre személyesen is Magyarországra. A
nemzetközi Wheatland-alapitvány írókonferenciáján vesz részt a budai
Várban. Más prominens vendégekhez hasonlóan őt is beszélgetésre kéri
egy kulturális rádióműsor riporternője, aki megdöbbenve reagál az író
mélységes kultúrpesszimizmusára; látnivaló, az ő Dürrenmatt-képe is a
hatvanas években, a komédia dominanciája idején alakult ki, az utolsó
évtizedben keletkezett prózai munkákról, ahol a beszélgetésben érintett
gondolatok számtalan variációban fordulnak elő, mit sem hallott. 239
érkező kulturális kínálatot ekkor már az átlagos civilkurázsival rendelkező
magyar polgárok is elfogad(hat)ták, jóllehet maguk egyelőre még nem
kezdeményeztek.
Bizonyos
gátlások
egyébként
sokakban
máig
fennmaradtak: nem véletlen, hogy az országot újabban elárasztó
"AntragskünstlerM-ek között meglehetősen szerény a komoly munkára
hajlandó és képes emberek aránya.
23
"[Dürrenmatt:] A mai kultúra már nem az irodalmat és a művészeteket
jelenti, hanem a természettudományokat. A technika vált ma a világkultúra
legfontosabb alkotóelemévé. Az alkalmazott természettudomány mindenütt
fontosabb szerepet játszik, mint bármilyen egyéb kultúra. Az emberiség
gondolkodásának a középpontjába a tudományos kutatás került.
[Riporter:] - Ez akkor azt is jelenti, hogy a kultúra iránti igényünk
megváltozott.
Ebben
pedig
nem
hiszek.
- De, de, higgye el! Korábban a művészetek álltak a középpontban. Ma a
színházat elnyomja a televízió. Ami számomra inkább technika, mint
kultúra. Persze, be kell látnom, hogy már a film megjelenése is valamelyest
közrejátszott annak idején a színház háttérbe szorításában. Csakhogy ma
már
a
mozi
is
egyre
lejjebb
kerül
a
ranglistán.
- Lehet, hogy nem látom egészen jól, de úgy tűnik, mintha ez egy szomorú
önigazoló teória is lenne az ön részéről. Már ami a színházat illeti.
- Nem, nem. Én nem szomorú vagyok, hanem realista. Szembenézek a
valósággal.
- Rendben van. De akkor mi szerepe marad az írónak ott, ahol a kultúra
már
nem
tartalmazza
a
művészetet?
- A feladata, hogy felfogja és megértse a mai idők követeléseit. Ezt
közvetíteni a legjobban a prózával lehet, és nem a drámával. A színház
luxus
és
nosztalgia."
(Váradi Júlia: A színház luxus és nosztalgia. - 168 óra. 8. 1989. 15.)
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Rövid interjút ad Dürrenmatt a "Magyar Hírlap" munkatársának is.
Azért jött el öregen, betegen Budapestre, hogy bátorságot öntsön az
emberekbe, hogy támogassa azokat a bátrakat, akik képesek fölvenni a
harcot a butasággal. Az emberiség története ugyanis a butaság története.
"Nézze, az atomveszély még el sem múlt a fejünk felől (itt van Csernobil
példája), máris nagyobb veszedelmek leselkednek ránk. Például a
gazdasági válság. Ne higgye, hogy csak keletet érinti. Egy másik szinten a
nyugati világ is krízisben van. Azután a környezeti veszélyek ügye. Sosem
élt még annyi ember, mint ma, és viszonylag sosem oly nagy százalék
nehéz körülmények között, ellátatlanul. Mesterségesen csináljuk
magunknak a bajt. A héten felhajóztam Visegrádra és megnéztem a
környéket. No, hallja! Az állat is különb, mert nem piszkítja össze a
környezetét!""
Aligha tévedés feltételezni, hogy itt Dürrenmatt nem a
szemetelő turistákat ostorozza szokatlan hévvel, hanem a nagymarosi
Duna-gát építkezéséről mond lesújtó vélményt.
A könyvkiadás a nyolcvanas évek végétől, mintegy bizonyítva, hogy
Dürrenmatt iránt az egyre nyitottabb könyvpiacon is mutatkozik kereslet,
igyekszik bizonyos restanciákat behozni: 1987-ben az "Igazság-ügy"-et,
1989-ben "A megbízás"-t, 1990-ben "A bukás"-t, 1992-ben a "Zű™ölgy"-et
adják ki. A kötetek kritikai fogadtatása azonban szerény, s az esszéisták
számára sem tanulmánytéma már Dürrenmatt. Szabályt erősítő kivétel
Csillag Tibornak a "Stádium" című kulturális folyóiratban 1991-ben
megjelent "Hataloműzötten és legyőzetlcn" című írása, mely Dürrenmatt
megnyilatkozásait ügyesen parafrazálva, illetve helyenként vitatva, aktuális
áthallásoktól többnyire mentesen, szinte a teológiai absztrakció síkján
elemzi "Az öreg h ö l p Iátogatásá"-t, amely számára "az engesztelhetetlen
bosszú tragédiája"" , "A fízikusok"-at, "az elistentelcdett, atombombával
242

fenyegetett világ tragikomédiáját" , az "Angyal szállt le Babilonba" című
művet, mely "Dürrenmatt drámái közt a költészet koronája" 243 , valamint az
író "legjobb kedvű darabját" 244 , "A nagy Romulus"-t. Romulus kapcsán
240

Lukácsv András: Dürrenmatt mondja. Nem moralista vagyok: rebellis. Magyar Hírlap. 1989. június 24. 6.
241
Csillag T., i. m. 105.
242
Uo. 107.
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újra előbukkan a magyar kritikában egyszer már használt "elszabotál" ige,
de persze nem úgy, mint annak idején Komlós Jánosnál, aki szerint Akki
az imperializmust szabotálja el - itt, tempora mutantur, a diktatúrát
szabotálja el Romulus.
Az író halálát természetesen regisztrálja a kulturális sajtó, említést
azonban csupán Michael Heller mélységesen emberi Dürrenmattinterjújának fordítása érdemel a "Magyar Lettre Internationale"-ban 245 ,
továbbá a "Nagyvilág" nekrológja Walkó György tollából, aki tömör, értő
pályaképében természetesen megemlíti Dürrenmatt hazai népszerűségét és
a "Nagyvilág"-nak ebben játszott szerepét. Az írás ezzel a magyar
Diirrenmatt-recepció megértése szempontjából alapvető megállapítással
zárul: "Kérkedés nélkül, természetes méltósággal tett bizonyságot önnön
szellemi függetlenségéről. Nézeteit nem kötötte másokéhoz, a saját fejével
gondolkodott mindig, még kivételképpen sem a másokéval..." 246
1993 májusában a svájci kulturális alapítvány, a Pro Helvetia pár
hónappal korábban megnyílt budapesti irodája filmbejátszásokkal
illusztrált Dürrenmatt-előadást hirdet. A referens, mint az est során
kiderül, magas rangú diplomata és hobbiból foglalkozik Dürrenmattkutatással - ennek megfelelő az előadás színvonala is. Ezt azonban előre
nem lehet tudni. Mégis alig egy tucat ember jelenik meg a rendezvényen,
többségük (a Pro Helvetia és a svájci nagykövetség munkatársai)
hivatalból.
A magvarországi Dürrenmatt-láznak, úgy tűnik, visszavonhatatlanul
vége.
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