
litikai ambícióikkal, s miért nem adnak
teret a gondolatok színpadi párbajának. -
„Semmi kedvem a gondolatok össze-
csapását megjeleníteni a színpadon" -
feleli Stein. - „Ha képes lennék rá, hogy
közvetítsem a gondolatok összecsapását -
ha értelmesen, világosan és tárgy-szerű
realitással tudnék politikailag gon-
dolkodni, mégpedig úgy, hogy ez közben
azért némileg figyelemreméltó is legyen -,
akkor nem ezt a foglalkozást űzném, nem
állnék a színpadra, csak úgy, ordítani,
vagy nevetni, vagy a szerelmet ábrázolni,
meg a halált és efféle komikus, teljesen
általános témákat. Hogy miként megy
végbe a szerelem, miként a halál, ezt
mindenki tudja. Mindamellett, sajátos
módon, mégis ezek a színház főtémái ... A
politikai munka médiuma a szó, az írás,
nem pedig a gesztus, a mimika..."

A kérdésre, lemondtak-e korábbi erő-
teljes szándékukról, hogy megnyerjék a
proletárközönséget - Stein azzal a re-
zignációval válaszolt, mely, összefüggés-
ben a nyugatnémet és nyugat-berlini
baloldal politikai rezignáltságával, a
Schaubühne jelenlegi politikai-szellemi
arculatát is meghatározza.

- Tapasztalatunk szerint megnyerhető ez
a közönségréteg is, bár a közönség-
struktúrát nem tudjuk átszervezni. Amit
azonban el akarnánk e közönségrétegnél
érni, az csak egy nagy társadalmi folyamat
útján válik lehetővé, nem pedig egyetlen
színház individuális síkraszállásával ...
Csakhogy bizonyítgassuk, milyen
baloldaliak vagyunk, nem veszünk fel a
műsortervünkbe rossz darabokat, pusztán
azért, mert a munkásosztály úgynevezett
problematikájával foglalkoznak. Például
elmagyarázzák a kapitalizmus
ellentmondásait: itt vannak a ki-
zsákmányolók, ott az elnyomottak, a dolog
a következőképpen megy végbe, tessék,
szüntessétek meg. Kár az estéért! Első és
fő célom, színházat játszani. Ha
mindamellett gondolatok összeütközését is
közvetítjük, annál jobb... Korábban
optimistábban gondolkoztam - fűzi hozzá.

Korábban, még az első évadban. Az új
színház nyitóprodukciója Gorkij-Brecht
Az anya című előadása volt, melynek
címszerepére meghívták a nagy Brecht-
színésznőt, Therese Giehsét. Az óriási
sikerű előadással aztán majdnem le is
zárult berlini pályafutásuk: a még ez év
decemberében összeülő képviselőház
CDU-kisebbsége az új színház azonnali
betiltását, Berlinből való száműzését s

természetesen az állami támogatás azon-
nali megvonását követelte. Indokolás: a
Schaubühne az állampolgárok adójából
kommunista propagandát folytat. A
képviselőházi viszály oly éles lett, hogy a
kultúrszenátor, Werner Stein professzor
bejelentette lemondását, amennyiben a
várost az a szégyen éri, hogy politikusai
félelemből betiltják e színház működését,
mely pedig művészi rangjával máris je-
lentős elismerést vívott ki magának.
Fontos itt megjegyezni: az új színház nem
elsősorban forradalmi lendületű
előadásával váltotta ki a heves politikai
indulatokat, hanem, jellegzetes módon, az
ülésjegyzőkönyvekkel, melyek arról
tanúskodtak, hogy a színházban hetente
kétszer marxista szemináriumot tartanak, s
ezen nemcsak a produkció művész-
résztvevői, hanem a műszaki személyzet is
részt vesz. Az ülésjegyzőkönyv vala-
melyik hányódó példánya egy CDU-
képviselő kezébe került, aki, mi sem ter-
mészetesebb, visszaélt a színház „nyi-
tottság"-elvével, s ipari kémkedése köz-
ben ellesett ismereteiből fegyvert ková-
csolt: a képviselőház előtt a Schaubühne
alkotmányellenes magatartását bizony-
gatta.

A vihar végtére is elült, Steinék ma-
radtak, s az állami támogatást is maradék-
talanul folyósították számukra. Létük
komoly veszélybe többé nem került, no-ha
a jobboldali sajtó rendszeresen vörösözte
le őket. Pályafutásuk során magas művészi
színvonalra dolgozták fel magukat,
szándékuk, irányuk a néhány gyengébben
sikerült előadás ellenére - vagy ezek által
még inkább - élesen rajzolódik ki.
Társadalmi elkötelezettségüket Stein így
fogalmazza meg: „Korlátlan egoiz-
musomban úgy vélem, a színháznak a le-
hetséges teljes közönség előtt kell érvény-
re jutnia. Munkánknak oly meggyőzőnek s
igaznak kell lennie, hogy mindenki
követni tudja azt, amit a test, a fizikai
jelenlét kifejez. Ez a színházi emberek
abszolútumigénye." Morális, politikai,
művészi magatartásuk a szellem lázából
született.

VINKÓ JÓZSEF

Boris Vian, a drámaíró

„Ha megismernek végül, félreismernek
majd" - jegyezte meg keserűen nem sok-
kal a halála előtt Boris Vian, s félelme
nem volt alaptalan. Amikor 1959-ben
szívrohamban meghalt, a közönség több-
nyire csak a Köpök a sírotokra című, ame-
rikai néger író álnevén írt botrányos re-
gény rejtelmes fordítóját, a legendás
Saint-Germain-des-Prés dzsessztrombi-
tását, valamint a kormányzat által több-
ször betiltott Dezertőr című antimilitarista
sanzon szerzőjét látta benne; a pá-rizsi
diáknegyed fenegyerekét, amolyan
„második Cocteau"-t.

Aztán szárnyára kapta a világhír. Mo-
nográfiákat írtak róla, kötelező tananyag
lett az egyetemen, stílusát professzorok
tanulmányozták, megtudtuk, hogy nem-
csak regényíró, dzsessz-zenész és sanzon-
szerző, de képzett mérnök, műfordító,
újságíró, zenekritikus, festő és filmszí-
nész is, s hogy látszólag felelőtlen élni és
játszanivágyása mögött a háború utáni
francia ifjúság életérzése, világnézete
tükröződik. Vian mítosszá vált, ahogy a
Magazine Littéraire írta, „az utóbbi
évtizedek francia irodalmának
legnagyobb mítoszává".

S miközben mindenki ismerni vélte,
továbbra is ismeretlen maradt. Akárcsak
Beckettnél, a divat az ő esetében is két-
éltű egzisztenciát teremtett; neve foga-
lommá, korjelenséggé alakult, az írót
mégsem ismerték, műveiről mindenki be-
szélt, holott többségüket nem is olvasták.

*

Így van ez drámáival is. Jóllehet neve
állandóan ott szerepel Jarryé, Adamové és
Ionescoé mellett, s színműveinek
posztumusz kiadása biztos könyvsiker, a
viani dráma még felfedezésre vár, ha-
zájában éppúgy, mint külföldön. Már csak
azért is, mert e drámák az életmű szerves
részét alkotják, s nemhogy ellen-tétben
nem állnak a regényekkel, de egyenesen
azok folytatásának tűnnek. Ahogy sötétül
ugyanis a regények univerzuma, egyik
műtől a másikig, ugyan-úgy válnak
komorabbá a drámák is. Az embert
körülvevő világ egyre bonyolul-



tabb, reménytelenebb, a hősök mindinkább
csak szemlélői, szenvedői lesznek az
eseményeknek, részleges v a g y teljes
megsemmisülés vár rájuk. Vian tehát
ugyanazt az utat járja be regényeiben, mint
drámáiban. Ahogy a Tajtékos napok
szerelmesei még küzdenek önmagukért és
egymásért, ahogy a Pekingi ősz hőseinél a
szerelmet és a barátságot már fel-váltja a
cinizmus és az önzés, s ahogy az utolsó
regény, a Szívtépő már a közönnyel,
fájdalommal, kegyetlenséggel teli kafkai
lidércvilágot idézi, ugyanúgy a drámák
világképe is egyre sötétebb, szorongatóbb,
az életszeretetet, játékosságot felváltja a
halál és a reménytelenség. Pontosabban: a
viani színpadon mindig is jelenlevő
játékosság és állandó készenlétben álló
kegyetlenség feszültségét már csak a halál
megjelenése tudja feloldani.

Vian számára ugyanis a színház egy-
szerre szentély és játszótér, halálosan
komoly valóság s megmosolyogtató
science-fiction. Az ő színpadán minél ko-
molyabb a téma, annál humorosabb a
hang, s minél viccesebb egy jelenet, annál
könnyebben fordul tragédiába. Művei a
legszervesebben felépített komiko-
tragédiák, ahol mindenki úgy tesz, mintha
nem venné észre a háttérben magasodó
árnyékot, s ahol a játékszabályokat
mindenkinek be kell tartania. Az első
számú játékszabály pedig az, hogy ha
felismerem (vagy megsejtem) a lét alap-
vető abszurditását, akkor nevetek, mert
„csak a komikum vezethet a szorongás
feloldásához", s csak a prévert-i mottó
adhat erőt, hogy elviseljük a felismerést:
„élni tudni annyi; mint nevetni a halálon, s
meghalni a nevetéstől". Miként kínjában
(vicsorogva bár), de nevetni kezd a
Hangyák című novella hőse is, aki aknától
széttépett lábakkal, ceruzával és
jegyzettömbbel a kezében ott marad a
csatatéren, s várja a pótlábakat, mert
iszonyúan elege van már a háborúból, s
mert rátaláltak a hangyák.

Meglepő, hogy Vian legfontosabb té-
mája, a háború a színművekben kap
leginkább teret. Meglepő már csak azért is,
mert Vian sosem volt katona, s a háború
borzalmai sem érintették. Első két nagy-
szabású színpadi műve (a Tömegnyúzás és a
Tábornokuzsonna) mégis a háborúról szól, s
„Mars játékai" állnak a harmadik, a
Birodalomépítők hátterében is. Szerepet
játszhat ebben az ötvenes évek hideg-
háborús politikája, az atomsokk bénító
érzése, az a rémület, amely a háborúból
nagy nehezen kilábalt humanistákat el-

foghatta a fenyegető jövő láttán. Az em-
beri sors ugyanis továbbra is mások
kezében van, a katasztrófa továbbra is
fenyeget. Vian drámái erről a vízióról.
erről az új atommítoszról szólnak.

Az első, a Tömegnyúzás, "katonai
vaudeville" ; a világháború apokaliptikus
látomása, farce-szerű képekben elmesél-
ve. Hőse az arromanches-i sintér, az
egoista, ostoba kispolgár képviselője,
akinek (bár körülötte épp zajlik a partra-
szállás, s Európa lángokban áll) egyéb
gondja sincs, mint megmenteni lánya
becsületét, s férjhez adni a négy éve ná-
luk beszállásolt német katonához. Az
események azonban összekavarodnak. A
házban megjelennek az amerikaiak, majd
egy orosz és egy japán ejtőernyős, végül
a francia szabadcsapatok képviselői. A
németek és az amerikaiak elkezdenek
pókerozni, aminek az a vége, hogy sor-
ban egymás után elnyerik egymás fel-
szerelését, és ruhát cserélnek, a japán ka

tona harakirit követ el, az oroszról ki-
derül, hogy a házigazda lánya, a franciák
(akik csak reggel óta ellenállók) gépko-
csit rekvirálnak. Mindez anarchista ka-
vargásban, haláltáncpiruettekkel fűsze-
rezve, különleges ritmusban. A darab
vége óriási happening; a csukaszürkében
feszítő amerikaiak a Heil Hitler!-t, az
amerikai zubbonyos németek a rágó-
gumirágást gyakorolják, a házigazda lá-
nya összeáll a francia kapitánnyal, aki be-
jelenti, hogy fel kell robbantsa a sintér
tanyáját (az egyetlen épen maradt épüle-
tet), mert a Rekonstrukciós Minisztérium
terveiben ezen a helyen más szerepel.

„Csodálatos darab - vélte Cocteau -,
egyedi, akár Apollinaire szürrealista drá-
mája, a Tirésias emlői, súlyos és könnyed
egyszerre, elveszítjük tér- és időérzékün-
ket, mint egy ciklon belsejében, s szédül-
tek leszünk, akár egy guignol-játék után."

A kritikusok persze másképp véleked-
tek. Felháborodottan tiltakoztak az Ellen-

Jean Boullet borítóterve a Tömegnyúzás című drámához



Siné rajzai a Tábornok uzsonnához

állás lejáratása, a hősi halottak meggya-
lázása ellen, a művet Jarry-utánzatnak, a
sintért Übü papa másolatának érezték.
Vian, aki elismerte, hogy alakjai bábok
(„pont azért írok marionetteket, hogy a
rendezők kedvükre megtölthessék őket")
elkeseredetten tiltakozott: „Tényleg bur-
leszk-komédia. Nem is volt más célom,
mint megnevettetni az embereket egy
korántsem nevetséges dologgal, a hábo-
rúval. Úgy érzem, a háború ellen az a
legalattomosabb (és leghatásosabb) tá-
madás, ha kinevetjük. Mert csak a nevetés
nem tiszteli a tabukat s állja útját újabb
tabuk keletkezésének."

A Tömegnyúzás, ez az „egzisztencialista
Courteline" (amit a párizsi Noctambules
színpadán Ionesco Kopasz énekesnője
követett, s amit rövidsége miatt Audiberti
egyfelvonásosával játszottak) mégis
megbukott. Méghozzá olyan hangosan,
hogy ezután haláláig Viannak minden
darabjától elzárkóztak a színházak.

Nem csoda hát, ha másik maróan anti-
militarista műve, az 1951-ben írt
Tábornokuzsonna is csak jóval a szerző
halála után, a németországi ősbemutató
hatására kerülhetett színre 1965-ben
Párizsban, a Théâtre de la Gaîté-
Montparnasse színpadán. Vian ezúttal nem
a Felszabadulásról, hanem a
gyarmatosításról (konkrétan a kormány
észak-afrikai politikájáról) és a
hidegháborús hisztériáról

szólt. Hőse négy, a mamától megszeppent
bárgyú tábornok, akik ánizs- és mandulás
likőr szopogatása közben összeülnek,
hogy Plantin (azaz Pétain) marsall
parancsára, a túltermelési válság
csökkentésére háborút robbantsanak ki.
Mindezt persze titokban, mert a másik
szobában ott tesz-vesz a vezérkari főnök
mamája, aki időnként rájuk nyit, s ellen-
őrzi fiacskáját, megmosta-e a fülét, jól
van-e megkötve a nyakkendője, nem
iszik-e túl sok anisette-et. Vian lebilincse-
lő merészséggel szól a „hamis gloár"

szószólóiról, az ősi mítoszok, a háborús
erények, a régi dicsőség hirdetőiről,
mindazokról, akik felugranak a Marseil-
laise hangjaira, s meglovagolva a közgaz-
daságtani érveket, így okoskodnak:

LÉON PLANTIN: De Audubon! Jelen
pillanatban a mezőgazdasági termelés
ugyan-úgy növekszik, mint az ipari.
Képzelheti! .. . AUDUBON: Talán ki
lehetne végeztetni néhány főkolompost?
LÉON PLANTIN: Szó sincs róla, Audu-
bon! Ez csak elodázná a kérdést. Irányítani
kell a termelést, növelni a pazarlást.
AUDUBON: Új fogyasztókkal?
LÉON PLANTIN: Fogyasztókkal, igen,
de ez veszélyes. Veszélyes és ügyetlen. A bő-
ség puhánnyá tesz, Audubon. Égy egészsé-
ges nemzetnek nélkülözésekre van szüksége.
De jó helyen kapisgál! Nézzük csak, ki a
legideálisabb fogyasztó?
AUDUBON (töpreng) : A hadsereg! LÉON
PLANTIN: Na ugye! A hadsereg legfőbb
erénye, hogy míg a hadsereg fogyaszt, a
fogyasztó fizet. Innen az állandó
kiegyensúlyozatlanság. Csakhogy mi van
akkor, ha a fogyasztó nagyon sokat termel?
Hogy tudjuk helyrebillenteni az egyen-
súlyt ... No?
AUDUBON (erősen töpreng) :... Ha minden
fogyasztó belép a hadseregbe!

A Tábornokuzsonna elnyújtott kabaré-
tréfa, ahol rövidnadrágos, szenilis kis-fiú-
tábornokok, egymásnak Becsületrendet
osztogatva, a Tour de France térképe előtt
háborúsdit játszanak, mindaddig, mígnem,
akár a Tömegnyúzásban, itt is be-
következik a tömeghalál, s az utolsó élet-
ben maradt tábornok a Marseillaise ha-mis
taktusaira libalépésben távozik.

A Tábornokuzsonna az 1965/66-os évad
legnagyobb sikere lett, a Gaîté-Mont-
parnasse egymás után háromszázkilenc-
szer játszotta telt ház előtt, s bár a fel-
háborodás óriási volt, ezúttal a kritika is
behódolt. Vian „szürrealista burleszkjét"

úgy üdvözölték, mint a legőrültebb
nevetést Übü papa óta, a szerzőt nem egy
kritikus agitátornak nevezte, mintha csak
megérezte volna 68 májusának elő-szelét.

Nem véletlen, hogy a komédiát betil-

tották, s csak hosszú huzavona után tűzték
ismét műsorra.

Pedig évekkel azelőtt Vian írt már egy
maróan antiklerikális szatírát, a Legutolsó
mest ers é ge t . A rövid kis tréfában (melyet
maga tragédiának nevezett) egy meg-
szállott szónok-papot, bizonyos Saureilles
atyát állított elénk, aki (miközben
mesterségéről nyilatkozott a rádióripor-
ternek) meggyóntatott s visszatérített
hivatásához egy közrendőrt, aki minden-
képpen színésznek akart állni:

SAUREILLES (a rendőrhöz) : Vajon nem a
test őrizője vagy-é, mint jómagam a léleké?
Hivatásod nemes hivatás, olyan rendet véd,
amely mindnyájunknak tetszik ... s te most
levetnéd uniformisodat, fiam, s fel-
cserélnéd hivatásod a legutolsó mesterség-
gel, a színészettel? ...

S hogy érveit jobban alátámassza, idézi
Paul Quelaudel szavait is. A névkifa-
csarásban járatos olvasó (Jean-Sol Partre
neve után) könnyen felismeri Paul Clau-
del, neves francia drámaírót. Saureilles
atya antipatikus alakja azonban ettől még
élettelen marad, s Vian többi szín-padi
figurájához hasonlóan puszta báb-nak
tűnik csupán.

Igazi, regényhőseihez (Colinhez, Chlo-
éhoz, Angelhez, Petitjean atyához, Wolf-
hoz és Jacquemort-hoz) méltó alakot
mindössze egyetlenegyet sikerült terem-
tenie. Ez az egy azonban (jóllehet, jellem-
ző módon meg sem szólal, s meg sem
mozdul) jelképpé, fogalommá válik, Übü
papa és Godot testvérévé, lidércnyomá-
sokkal teli korunk szimbólumává. A Bi-
rodalomépítők szörnyéről, az alaktalan,
borzalmas Schmürzről van szó.

A Birodalomépítők (Vian utolsó munkája)
az egyetemes kispolgárság alkonyának
tragédiája, nyomasztó, lidérces álom,
amely gyötrődve fejezi ki szerzőjének
élményét a lét adszurd és kegyetlen
mivoltáról. Összegzés, amelyben Vian
mindent elmondott, amit önmagáról és a
világról megtudott, s amelynek (úgy kí-
vánta) annyi szférája van, ahány olvasó-ja.
A történet, jóllehet abszurd, mégis ta-
pinthatóan konkrét, szerkezete egyszerű,
tempója azonban könyörtelenül fokozódik,
egészen a tébolyig gyorsul, összerop-
pantva minden hagyományos értéket és
gondolatmenetet.

Az alaphelyzet jellegzetesen viani, a
Tajtékos napokból ismert. Egy tipikusan
kispolgári család (egoista, ünnepélyesen
ostoba, az uniformis és az esküvői ruha
normái szerint élő apa, vele mindenben
egyetértő árnyék-felesége, a gyermek-
lány, Zenóbia és cselédjük, Cruche) egy



nyerítésszerű, csattogó-masírozó, agresz-
szív hang (a Hang) elől egyre feljebb és
feljebb költözîk, egyre sötétebb és kisebb
lakásokba. A darab három felvonása a
menekülés három stációja. A költözés
izgalmai után, akárcsak Ionesco Amadée-
ja (aki tizenöt évig biztatta magát, hogy a
holttest és a gombák egyszer csak meg-
unják a terjeszkedést) az apa és az anya
úgy tesznek, mintha semmi sem történt
volna, s folytatják kispolgári életüket.
Nem akarnak tudni sem a Hangról (amely
időről időre terrorizálja őket), sem a
sarokban gubbasztó alaktalan, vérző és
tántorgó Schmürzről, akít - okkal, ok
nélkül - egyfolytában rugdosnak,
szurkálnak, köpködnek.

Életformájuk, mint a Szomszéd láto-
gatásából kiderül, nem egyéni állapot; az
egész társadalom menekül a Hang elől, s
minden lakásban ott él egy Schmürz is.
Minderről azonban nem vesznek
tudomást. Szemhunyó, álszent
optimizmusuk odáig vezet, hogy a má-
sodik felvonásban kizárják lányukat a
Hang közeledtekor, s elvesztik cselédjü-
ket is, aki fellázad, s nem hajlandó többé
parancsra bántalmazni a Schmürzöt.

Az utolsó felvonás egy őrült tempójú
monológ, a magára maradt Apa (beszö-
gezte felesége előtt a feljáratot) a nyomo-
rúságos padlásszobában kènytelen szem-
benézni a Schmürzcel, s bár még most
sem veszi emberszámba, rádöbben, hogy
nem értette meg a dolgok igazi értelmét,
s a fenyegető hangot nem bírván elvisel-
ni (miután mindenét felajánlja a haldokló
Schmürznek) kiveti magát az ablakon. S
ekkor, a mindent elárasztó, iszonyatos
Hang remegésétől felcsapódnak az ajtók,
s úgy tűnik, „Schmürzök tömött
hadrendje menetel befelé".

A Schmürz és az Apa története Vian
egyetlen igazi abszurdja; hozzá képest
többi színműve (a Tömegnyúzás, a Tábor-
nokuzsonna, a Legutolsó mesterség, a
Medúzafej című rövid vaudeville, a három
felvonásos, argóban és alexandrinusok-
ban írt, lefordíthatatlan Sápadt széria és a
Francia vadász című musical-komédia)
csak ártalmatlan szatíra, amely meg sem
közelíti a Birodalomépítők szenvedélyes és
könyörtelen kinyilatkoztatását.

A Birodalomépítők- ugyanîs egyszerre
röpirat a konformizmus, az érzéketlenség
és az individualizmus ellen, de
ugyanakkor szól a generációs problé-
mákról is, s miközben az Apa alakjában
bemutatja az önző és szenvtelen kispol-
gári állapot végzetes abszurditását, a má-
sik oldalon nyitva hagyja az utat Zenóbia

és Cruche előtt. Vian ugyanis (ellentét-
ben Ionescóval és Beckett-tel) színpadát
élő (és nem vegetáló) emberi lényekkel
népesíti be; kispolgári házaspárja épp-úgy
típussá válik, akárcsak Zenóbia (Queneau
hősnőjének, Zazie-nak a nő-vére) vagy
Cruche, a magára ébredő cse-
lédlány.

Vian nagyon ügyel arra is, hogy az
Apa alakját árnyaltan megrajzolja. Az ő
hőse is (akár Kafkáé) mindentől rettegő
kisember, akit egy névtelen hatalom
kiszemel, megkínoz és végül megsemmi-
sít. Csakhogy Vian polgára csöppet sem
ártatlan! Egoista, szenvtelen nyárspolgár,
a közhelyek birodalmában, a hamis
tekintélytisztelet bűvöletében él, ráadásul
gyáva és szadista is, aki bár végig bán-
talmazta a Schmürzöt, a Hang és a
Schmürz közötti összefüggést nem meri
beismerni. Alakjában Vian folytatja azt az
ultra-patrióta magatartást, amelyet már
előző darabjaiban is jelzett a Marseillaise
csúfondáros taktusaival; az Apa harmadik
felvonásbeli monológja nyílt támadás az
algériai háborúról tudni mit sem akaró
álszent polgári rend ellen :

APA: , . . a Hang az oka mindennek.
(Vihog ) . . . Ellenem irányul. Tehát agresz-
szív. Rohamjel. (Visszamegy a bőröndhöz)
Hogy van bőr a képükön megtámadni egy
magamfajtát, ez nem megy a fejembe. De
egy biztos. Akit megtámadnak, az védeke-
zik. Es aki védekezik ... (Lehajol, kinyitja a
bőröndöt, kiveszi az uniformisát, kiteríti) Hála
istennek, felkészültem. (Kisimítja az
egyenruhát, odamegy a Schmürzhöz és belerúg) ...
Persze, a valóságban antimilitarista marad-
tam . . . Tartalékos káplár (vihog) ha . . . ha
. . . ha. Egyszerű ügy. Az ember azért
katona, mert háború van. S azért van há-
ború, mert van ellenség. Márpedig egy ka-
tonának öltözött ellenség kétszeresen
ellenség egy antimilitaristának. Nem az a
legjobb módszer-e tehát, ha egy katonával
egy másik katonát állítunk szembe? Egy
anti-militaristát, aki nemcsak irritálja az
ellenséget, de még bomlaszt is. Minden
antimilitaristának be kell tehát lépni a
hadseregbe! Hiszen egy antimilitarista
hadsereg magában hordja saját rákfenéjét,
és úgysem tudna ellenállni egy igazi, civil
hazafiakból álló hadseregnek . (Simogatja az
állát) És ha az ellenfelem civil? (Csönd.
Megváltoztatott hangon) Néha az az érzésem,
hogy csak játszom a szavakkal. (Szünet -
kinéz az ablakon) Es ha a szavak csak ezért
vannak? Ököllel a Schmürz arcába vág)

De ki is ez a Schmürz? Ez az alaktalan,
kaucsuk massza, ez a Descartes ma-
sinájára emlékeztető néma szörny, akinek
őseit az irodalomban és a folklórban nem
nehéz megtalálni, hiszen Rabelais
szörnyeihez ugyanúgy hasonlít, mint a
Godot „knock"-jához, Lil Sbner vagy
Roland Topor rajzaihoz? A szót Vian

felesége, a svájci Ursula Kübler találta ki.
A német fájdalom (Schmerz) szóból
származik, s Vian patafizikus képzeletét
nem is annyira a szó jelentése, inkább
hangalakja (hat mássalhangzó, egy ma-
gánhangzó) fogta meg. Ettől kezdve ma-
gánszótárukban e s zó ugyanazt jelen-tette,
mint a „szahar" Jarrynál. Ismeret-len
tárgyat, eltitkolt gondolatot, Vian
nemegyszer még a cikkeit is így írta alá.

A Birodalomépítők elemzésekor ez az egy
szó nagyobb bonyodalmat okozott, mint
az egész darab. Az előadások, szer-te a
világon nagyrészt aszerint változtak,
hogyan értelmezte a rendező a Schmür-
zöt. Az argentin Jaime James a nép
lelkiismeretét vélte felfedezni a
megkínzott szörnyben, nála az Apát
megérdemelt büntetése éri utol, Egy
dijoni rendező a darabot a kamaszkor
lázadásának gondolta, s hősének Zenóbiát
választotta. Metzben (Lift a pokolba

címmel) a sztrájkolókról, Svédországban a
fasizmusról, Hollandiában a nyárspolgári
önzésről szólt. Angliában a Royal Shakes-
peare Company játszotta Davis Jones
rendezésében, az Egyesült Államokban a
San Francisco Actors Workshop, Marc
Estrin felfogásában. Franciaországban
először 1959-ben került színre, hat
hónappal a szerző halála után, a Jean Vilar
igazgatta TNP kamaraszínpadán, jean
Negroni rendezésében. Jean Genét Né-
gerek című drámája és J. P. Sartre Az

altonai foglyok című színműve mellett az
évad legnagyobb sikere lett.

Vita csak a Hang és a Schmürz értel-
mezése körül robbant ki. Abban mindenki
egyetértett, hogy a Hang az elő-adás
motorja, s hogy valamilyen össze-
függésben áll a Schmürzcel, hiszen az az
egyetlen, aki nem fél tőle. De ki ez a
Schmürz? Egyesek a rossz lelkiismeret
szavát vélték felfedezni benne, mások a
halálra, a Semmi képzetére gondoltak.



Megint mások (konkrétabb értelmezés
után kutatva) úgy vélték, az elnyomott
algériai nép. A találóskérdésektől oly
gyakori mai színház talányos alakja
azonban titok maradt. Hogy pontosan mit
jelent, nem lehet tudni. Egy azonban
biztos: a Schmürz szükséges és elkerül-
hetetlen, jelenléte korunk jellemzője,
némasága irritál és fenyeget, van benne
valami figyelmeztető szorongás, amelyet
már mindnyájan ismerünk. A Birodalom-
építők talán költői kép a halandóságról, s a
Schmürz lényünk haladó része, amelyet
fel nem ismerünk, s melyet mindig akkor
kínzunk, ha nem vagyunk tudatában
halandóságunknak. Talán egyszerűen az
alteregónk, a bennünk rejtőző „másik",
amelyet magunk pusztítunk el, nem sejtve,
hogy önnön halálunkat is okozzuk.

A Birodalomépítők sikere mindenesetre
új megvilágításba helyezte Viant, a drá-
maírót. Bár művei meglehetősen eklek-
tikusak, és sokszor az abszurd drámától
kölcsönzött tömeghalállal leöntött bul-
várnak tűnnek, néhány alapvető vonás
mégis megfigyelhető.

Vian színháza, legyen provokatív vagy
melankolikus, alapvetően patafizikus. (A
Patafizikai Társaságot 1948-ban alapí-
tották, s tagjai között találjuk Vian mellett
Queneau-t, Ionescot, J. Prévert-t és Max
Ernst-et éppúgy, mint Pascal Piat-t vagy
Noël Arnaud-t.) Vian ugyanis, aki
ösztönös filozófus volt, s elvetett minden
filozófiai rendszert, a „Képzelt megoldá-
sok tudományához" mindvégig naivul hű
maradt. Drámáit telezsúfolta kétes
szójátékokkal, képzelt utalásokkal, ki-
mondhatatlan számsorokkal. Célzásait
sokszor csak legszűkebb baráti köre ér-
tette. (Cruche nevét - Gyagyóka - például
egy patafizikus aranyköpésből vette.) Az a
lelemény tehát, amellyel a sintér feleségét
és két lányát egyaránt Mariának hívják,
nem Ionesco ismert darabjára utal (ahol a
család minden tagja Bobby Watson),
hanem a patafizikusokra. Miként a nagy
számok bűvölete (a sintér kocsijának
rendszáma: 54876060202) sem a másik
Ionesco-darabból, a Leckéből származik,
hanem Queneau számőrületéből. Vian
patafizikus logikája vezet a személyek
megsokszorozódásához, alak-cseréjéhez
is, s ez az okoskodás eredményezi a
nemek zűrzavarát, miként a komoly és a
komolytalan dolgok közti ha-tár
elmosódását is. A patafizikus számára a jel
és a jelzett dolog összeesik, a látszat és a
valóság közti különbség szétfoszlik,
számukra a Schmürz titka nem titok.

A viani színház másik jellegzetessége
egy újfajta mitológia teremtése. Ponto-
sabban az antik mítoszok felújítása. A
hagyományos mítoszok közül legtöbbször
az Ödipusz-komplexus szerepel; Vian
műveiben az Apa vagy ismeretlen vagy
erkölcsileg alacsonyrendű. Könnyen
felfedezhető írásaiban az Orpheusz-mítosz
is, a sintér nyúzógödre Wolf gépezetére
hasonlít, a metró leírása pedig a pokol
képzetét kelti. S vajon nem antik mítosz-e
a Sápadt széria szörnyű masinája? S nem
modern, mitikus szörny-e maga a Schmürz
is, amely könyörtelenül jelzi egy
társadalom és egy életforma el-múlását ?

Amikor meghalt, magányos volt. Ma-
gányos maradt később is. Nem tartozott
sem az egzisztencialistákhoz, sem az „új
regény" képviselőihez, de nem fogadták
tagjaik közé az „antiszínház" mesterei
sem. Igaz, műveiből hiányzott a becketti
erő, megrendítő vízió éppúgy, mint a
ionescoi burjánzó költői képzelet. Drá-
matechnikája és dramaturgiája kezdetle-
gesnek tűnt, stílusa csapongónak, eklek-
tikusnak.

Sci-fis fantáziája, érdes-édes akasztó-
fahumora, a jazz ritmusát idéző dialógusai
azonban sok mindenért kárpótoltak.
Művei új borzongást keltettek, az übüi
szorongást megpróbálták feloldani játé-
kossággal, művészete (amelynek sötét
szivárványvilágában korunk kétségeire
ismertünk) talán ezért váltott ki akkora
visszhangot. Jelezni próbálta a dolgok
fenyegető megváltozását, az érzelmek
elapadását, de közben (bármilyen komoly
akart is maradni) folyton-folyvást
elnevette magát. Drámai művei vajon nem
egyszerűen az abszurd dráma Í g y írtok ti-i
akartak-e lenni? Nagy részük nem puszta
tréfa volt-e csupán?

Ha hiányzott is belőle az elidegenedett
világ könyörtelen ábrázolásának logikája,
ha következtetéseiben el is akadt néha,
mindig igazi arcát mutatta; s lehet, ez
kevéssé volt tragikus, mégis emberibb,
melegebb.

MERŐ BÉLA

Színi házak

Egy nevelési központ körvonalai

( A z országban alig több mint harminc szín-
ház működik, ezzel szemben a művelődési
házak száma 2800 körül van. Ezek a mű-
velődési házak túlnyomórészt úgynevezett
hagyományos felépítésűek, azaz kisebb-na-
gyobb színházterem vagy színházi előadásra is
alkalmas nagyterem jelenti lényegében a
kultúrotthont. Egy 1974-es összesítés adatai
szerint a színházi előadások egyharmadát
ezekben a művelődési házakban játszották,
emellett több mint harmincezer ( ! ) műsoros
rendezvényt - legtöbb esetben haknit - tartot-
tak. S az amatőr színjátszás bázisát is ezek a
házak adják.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül,
hogy a lakosság színházi kultúrája, színházi
ízlése messze elmarad még az amúgy sem
magas képzőművészeti vagy fi/mi látáskultúra
színvonalától is. Éppen ezért a közművelődés
különböző szférájában fontos fel-adat, hogy
sajátos eszközeik és lehetőségeik szerint
segítsék a színházi kultúra színvonalának
emelkedését, kikísérletezzék és bevezessék a
színházi közönségnevelés legjobb módszereit.

A Népművelési Intézet - a Kulturális
Minisztérium, az Országos Közművelődési
Tanács támogatásával - azon munkálkodik,
hogy felismerve az említett tendenciákat és
helyi kezdeményezéseket, olyan intézményeket
alakítson ki, amelyek módszertani köz-
pontjaivá válhatnak az újszerű, színkultúrát
gazdagító tevékenységnek. Egy ilyen intézmény
- színiház - lényegét tekintve továbbra sem
lenne más, mint művelődési ház, ám
tevékenységének egészét a benne folyó színi
munka, a színházi ismeretterjesztés,
közönségnevelés határozná meg.

Budapesten több helyen is foglalkoznak egy
ilyen ház kialakításával, vidéken pedig
mindenekelőtt a zalaegerszegi színházi nevelési
központ terve érdemel említést. Zala-
egerszegnek nincs színháza, társulata, bár a
város és a megye lakói körében egyre intenzí-
vebb a színház iránti igény. A kaposvári Csiky
Gergely Színház rendszeresen játszik a
városban, emellett a fővárosi és a dunántúli
színházak legkiemelkedőbb produkciói is
rendszerint láthatók Zalaegerszegen. A gazdag
választék ellenére is mind erőteljesebben
igénylik az önálló színház létrejöttét. Ilyen


