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"Az írónak alkotnia és nem prédikálma kell" vallja Fried/~rich Diir
renanatt színhází problémákról írott tanulmányában. "Ezért azt szeret
ném kérni, hogy bennem ne egy meghatározott drámai irányzat, vagy
drámatechnika képviselőjét lássák . .• Számomra a színpad nem az elmé
letek, kinyilatkoztatások, és világnézetek haremezeje, hanem eszköz, rnely
nek lehetőségeit úgy kísérlem meg kiismerni, hogy játszom vele. Termé
szetesen darabjaimban szerepelnek olyan alakok is, akik valamilyen hi
tet, vagy világnézetet vallanak magukénak - csupa üresfejű embert áb
rázolni, ezt nem tartom érdekesnek -, de a darab nem az ő kinyilat
koztatásuk kedvéért született, hanem a kinyilatkoztatások kerültek bele
azért, mert darabjaimban emberekről van szó, és a gondolkodás, a hit, a
filozofálgatás is hozzátartozik egy kicsit az emberi természethez."

Azt hiszem, Friederich Dürrenmatt művészetének elemzésekor a leg
helyesebb ebből a gondolatsorból kiindulni, mert így a politikai állásfog
lalások hiánya nem okozhat meglepetést. Ehhez azonban szervesen hoz
zátartozik egy másik dürrenmatti megnyilatkozás is. Az író egy helyen
megállapítja: ,,a művész míndíg önmagát és a világot ábrázolja". Ez pe
dig azt jelenti, hogy mínden mű - negatív, vagy pozitív formában 
tartalmazza alkotójának világszemléletét.

•
"Nincs életrajzom" mondta Dürrenmatt, a róla könyvet író Elisabeth

Bf'ock-Sulzer-nek. Valóban, élete mentes a kalandoktól, botrányoktól, kül
ső viharoktól és hangos eseményektől. Fényképein egy kissé öregebbnek
látszik, mínt azt éveinek száma alapján gondolnók, ami valószínűleg sú
lyos cukorbajának következménye.

Friederich Dürrenmatt 1921. január 5-én született, a Bern közelében
fekvő Konolfingenben, ahol atyja a lelkészi tisztet töltötte be. Itt kez
dett iskolába járni, majd Bernben tett érettségi vizsgát, míután szülei
1935-ben oda költöztek. Féléves zürichi diákoskodás után visszatért a
berni egyetemre, ahol filozófiát, irodalmat és természettudományokat
hallgatott. Közben Kierkegaard-ot, Arisztofánész-t olvasta és különböző

expresszionista szerzőket. Ebben az időben festőnek készült, de már íro
gatott is. Irodalmi pályafutását színikritikusként kezdte a Die Weltwoche
című zürichi folyóiratnál. 1947-ben megnősült, jelenleg három gyermek
atyja, Neuenburgban él, egy villában, melynek ablakaiból csodálatos ki
látás nyílik a Jura lábainál fekvő azonos nevű tóra.

Ez a külső eseményekben nem túlságosan gazdag élet azonban a vi
lágtörténelem egyik legmozgalmasabb szakaszára esik. Dürrenmatt euró
pai kortársai átélték az első világháború utáni nyomort, a fasizmust és
végig kínlódták a második világháborút: Heinrich Bön sokad magával
a ironton, Jean Paul Sartre és társai pedig az ellenállás harcaiban. Köz
ben a világ nagy részében megváltozott a társadalmi struktura, a tudo
mány és a technika szédítő sebességgel alakította át mindennapi életün
ket, a művészetek pedig különböző ízmusok lázában rázkódtak meg ve
lejükig.

Dürrenmatt magas hegyektől körülvett hazáját azonban a hagyo
mányoosemlegesség sokmindentől megóvta. Sokmindentől, de nem mín
dentől. Megóvta az anyagi pusztulástól, a nyomortól, a háború borzal
maitól: A polgári jólét feltartóztatta a társadalmi forradalmakat, és m~:-
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sékelte a szellemi mozgalmak viharos erejét is. Ugyanakkor azonban ép
pen a semlegesség tette lehetövé, hogy Svájc a jeles európai szellemek
egész sorának nyújthatott menedéket, akik ide mentették életükön kívül
eszmeiket és műveiket is. A konzervatívságukról híres svájci városok
múzeumai a legmodernebb képzőművészetek formabontó alkotásait fo
gadták magukba; Winterthur városának katolikus papja Európa egyík '
Iegrnerészebb vonalú, vasbeton templomaban mondhatja miséjét: a sajt
és vaj hazája a legmodernebb műszeriparhazája is, mely teljes mártékben
felhasználja a legkorszerűbb technika minden vivmányát. önmagukban
ezek az ellentmondások is feszegetik a látszólag oly békés svájci életet,
a végső veszélyt azonban az atombomba semlegességet sem tisztelő, gom
ba alakú árnyéka jelenti.

"A világ hatalmasabb az embernél, és szükségképpen ölt olyan fe
nyegető vonásokat, amelyek egy külső pontról nézve nem Iátszanán.ak
fenyegetőnek, de nekem sem jogom, sem képességem rá, hogy kívül áll
jak." így tükröződik a felsorolt társadalmi ellentmondások hatása Dür
renmatt írásaiban. Egy svájci polgár házából szemlelve azonban még
mindég némileg másképpen fest a világ, mint Német-, Francía-, vagy
Magyarországról tekintve. Ezért kerülnek Dürrenmatt művészetének kö
zéppontjába erkölcsi kérdések, az ember fölé kerekedő technika uralmá
nak fenyegető réme és az atomháború.

*
"A huszonnégyéves, hájas ifjú, aki kövérségével mintegy a színfalak

möge utalta a borzasztó eseményeket - (ehhez, talán kizárólag ehhez
volt tehetsége) - szerette eldugaszölni testén a nyilásokat, nehogy valami
szőrnyűsége e réseken keresztül rátámadhasson. ezért is szivarozott (Or
mond - Brasil 10), hordott napszemüveget szemüvege felett, tömte be
vattával a fülét: - e szüleitől függő és az egyetemen holmi homályos
tanulmányokat folytató ifjú ember felült vasárnap délután megszokott
vonatjára - indulás tizenhét óra ötven, érkezés tizenkilenc óra harminc
-, hogy megjelenjék ama szemináriumon, melyet szándéka szerint el
akart lógni" írja egy kissé önvallomásszerűenaz Alagu.tban.

A menetrend szerínt elinduló vonat azonban, ismeretlen o,ltból egy
végtelen alagutba kerül és ahelyett, hogy pontosan megérkeznék ismert
céljához, reménytelenül, egyre gyorsuló sebességgel rohan a semmibe. .A2.
utasokmég nem tudják, mi történt, csak a vezetők, akik a kötelességér
zetből kitartó vonatvezetőt kivéve már rég leugráltak a szerel.vényről. És
ekkor a fiatalember is észreveszi a riasztó helyzetet. "Remény nélkül ...
Mi meg ott ültünk és nem tudtuk, hogy vége mindennek ... Azt hittük,
minden változatlan, de az akna már elnyelt bennünket."

Aztán kitör a pánik: "Mit tegyünk? - ordította a vonatvezető ..
visszhangzó alagút moraját túlkiabálva a huszonnégyéves fiatalember fü
lébe, aki hájas, hasznavehetetlen, védekezésre immár képtelen testét ..
szakadék fölött tovairamló ablakhoz tapasztotta, és mohón, tágrameredt
szernmel itta a mélységet, Mit tegyünk? - Semmit, - felelte könyörte
lenül a huszonnégyéves, de nem fordult el a halálos színjátéktól; sót.
egyfajta kisérteties vidámságot is érzett; az eltört kapcsolótábla üvegszi
lánkjai elborították. Egy hirtelen támadt légörvény (az ablak most repedt
meg) villámgyorsan két vattacsomót kapott fel és sodort feléjük a fül
kében. - Semmit. Isten elejtett bennünket és mi feléje rohanunk."



Minden reménytelen? Es vajon a világ rohan-e pusztulás felé, vagy
csak egy önmagát túlélt életforma? Az Alagut erre nem válaszol. Dür
renmatt utolsó műve, A fizikusok azonban az egész világ pusztulását ve
títik elénk.

Irtózatos gondolat: az embernek kezébe került annak lehetősége,

laogy kiírtsa saját fajtáját és a Földet a világűrben száguldó, izzó, rádió
aktív gömbbé tegye ! Mindezt a természettudományok és elsősorban a fi
zika eredményei tették lehetövé, s a lehetőség kulesa a fizikusok kezé
ben van. Iszonyú felelősség! Ennek a felelősségnek vállalása - illetve
nem vállalása - a témája Dürrenmatt e müvénok.

Möbius, a világ Iegzseníálisabb fizikusa megpróbál elmenekülni, a'
telelősség elől. Az őrültekházának ,,szabadságába" fut. Lemond a jólét
ről, a hírnévről, elhagyja családját és megöli a szerelemmel feléje kö
zelítő ápolónőjét. Mindezt azért, hogyeltitkolhassa a "Rendszert, minden
lehetséges találmányok rendszerét" a világ elől, mely birtokába jutva
elpusztítaná önmagát. Két egymással szemben álló politikai világhatalom
titko.sszolgálata azonban megsejti Möbius titkát és egy-egy gondosan ki
képzett fizikusát becsempészi az őrültekházába azzal az utasítással, hogy
bármi módon szerézzék meg Möbius zseniális felfedezését.

Am az őrültekháza púpos elmeorvos-bárónője túljár az eszükön.
megkaparintja a Rendszert és kihirdeti: "Most hatalmasabb leszek, mint
őseírn. Trösztöm a világ ura lesz, országokat, kontinenseket fog meghódi
tani, igába hajtja a Naprendszert. behatol az Androméda ködbe. A szám
lát lezárták. Nem a világ javára, egy púpos aggszűz javára."

"A drámaíró művészete, hogy a véletlent minél hatásosabban működ

tesse a cselekményben" irja Dürrenmatt A fizikusokhoz füzött 21. pont
ban. A fizikusokban a véletlen valóban végzetszerűnek tűnik, a cse
lekmény "végig gondolt", a végső gondolat: a fizikusok a technokrácia
rabjai lesznek - szükségszerűnek látszik. Egyet kell értenünk a szerző

vel, hogy "ez a történet jóllehet groteszk, de nem abszurd (nem ésszerút
len)". Valamint abban is, hogy "a fizika tartalma a fizikusokra tarto
zik, a hatása mindnyájunkra".

Mivel pedig a fizikusokban a politikai aktualitás messze az "örök
emberi probléma" fölé nő, vízsgálódásunkat ott kell kezdenünk, vajon
igaz-e, elfogadható-e ebben a kérdésben Dürrenmatt világszemlélete?

•
"A tudomány és technika forradalma nem ok nélkül áll ma az ér

deklődés, s hozzátehetjük az ideológiai harc középpontjában ... Elég sokan
vannak, akik Ietísízálják az új vívmányokat, és közvetlenül azoknak
tulajdonítanak minden rendellenességet, a kedvezőtlen időjárástól kezd
ve, az emberi társadalom világméretű átalakításával összefüggő gyors
politikai és társadalmi változásokig" írta a Népszabadságban Nyilas Jó
zsef, majd Szent-Györgyi Albert egy cikkéből idéz: " ... új nézeteket te
remtettünk, de az emberi értelem képtelen megbirkózni velük, alkalmat
lan megértésükre. s igy a helyzet egyre bonyolultabbá válik."

Möbius ugyanezt a gondolatot fejti ki A fizikusokban: "A tudomány
elérkezett a megismerhető határaihoz. Felfedeztünk néhány félreismerhe
tetlenül világos törvényszerűséget,feltártunk bizonyos alapvető összefüg
géseket, eleddig megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségek között - ez
minden, a titkok óriási halmaza az értelem számára megközelíthetetlen
maradt. Utunk végére érkeztünk. De az emberiség nem jutott el idáig.
Mi felküzdöttük magunkat az élre, de senki sem követ bennünket, lég-
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üres térben támolygunk. Ijesztő lett a tudomány, a kutatás - veszede
lem, a megismerés - halál."

Nyílas erre így válaszol: "a legkorszerűbb technika is, csakúgy, mint
a korábbi, semmi egyéb, mint élettelen anyag - az ember által meghatá
rozott módon és meghatározott célra kialakított - részeinek összessége".
Mert a lényeg: az ember.

Am Dürrenmatt tudatosan száműzi színpadáról az érzelmeket. Mö
bius sem ébreszt érzéseket. A fizikusok előre megfontolt szándékkal 
utóhatásként kisebb testi rosszulléttel - céljaik érdekében habozás nél
kül gyilkolnak. A szerelmet itt halálra ítélték. Lehetetlen egyetérteni
Hans Mayer..,ral, aki a Nagyvilág 1962. novemberi számában azt írja: "A
fizikusok három meggyilkolt ápolónővére, még a harmadik is, akit egy
szerelmi jelenet során fojtanak meg, csupán vidámságot ébreszt Dürren
matt akarata ezerint ..." Nem tudom, ki, hogy van vele, de bennem em
berek meggyilkolása többféle érzést ki tud váltani, vidámságot azonban
soha! Az érzés és értelem az emberben szerves egységet alkot, ezért az
tán az érzelemtelenített hősök és világok mindjárt embertelenné is válnak.

A fizikusok többértelműségea belemagyarázások sorát teszi lehetövé,
Gondoljuk osak el: a két ellenséges nagyhatalom fizikusainak például
nemcsak három neve van, de három énje is, - szerepeket játszanak. de
végülis valóban Newton-ná és Einstein-né válnak, épp úgy, mint Möbius
Salamon királlyá. (A tizenkilencedik században valóban élt egy Möbíus
new fizikus és matematikus, a híres "Möbius szalag" elméletének kidol
gozója, akinek zseniális, de bizonyítatlan megsejtéseí voltak a több di
menziós térrel kapesolatban.)

A nyugati kritikusok egyrésze az európai "harmadik erő" szímbó
lumát látja az elmeorvos-bárónő világtrösztjében. (A kissé degenerált
aggszűz folyton őseire hivatkozik, akik között kancellárok és generálisok
ís voltak, noha ezek a tisztségek Svájcban nem is Iéteznek.) Ugyanakkor
az NDK színházi folyóiratának kritikusa merőben más szempontból te-

. kintve, A fizikusokat a kor nagy drámájának tartja és tökéletességről

beszél. S valóban úgy tűnik, az elmeorvosbárónő nem a Föld elpusztítá
sára és az emberiség kiirtására törekszik, noha maga a dráma Salamon
király kísérteties szavaival végződik, melyek teljes pusztulást jósolnak.

Ez a kettőség azonban csak azok számára látszik ellentmondásnak.
akik a szerző szándéka ellenére akarnak politikai válaszokat műveibe be
Iemagyarázní. Felmerül ugyan a reménytelenség kérdése, Dürrenmatt
azonban - mint az a bevezető idézetből is kitűnik - nem szándékozik
véleményt mondani. A fizikusok kettős válasza szükségszerűenkövetkezik
a cselekményből. illetve Möbius jelleméből.

Mégis ismerjük azonban Dürrenmatt állásfoglalását ebben a kérdés
ben. A színházi problémákról írott tanulmányában - A fizikusok meg
írása előtt - így vallott: "Igaz, aki ennek a világnak értelmetlenségét,
reménytelenséget látja, kétségbeeshet, de ez a kétségbeesés nem ennek a
világnak következménye, hanem csupán válasz, melyet a szemlelő erre a
világra ad, s épp így adhatna más választ is."

Ebben a szellemben pedig jogos felvetni a kérdést: mi lenne, ha
Möbius - a világ legzseniálisabb fizikusa - kidolgozná az emberiség
megmentésének rendszerét is ? Legalább megkísérelné, tenne valamit. Ak
kor kivívná rokonszenvünket, bukása megtisztító erejű, felemelő lenne.
így azonban ez a bukás, saját gyengeségébőlkifolyólag eleve szükségsze
rűnek látszik ~ mint minden negatív hősé -, ezért tragédiája nem vált
kikatharzist.



"Végtére is az embernek' kell valamilyen utat választania, és miért
kell az egyik útnak okvetlenül rosszabbnak lennie a másiknál 1" - fo
galmazza meg maga Dürrenmatt azt a kettősséget, amelybe műveit ele
mezve minduntalan beleütközünk. Nézzük hát ennek az álláspontnak filo
zófiai. hátterét.

A századforduló embere roppant egyszerűnekképzelte a világot, meg
győződése volt, hogy már csak néhány tudományos felfedezés, néhány
változás szükséges ahhoz, hogy az összes problémák eltünjenek, megol
dódjanak. A fizik:akönyvek megcáfolhatatlannak vélt biztonsággal taní
tották: az anyag legkisebb, tovább már oszthatatlan része az atom. Az
tán jöttek a nagy meglepetések: atombontások, relativitás, kvantum el
mélet, öröknek vélt törvények felborulása; és ma az elképesztő fizikai
felfedezések birtokában sincs olyan fizikus, aki pontosan ismerné az
anyag szerkezetét.

Mielőtt visszautasítanánk Dürrenmatt kettős válaszait, álláspontját a
két útról, gondoljunk csak a fizika magyarázatára a fény kettős termé
szetére vonatkozóan.

De a fizikai ismeretek elmélyülésével egyidőben bonyolultabbá vált
-egész életszemléletünk is. A filozófiában tért hódított az egzisztencializ
mus, melynek hatása alól még a katolikus művészek sem mentesek tel
jesen. Az egzisztencializmus, mely a' valóság elmélyítésére törekedve be
vezette .a semmi fogalmát. "A kutatás azzal foglalkozik, ami van, de ezen
kívül áll: a semmi. A tudomány számára a semmi nem érdekes, de nún
den állítása erre a semmire támaszkodik" - írja Martin Heidegger, majd
így folytatja gondolatmenetétr.j.Az emberi valóság nem tarthatja fenn vi
szonyát a létezővel, ha nem marad benn a semmiben. A létező túllépése
az emberi valóság lényegében történik meg. Amde ez a túllépés maga a
metafizika."

A felszíni világ mögé hatolni, a valóság mélyebb rétegeit feltárni a
modern irodalom alapvető törekvése. Ennek a törekvésnek a legszélén
az anti-irodalom áll, mely a semmi világában gyökerezik. De a túllépés
jogának helyreállítását követelik a szürrealisták is. Felfogásuk szerínt a
felszíni, szemmel látható, a józan ész által szabályozott világ mögött egy
másik világ van, egy fantasztikus, álomvilág, melyben mások az arányok
és a véletlen, az esetleges uralkodik. .

A rövidéletű "izmusok" közül kétségtelenül a szürrealizmus a leg
erőteljesebb, ma is viruló művészi irányzat. A szürrealizmus - erős esz
mei-filozófiai megalapozottságaval -, párhuzamosan az egzísztencíalíz
mussal, igen fontos hatást gyakorolt (és gyakorol) a modern, nyugati mű
vészekre. A szürrealísta törekvés, a szürrealísta kifejezési mód színte
minden jelentősebbma élő nyugati író munkásságában kimutatható. Meg
állapíthatjuk ezt katolikus irókról is, de a kommunista Aragon-ról szél
va, a marxista Garaudy színtén kénytelen megállapítani, hogy művészeté

hez a szürrealízmus is szervesen hozzátartozik.
"A szürrealízmus nem stílus, nem irodalmi, vagy festői iskola és nem

esztétikai rendszer - írja Herbert Read ,Szürrealizmus' cimű tanulmá
nyában. - Az ember azt hihetné talán, hogy életfilozófiának lehetne ne
vezni, esetleg világszemléletnek ..." (Kassák Lajos és Pán Imre: "A mo
dern művészetí irányok története", Nagyvilig 1957. 5. sz.), Marcel Brion
pedig "A festészet fejlődése a XX. század kezdetén" cimű tanulmányában
így határozza meg a szürrealizmus lényegéte "A szürrealistáknak vissza
kell térni a művészet minden ősforrásához, ahol a esodálatosés fantasz
tikus keletkezik. így sorakoznak fel a folyamatos művészethez..."
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A legújabb fizikai kutatások eredményei, az egzisztencialista filozó
fia és a szürrealízmus hármas hatása alatt vizsgálva a világ mélyebb tör
vényeit és titkait, egy sajátos. számunkra kissé szokatlan világ bontakozik
ki Dürrenmatt előtt. "Az alakok úgy álltak előttünk, mintha semmiből •
pattantak volna elénk, és hangjukat is úgy halljuk, mintha a semmiből

érkezne. Sem nevüket nem tudjuk, sem azt, hogy élnek. Sorsukat
csak sejteni lehet, és ezt a sejtelmet semmi nem fogja megvílagosítaní,"

Az igér.et című bűnügyi-regény paródiában a zseniális detektív min
den igyekezete csődöt mond, mert hiába számított ki mindent vaskövet
kezetességgel. a véletlennel nem számolt, mert nem is számolhatott. A
véletlennek azonban döntő szerepe van életünkben, mely sokkal titokza
tosabb, kíszámíthatatlanabb, bonyolultabb, mint az a felszínen látszik.

"Nem akartam szembehelyezkedni a világgal, mint routinier, le akar-o
tam gyűrni, de nem vele együtt szenvední, Meg akartam őrizni vele
szemben a fölényemet, a fejemet soha el nem veszteni, uralkodni rajta,
mint a technika emberei. " Egérutat kerestem a nyugalomba, a fölény
be, a formába, az embertelenségbe - míg csak meg nem pillantottam a
repülőtéren agyerekeket" - vallja a detektív, és kudarcát így magya
rázza önmagának az író: "Önt épp az értelmetlenség fogja izgatni, az a
tény, hogy valaki egy bűnös ártatlanságában hisz és egy gyilkost keres,
aki nem létezhet ... aki megsejtette az előttünk rejtett valóság elemeit,
olyan erővel, hogy át tudta törni a hipotézisek és vélekedések gyűrűjet,

amelyek körülzárnak minket; s eljutott azoknak a törvényszerűségeknek

a határáig, amelyeket mi egyébként sohasem közelltünk meg, pedig ezek
mozgatjas; a világot. De természetesen ő is csak a közelükbe ért. De ép
pen mivel ez a szörnyű csattanó, sajnos, létezik - nevezzük előre kiszá
míthatatlannak, akár véletlennek -, utólag annál fájdalmasabb, hogy
mindezt a zsenialitást, a tervezést, a végrehajtást ad absurdum vitte; sok
kal inkább mint előbb, amikor a Kasernenstrasse véleménye szerint té
vedett. Semmi sem borzalmasabb, mint egy zseni, aki valami bárgyúsá
gon botlik el. '" Néha a legrosszabb is megtörténik. Férfiak vagyunk,
számolnunk kell vele, fel kell vérteznünk magunkat ellene, és mindenek
előtt tisztában kell lennünk azzal, hogy a képtelenen, amely szükségkép
pen egyre világosabban és erőteljesebben jelentkezik - csak akkor nem
zúzódunk szét, s bizonyos mértékben lakályosan a földön is csak akkor
tudunk: berendezkedni, ha a képtelen létezését elgondolásainkba alázato
san belekalkuláljuk. Értelmünk csak szegényesen világítja be földi tér
ségünket. És az értelem határainak félhomályos övezeteiben halmozódik
fel míndaz, ami paradox. Ovakodjunk tőle, hogy e kísérteteket elszigetelt
jelenségnek tekintsük, szinte olyasminek, ami az emberi szellem terilletén
kívül telepedik le; vagy ami még rosszabb: ne kövessük el azt a téve
dést, hogy elhanyagolható hibának mínősítjük az ilyent, mert ez arra
csábíthatna, hogy a világot egy fajta dacos erkölcsiséghez idomítsuk. ha
megpróbálkozunk vele, hogy egy ilyen hibátlan elmeképletét juttassunk
érvényre. A világnak éppen ez a hibátlan tökéletessége lenne a leghalá
losabb hazugság és legszörnyűbb vakságunk jele."

(Kissé talán meglepő, hogy szerzőnk detektív regényben fejti ki fi
lozófiáját, Dürrenmatt azonban akadálynak érzi a "komoly irodalom"
szígorú esztétikai mércéit és úgy véli: a művész csak akkor élhet meg a
mai világban, ha "bűnügyi regényeket ir, ott alkot rnűvészetet, ahol
senki sem gyanítja"}
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Abban a világban, amelyben minden bizonytalanná vált, az ernber
nek nincs többé mibe kapaszkodnia. Archilechosz a Görög férfi görög
nőt keres vegetaríánus, antinikotinista, antialkoholista kis alalkönyvelője

szilárd erkölcsi világrenddel büszkélkedik. Am csak egy kissé kell a lát:'
szatok mögé nézni ás ez a kapaszkodó is rögtön semmivé foszlik. Az alal
könyvelő házassági hirdetésére jelentkező gyönyörű, fiatal nő, akinek ta
lán még a világrend legalján sincs helye, valójában: testének varázsával
hatalmában tartja a legfelsőbb helyeken állókat, voltaképoen az egész
világot.

Itt az abszurdum mindennapivá válik. A baleset ügynöke, aki egy
gépkocsi baleset révén nyugdíjas jogászok lakomájára vetődik el, gya
nútlanul elmondja életét. Az öregurak azonban rádöbbentik, hogy harca
az érvényesülésért - minden látszat ellenére - gyilkosságot eredménye
zett, és egy játékos bírósági tárgyaláson halálra itélik. Az ügynök, ha a
józan ész szabályai szerint cselekedne, nyugodtan lefekűdne, kialudná
mámorát és másnap, megköszönve a bőséges vacsorát odébb állna. Am ő
túlteszi magát önmagán, ad absurdum viszi a gondolatot, végrehajtja ön
magán a halálos itéletet.

Dürrenmatt egyik leghíresebb műve: Az öreghölgy látogatása. A:z
öreghölgy sokszoros milliárdos, aki mérhetetlen vagyonával öregen, rok
kantan, művégtagokkalhaza látogat Güllen városába, ahol született, hogy
bosszút álljon ifjúkori csábítóján Alfred Ill-en. Először tervszerűen tönk
reteszi a várost, majd hatalmas tőkeerejével jólétet igér, cserébe nem
kérve mást, csak a csábító életét. A város polgársága először egyhangú
lag elutasítja kérését, a jólét csábítása azonban felőrli az erkölcsi ellen
álló erőket és a polgárok, önmaguknak is bebizonyítva III bűnösségét,

teljesítik az öreghölgy kívánságát, végrehajtják az itéletet.
Egy baseli magán-mázeumban látható Salvador Dali híres vászna,

az "Égő zsiráf", A kép előterében hatalmas, meghökkentően torz nőalak

áll. Szíve helyén egy nagy fiók, IS a lábszárán a fiókok sora, fiókok a
pénznek, a részvényeknek. A nő keze mintha műkéz lenne. Hátul egy
furcsa gépezet tartja egyenesen ezt az alakot, és rnozgatja is bizonyára.
Az asszony teste ember-test, csak a fejét borítja - mint egy hóhérnak 
vörös lepel, kendő. Talán nem kell túl nagy merészség annak feltételezé
sére, hogyezakép hatással volt Dürrenmatt-ra az Öreghölgy megfor
málásakor,

Dürrenmatt irodalmi műveí és DaU képei között meglepő egyezé
seket figyelhetünk meg. Közös bennük a meghökkenteni akarás szándéka,
Mindketten a pénz iszonyú hatalmára, a világ elembertelenedésére, elgé
pie.sedéséreakarják rádöbbenteni a szemlelőt. Műveik groteszk hatása
egyaránt az arányok szimbolikus célzatú eltorzttásán és ugvanakkor a
részletek aprólékos realizmussal történő kidolgozásán alapszik. Azok a
rideg, sivár tájak, amelyekből Dali furcsa, szimbolikus alakjai a maguk
torzságában kiemelkednek, hasonlóak a Dürrenmatt művek alapközegé
hez, bár az író humora felold valamit a festő merevségéből.

Ha a groteszkség öncélúvá válik, a szimbólum többé nem jelent
semmit. Dürrenmatt és Dali torzításaí azonban mindig egy meghatározott
célra, mondanivalóra, valamely tézisre akarják összpontosítani a figyel
met. Ezt azonban csak úgy tudják elérni, ha műveiket nem szakítják el
végleg a valóságtól, vagyis az egész groteszkségét a részletek realízrnusá
val teszik hitelessé. Marcel Brion így fejezi be ezt a gondolatmenetet
fentebb már idézett tanulmányában: "Ezért találni a szürrealísta festők

nél, különösen Dalinál gondos technikát, a kézügyesség tökélétesítését és
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a kivitel kifinomulását, oly mértékben, ahogy az csak a régi meetereknél
fordult elő:'

Dürrenmatt életrajzából tudjuk, hogy festőnek indult és ez különösen
korai műveire nyomja rá bélyegét. Ez nemcsak abban nyilvánul meg,
hogy különösen kedveli a színes, "festői" képeket, hasonlatokat, metafo
rákat, de műveinek beállítása, szerkesztésí módja is a modern festészet
szenvedélyes tanulmányozására mutat.

Egyik legjobb korai novellája, A kutya, egyetlen rikító színekkel ké
szült expresszionista festmény benyomását kelti az olvasóban. A törté
netet, mely az igazság hirdetésének belső kényszerből fakadó szükséges
ségét példázza, könnyen elfelejti az ember, esetleg nem is fogja fel fur
asa szímbolizmusát (az igazság egy kutya alakjában jelenik meg!) -, a
nagy, fekete, sárga szemü, vörös nyelvű állat színviziója azonban mélyen
belerögződik tudatába.

Hasonlóan, elsősorban a színeí ragadnak meg a Sziszyfosz mitosza
című elbeszélésnek. Az itt megfigyelhető expresszionista hatás más Dür
renmatt művekben is kimutatható, többnyireazonhan csak a szürrealíz
mus mögött, vagy mellett. A szürrealísta túlzások aztán csúnyán meg is
buktatták Dürrenmatt első színpadi művét,

Az Irva vagyon cimű dráma témája a münsteri újrakeresztelők 1534
ben alapított, rövid életű, Új-Zion nevű királyságának bukása é6 ezen
keresztül annak kifejtése, hogy a Biblia tanításai a gyakorlatban megva
Iősíthatatlanok. Bockelson, a szabőlegényből népvezérré előlépett szélhá
mos saját hatalmi céljai érdekében kihasználja a münsteríek hiszékeny
eégét; törekvései. elősegítik a város bukását. Amikor a püspöki csapatok
győzelme után kerékbetörik. legalább is részben, saját nagyravágyásáért,
becstelen törekvéseiért bűnhődik. Meghal anélkül, hogy a nagy kér
dés: megvalósíthatók-e a Biblia tanításai egyáltalában felmerült volna
benne. Vele együtt ártatlan áldozatként veszti életét a gazdag ember, aki
mínden vagyonát feláldozta és utolsó leheletéig hisz az Eszmében. lts fel
kötözve a szörnyű kivégzőeszközökre felismeri az Evangélium legszebb
mélységeit: "Minden ami történik, a Te végtelenségedet bizonyítja Uram!
Az én elkeseredésem mélysége csak példázata a Te Igazságodnak. és a
testem, mint egy csészében, úgy fekszik ebben a kerekben és Te ezt a
csészét kegyelmeddel csordultig megtöltőd."

A dráma, melynek groteszkségét ilyen rövid tartalmi ismertetés nem
képes érzékeltetni,a bernutatőn nem jutott el eddig a kiengesztelő befe
jezésig. Amikor Bockelson egy háztetőn himnuszt énekelt a Holdhoz, mi
közben táncot lejtett, a közönség fellázadt és botrány vetett véget az elő

adásnak.
•

Még a leghátborzongatóbb szürrealísta képben is van valami neve
tésre ingerlő. A realista részletek torzzá túlzott arányai mindig komí
kus hatást keltenek. Arany János így ír, Dürrenmatt kedves szerzőjéről,

Arisztofanészról: " ... a vígjáték, ha tükre is az életnek, de nem hű tük
re, mert céljainak elérésére túlzást, torzítást, sőt ráfogast is alkalmaz ..."
Dürrenmatt a szürrealista torzításon keresztül jut el a komédia görbe
tükréhez. hogy aztán Nagy Romulus (akit ugyan a történelem Augustu
lusnak nevez) kimondhassa a tanulságot: "Aki az utolsókat rúgja, mint
mi valamennyien, az már csak a kornédtát értheti."

Az arányok eltorzítása eredményezi Dürrenmatt műveinek groteszk
hatását. Güllen semmi lényegesben nem különbözík más nyugat-európai
kisvárosoktól. Lakói hétköznapi polgárok, érzéseík, gondolataik, cseleke-
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deteik a legnormálísabbak, még utolsó, véres tettük, III meggyilkol.áBa ís
természetesen, szinte magától jön, és az olvasó, színházi néző bizony
kénytelen rábólogatni az író beismerő szavaira: " ... egyáltalában nem
biztos benne, hogy másként cselekednék, mint ők." csak az öreghölgy
testi valója - múvégtagok, stb. - és méginkább szörnyű hatalma, bor
zalmas kívánsága eltúlzott, és ez a túlzás groteszk nevetségességet ered
ményez.

Ugyanígy eltúlzott a Görög férfi görög nőt keres prostituáltjának be
folyása, vagy Az igéret detektívjének makacssága. Ezek a torzítások azon
ban csak torz mosolyt és nem felszabadító nevetést fakasztanak. Az író
ugyanis realista következetességgel végig viszi gondolátmenetét a mosolyt
ajkunkra fagyasztó, szükségszerűnektűnő tragédiáig. Ez már nem Arisz
tofánész komikus álarca, aki "a legszebb, a legfenségesebb érzelmekre
képes ugyan, de érzelme csakhamar színét hagyja, s az ellenkezőbe csap
át" (Arany János szavai). Dürrenmatt nevetése nem a jókedv megnyil
vánulása, hanem a rádöbbentés egyik eszköze.

*
"A világon minden adásvétel tárgya. Adok nektek egy milliárdot és

megvásárolom rajta az igazságszolgáltatást" - mondja az öreghölgy. a
tanár pedig igy panaszkodik: "Jaj, miesoda emberek vagyunk! Ez a gya
lázatos pénz elrohasztja a becsületünket." És akármelyik Dürrenmatt mű
vet nézzük, ez a gondolatsor bennük a társadalom alapja.

Micsoda világ! Egy prostituált testének hatalmával irányítja az ál
lam minden vezetőjét! Egy púpos elmeorvos-bárónőneklehetősége van a
világot elpusztíto trösztöt kiépíteni! Az érvényesülésért folyó harcban
embert ölnek, és még csak észre sem veszik ! Egy milliárdért emberi élet
kapható.

,,Mélyen az erkölcsökbe hatolni"- hirdeti Dürrenmatt. "Jóembernek
lenni? Hát ki ne szeretne jó ember lenni? De sajnos, ezen a csillagon az
eszközök szegényesek és az emberek durvák. Ki ne szeretne békében élni ?
De az itteni viszonyok ezt nem teszik Iehetővé." És amikor a tanár arra
kéri a millíárdoenőt "legyen emberséges", az öreg hölgy cinikus kegyet
lenséggel így válaszol: "Emberséges? Az emberségnek. uraim, a milli
omosok tőzsdején árfolyama van. Én, az én tőkeerőmmel akár egy egész
világrendet vásárolhatok magamnak. A világ ringyót csinált belőlem,

most én csinálok bordélyházat a világból."
Míndenkí bűnös! "Ki ismeri magát? Ki tud saját bűneiről? 'I'itkos

gaztetteiről T" "Gyilkolt, mert úgy érezte, mi sem természetesebb, mint
valamit megsemmisíteni, kíméletlenül törtetní, lesz ami lesz ... Nyugod
tan száguldozott volna Studebaker-ével, de szerencsére megtisztelte csen
des, fehér villankat baráti látogatásával ... felkeresett négy öregembert,
akik átvilágították életét az igazság sugarával, bár ennek az igazság
nak . .. n.agyon is különős jegyei vannak" - magyarázza az öreg bíró
A baleset ügynökének.

Az erkölcsi rend széthullásával értelmüket vesztik a legfontosabb
eszmények is. A tyúktenyésztő Romulus császár feloszlatja birodalmát,
miután tudatosan siettette bukását, hogy kimondhassa a klasszikus haza
fogalom csődjét is: "Hazának míndég olyankor nevezi magát az állam,
amíkor embereket készül halomra ölni." És a hazával együtt a nyugati
kultura kétezereves eszméje is súlytalanná válik. Midőn Zéno, a menekült
kelet-római császár a germán invázió által végveszéllyel fenyegetett nyu
gati kultura megmentésére hívja fel Romulust, a tyúktenyésztő csodál
kozva kérdezi: "Hogyan ? A kultúra olyasmi, amit meg lehet menteni ?"
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A történelmi Romulus bizonyára mindent megtett. hogy a germánok
ellenében megmentse császári trónját. Ö a történelem folyamatával szem
ben maradt alul. Dürrenmatt Romulus-a azonban túlteszi magát a mín
dennapi ember természetes igyekezetén, a jobbra törekvésen, az érvénye
sülési vágyon és egy magasabb, metafizikus erkölcs nevében - nem akar
áldozatok hekatombaján trónölni - önfeláldozásával kész megmenteni
Róma fiatalságát a háborús mészárlástól. Am ahogyatyúktenyésztőcsá
szár nem fogadja el a nadrággyáros ajánlatát, aki cserébe a császárlány
kezéért hajlandó lenne néhány millió árán megmenteni a birodalmat, ez
a furcsa történelem sem fogadja el az ő áldozatát: a germán vezér nyug
díjba küldi vértanúság helyett.

Nehéz ebben a szétzilált világban valami bíztatót találni. Talán még
Az öreg 'hölgy látogatásában a pap szavai állnak a legközelebb hozzánlee
"A poklot önmagadban hordod. Te, mint idősebb ember, azt hiszed, is
mered embertánsaidat, pedig csak önmagadat ismered ... saját szívedben
keresd rettegésed okát, mert vétkeztél. Ha ezt felismered, urrá lehetsz a
lélek gyötrő félelmén és leküzdheted."

•
"A tragédia előfeltétele a bűn, a gond, a mérték, az áttekintés, és a

felelősség" - írja színházi problémákról szólva Dürrenmatt. "Századunk
zűrzavarában, a fehér faj ez önelpusztításában nincsenek többé bűnösök

és nincsenek felelősök sem. Senki sem tehet róla, és senki sem akarta. Va
lóban, a folyamat. bárki kőzreműködésenélkül megy a maga útján. Min
denkit magával ragad és aztán mindenki fennakad egy zátonyon. Túlsá
gosan kollektív módon vagyunk bűnösök, túlságosan kollektív módon
ágyazódunk apáink és nagyapáink bűneibe. Már csupán az unokák uno
kái vagyunk. Ez a mí balszerencsénk, de nem bűnünk: bún ma már csak
mint egyéni teljesítmény, vallásos tett létezik. Hozzánk már csak a ko- .
média tud közelférkőzni. A mi világunk épp úgy vezetett el a groteszk
hez, amiként gróteszkek Hieronymus Bosch apokaliptikus képei is. A gro
teszkazonban csupán érzéki kifejezésmód, érzéki paradoxon, tudniillik
egy alaktalan valami alakja, egy arcát vesztett világ arca, és amiképpen,
úgy látszik, gondolkodásunk nem tud boldogulni a paradoxonok fogalma
híján, éppúgy a művészet sem, a mi egész világunk, amely csak azért lé
tezik még, mert létezik az atombomba: a tőle való félelem élteti."

Követve e gondolat-paradoxont, mintha bezárulna a kör: ismét a
reménytelenséghez jutottunk. Hieronymus Bosch idézése is, akit különben
a szürrealisták szintén ősüknek tartanak, mintha a XVI. század lázas szel
lemeinek világvége várását akarná aktualizálni, És Friedrich Dürrenmatt
mégsem kétségbeesett ember ! Egész élete, minden megnyilvánulása mohó
életszeretetről tanúskodik. Művészetévela csőd nem szükségszerűség,csak
az egyik lehetőség.

Talán legszebb művében - Angyal szállt le Babilonban - Akki, az
utolsó babilóni koldús a személyes szabadság nevében száll szembe ki
rályával, Nebukadnecár-ral aki meg akarja valósítani a jóléti államot,
melybe nem illenek a koldúsok, Ezért akarja Akkit is állami szolgálatba
kényszeríteni. Az Ég a Föld utolsó koldúsának egy leánykát küld vigasz
talásul, ám a lányka éppen akkor érkezik, amikor Nebukadnecár koldu
lási versenyben, melyet Akki meggyőzéséért vivott, vereséget szenved
és ezért a leánykának úgy tűnik, mintha a király lenne a Föld legszegé
nyebb embere. Beleszeret. De Nebukadnecár világában (és Dürrenmatté
ban) nincs helye érzéseknek. a király elfojtja szenvedélyét, mert ti is,
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akárcsak a többi szerelmes férfi, fontosabbnak tartja az érdeket, a hatal
mat. Jóléti államot akar, de elveti az emberséget és az Isten tiszteletét
egyaránt, ha ezek akadályozzák öncélú épitőrnunkájában. Vállalkozása,
melyet a babilóniai torony szimbolizál, reménytelen, de ennek az életnek
a kegyetlensége a leánykát Akkival együtt menekülni kényszeríti. "Előre
hát kisiányom, előre l" Szembe a homokzivatarral, amely egyre nagyobb
erővel, üvöltve támad.. . . új ország vár messze ránk, felbukik az alko
nyatból, párállik a fény ezüstjében, tele új üldözésekkel, tele új igéret
tel és új énekkel."

Ez a dacos, mégis-mégis-fáradozni kell hangulat az élet szereteté
ből fakad. A kis angyal, akivel a Jóisten Kurrubit, a lánykát, útra bo
csájtotta, újjongó csodálattal fedezi fel Bolygónk szépségét, "Amit a Te
remtő alkotott, az jó, ami jó, az boldog. f:n nagy utakat tettem a Te
remtés kiterjedt birodalmában, de soha egy szemarnyi boldogtalanságot
nem láttam" - jelenti ki a kis angyal. Igaz, a leányka földi tapasztala
tai ellentmondanak ennek a naiv lelkesedésnek: "Olyan más ez a világ,
Akki, mint amilyennek az angyal látja !" - panaszkodik. "Lépten nyo
mon ígazságtalanságba, betegségbe, kétségbeesésbe ütközörn. Az emberek
boldogtalanok." De Akki koldús, aki bölcsen megveti az anyagi javakat
és mindazt, amit zseniális koldulási tudományáv.al összegyűjt, az Eufra
tesbe önti; nem boldogtalan, sőt az általa eltartott költőket is így inti:
"Nincs kifogásom a panaszos hangjaitok ellen, költők, de azért ne túloz
zátok el a dolgot. Eltünkaz utca szemetén, nem ember étkén - daloljá
tok, s közben jóétvággyal fogyasztjátok húsleveseimet. Valami nincs rend
jén ezzel a ti kétségbeesésetekkel. A szakácsművészet mai magas színvo
nalán, egyetlen képessége az embernek, amelyről csak jót mondhatunk, a
költői szabadság, nem arra való, hogy visszaéljetek vele."

Talán nincs még író, akinek hősei olyan jóétvágyúak lennének, mint
a dürrenmatti hősök. Maga az író is kedvelője a finom falatoknak, tud
juk róla, hogy még cukorbajának szigorú étkezési előírásait is gyakran
megszegi. A baleset zsíros vacsorája a világirodalom egyik legpompásabb
lakomája. Es ebben a felfokozott életélvezésben megint Dürrenmatt élet
szemléletének többértelműsége nyilvánul meg. Ö, a kétségbeejtő kilátá
sok ellenére is, nagyon jól érzi magát itt a földön. Fellini hatalmas film
je, az Edes élet, a csömör érzését akarja kiváltani, hogy ezzel döbbentsen
rá egy életforma csődjére. A dürrenmatti megdöbbentesek azonban soha
sem ilyen egyértelműek, mert az író világszemlélete sem olyan egyér
telmű, mint Fellini-é.

*
Mi dús a föld, s az emberkezek még
Dúsabbá teszik azt,

. Es mégis szerte dúl az inség
S rút szolgaság nyomaszt.
Igy ke U-e lenni? vagy ha nem,
Miért oly idős e gyötrelem?
Mi a kevés? erő, vagy az erény?
Nincsen remény!

. Több mint egy évszázaddal ezelőtt írta le ezeket a gyönyörű sorokat
Vörösmarty Mihály. Azóta történt egy e más, az ember sokmindenre rá-



jött, a világ pedig "dúsabbá", de bonyolultabbá és borzalmasabbá is vált.
Mégsem jogosulatlan most e sorokat idézni.

Friedrich Dürrenmatt is csak azt látja, hogy bolyg6nk a világ egyik
legcsodálatosabb égiteste, ahol rnínden megvan az emberi boldogsághoz.
Remek húsleveseket főznek itt, a szakácsművészet soha nem látott ma
gas színvonalat ért el, az emberek azonban mégis boldogtalanok; "mégis
szerte dúl az inség, s rút szolgaság nyomaszt". "Nincsen remény" - ki
áltja nem egy művében ő is, mert látja, érzi az elerkölcstelenedés, elgé
píesedés veszélyeit, az atomháború fenyegetését. Vörösmarty kérdésére:
"így kell-e lenni vagy ha nem, míért oly idős e gyötrelem ? Mi a kevés ?'
erő vagy az erény 1" - manapság sokan. tudnak válaszolni, és mégtöb
ben hiszik azt, hogy tudnak, de Dürrenmatt nem tartozik közéjük. .t&
nem is akar. Ha valami válasz félét mégis kiolvashatunk egy művéből 
Angyal száUt le Babil6nban -, az nem több, mint Vörösmarty dacos bi
zakodása: "es mégis, mégis fáradozni kell."

es itt érkeztünk el Dürrenmatt művészetének legkomolyabb fogyaté
kosségához. ,Művei ugyanis puszta megdöbbenést váltanak ki az olvasóból,
színházi nézőből: érzelmileg azonban nem tudják magukkal ragadni sem
milyen irányba, A megtísztulás, katharzis folyamata, amely egyben vá
laszt jelentene - elmarad. flrzelmek nélküli és negativ hősök, mint erre
A fizikusokkal kapcsolatban már rámutattam. nem váltanak ki együtt
érzést. Az érzelmek száműzése egyoldalúvá, bizonyos mértékig emberte
lenné teszi Dürrenmatt hőseit. (Sokat küszködik a brecht-i hagyományok
kal, mint helyesen mutat rá Hans Mayer: Brecht és Dürrenmatt című, a
Nagyvilágban megjelent tanulmányában.) Egyetlen művét ismerem, mely
ben az érzelmek jelentős szerepet kapnak, az Angyal száUt le Babilónban
:két hőse is érzelmi lény. Bizonyára nem véletlen, hogy éppen ebben a
művében kapott hangot a nagy kérdésekre adott eddigi egyetlen válasza.

A katolíkus olvasó nem mindenben ért egyet Dürrenmattal, és ez el
sősorban azért van, mert az író szándékosan kerüli az egyenes állásfogla;
Iásokat, A világot a maga bonyolultságában, többértelműségébenakarja
ábrázolni, anélkül, hogy bármely politikai, vallási, vagy filozófiai vonat
kozását kiemélné. Abban azonban krítíkusaínak többsége egyetérrt, hogy
a szemléletébe mélyen beoltott egzisztencialista gondolatok ellenére is ke
resztény szellemű művész,

*
Sok szó esik manapság szerte a világon Dürrenmattról. Éppen el

lentmondásossága okán, korunk jellemző művésze ő. Vitatják eszméit és
stílusát egyaránt, abban azonban nagyjából mindenki egyetért, hogy mon
danivalóját magávalragadó erejű művészí formában fejezi ki. Költői esz
közei egyszerűek, tiszták, tömörek, mentesek minden formai trükktől.

mínden mesterkéltségtől,Stílusa a német próza klasszikus hagyományai
ból nőtt ki, olyan eredeti és erőteljes, hogy ez már egymagában modern
né teszi. Néhány találó szóval hangulatot tud teremteni, egy-egy hason
lító mondattal remek képeket fest.

Korai műveíben gyakran találunk hátborzongató szürrealísta vízió
kat, különösen az Irva vagyon bővelkedik ilyenekben: "Pompásan tük
röződik majd a győzelmes város ellenségeink fehér hulláíban, melyek
csendesen hevernek a földön, mint sápadt szőnyege a halálnak". Ez a
"vad festőiség" később mérséklődik, de utolsó műve, A fizikusok is, a
rádióaktívvá vált izzó földgolyó színes víziójával fejeződik be. AkId pu
ritánegyszerűségű, fanyarul bölcs makámáí azonban azt bizonyítják,
hogy Dürrenmatt formai megoldásai mindig a mondanivalóból fakadnak.


