
józan élete ama néhány irracionális perc
körül forog, amit az álom, az öntudat-
lanság állapota jelent számukra. Ha így
fogalmazunk, mégis rossz úton járunk.
Kleist: világképében nem ez a lényeg,
hanem a szenvedély nyomon követése, a
„tudatos" és a „tudatalatti", az „akarati" és
az „emocionális" egysége és ellent-
mondása a személyiségben, ennek ősz-
szetettsége, belső mozgásrendszere. Mar-
ton László rendezése nem azért hagy a
nézőben erőteljes hiányérzetet, mert a
racionalitás felől közelít Kleisthez, ha-
nem mert ezt a mozgásrendszert nem
elemzi kellőképpen. Vagyis gondolatilag
felszínes, látványilag igen hatásos elő-
adást látunk, aminek ugyanaz a veszélye,
mint a meiningenizmusé volt, mű-
vészileg-eszmeileg hamis felhangok ke-
verednek e szuggesztív - néha már-már
erőszakosan szuggesztív - produkcióba.

Heinrich von Kleist : Homburg hercege (Víg-
színház)

fordította: Tandori Dezső. Rendező: Mar-
ton László. A rendező munkatársa: Deák
Rózsa. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Jánoskúti Márta. Mozgás: Köllő Miklós.
Szcenikus: Éberwein Róbert. Diaporáma:
Márton Géza.

Szereplők: Bács Ferenc, Andai Györgyi,
Tóth Éva, Deák Sándor, Hegedűs D. Géza,
Mádi Szabó Gábor, Dánielffy Zsolt, Fonyó
József, Gáspár Sándor, Kovács István,
Szakácsi Sándor, Sörös Sándor, Farkas Antal,
Maszlay István, Lamanda László, Szőke
Pál, Bars József, Kiss Péter, Marton Kati,
Bökönyi Laura, Szűr Mari, Varga Katalin,
Imre István, Szikra József.
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A Tartuffe belső cselekménye

BAJOMI LÁZÁR ENDRE

Patafizika
és schmürzológia

Boris Vian Pécsett

A harminchét éves Vian már súlyos
szívbeteg volt, amikor 1957 júliusában a
Riviera legfelkapottabb fürdőhelyén
nyaralt. Nem napozhatott, nem úszhatott.
Szomorú volt, kis kecskeszakállt
növesztett. Bezárkózott a házba, és két hét
alatt megírta a Birodalomépítők avagy a
Schmürz című, életében soha elő nem adott
darabját.

Cocteau-bb Cocteau-nál

Ez a három felvonásos tragikomédia lett
utolsó jelentős alkotása. Ha az 1959.
december 22-i bemutatót nem is érte meg,
mivel még június 23-án meghalt, a mű
nyomtatott példányaiban némi vigasztalást
találhatott; a darab ugyanis még február
23-án megjelent a Patafizikus Kollégium 6.
számú irattartójában, majd március 13-án
külön kis füzetben is, amelyet szintén ez a
Jarryra esküvő, félig titkos társaság adott
ki, de amelyet persze nem ő alapított,
amint a pécsi műsor-füzet állítja
(valójában 1948. május i 1-én alapította
Raymond Queneau, Maurice Saillet és
néhány más, a nagy francia hagyományú
mystifrcationt vagyis átejtést kedvelő író és
kritikus, akik mellé nem-sokára
felsorakozott Jacques Prévert, Max Ernst,
lonesco, René Clair, Joan Miró, Marcel
Duchamp hogy csak a nálunk is ismert
kiválóságokat említsem), de amelyben
1952. június 8-án történt belépésétől
kezdve ő is nagy szerepet játszott. Előbb
„elsőosztályú sintérnek" nevezték ki (e
rangot a Mindenkit megnyúzunk, című
vérfagyasztó szatírájának köszönhette,
amelynek főhőse équarisseur, azaz
„állatnyúzó" ez volt az egyetlen darabja,
amelyet még Vian életében be-mutattak; a
komédia nálunk tömörített formában a
rádióban hangzott el), aztán 1953. május
11-én a Kollégium vice-kurátora
kinevezte Transzcendens Satrapának, s
ezzel a harminchárom éves Boris lett a
testület benjáminja. Élete végén, miután ő
lett a Kollégium egyik legbuzgóbb,
legönzetlenebb, leglelkesebb munkatársa,
már nemcsak ezt a címet viselte, hanem a
Nagy Potroh rend jeles előmozdítója címet
is, továbbá a Gúnyahordási Bizottmány
társelnöke, a

Képzeletbeli Megoldások albizottságának
meg a Mennyiségtani és Természet-
tudományi albizottságnak is elnöke lett,
és fergetegesen fránya, kajánul kujon
lendülettel lépkedett Jarry égbe röhögő
lajtorjáján egyre feljebb. Nem kétséges,
hogy - Queneau mellett - az ő agyvelejé-
nek nyilván gidouille alakban hurkolódó
tekervényei feléltek meg a legjobban a
képzelet és a játékosság korlátlan uralmát
hirdető áltudománynak, amelyet Jarry
agyalt ki, s amelyet a „képzelt megol-
dások", illetve a „kivételek tudományá-
nak" nevezett. Bizonyára nem véletlen,
hogy Ruy Launoir Kulcs a patafizikához
című, Seghersnél 1969-ben megjelent
könyvének címlapján Mollet „báró"

(Apollinaire "titkára" és a Kollégium
vicckurátora) mellett Boris mosolyog,
gomblyukában' a Grande Gidouille
(vagyis a Nagy Potroh) rend jelképes
tekervényével.

Amikor a Földközi-tenger kék habjait
csak messziről szemlélve, régi terve
szerint (eredetileg regényben akarta fel-
dolgozni Az ostromlottak címmel az is-
meretlen veszedelemtől egyre szorosabb
falak közé menekülő kispolgári család
történetét) papírra vetette ezt a darabot,
már rengeteg látszatsiker és igazi kudarc
állt mögötte. Szinte minden újságolvasó
ismerte a nevét, de nem mint íróét, ha-nem
mint a háború utáni új „bolond évek"

botrányhősét, Párizs "egzisztencialista"
negyedének, a Saint-Germaindes-Prés
bohémtanyáinak, pincemulatóinak
jazztrombitását, továbbá mint a Köpök a
sírotokra című álamerikai regény leleplezett
és elitélt szerzőjét, akiről csak néhány
bennfentes tudta, hogy az álnéven írt
ponyvával meg a verejtékes fordításokkal
keresett pénzén valódi nevén adta ki
kutyának sem kellő műveit (a ma már
világszerte több millió példányban elkelt
Tajtékos napok - noha először Sartre rangos
folyóiratában közölték folytatásban -
1947-ben ezer példányban sem fogyott el).
Akkor még ki hitte el Queneau-nak, hogy
ez a mű „korunk legmeghatóbb szerelmi
regénye"? A Szívtépő című regényét a
Gallimard kiadó 1951-ben elutasította.
Hiába volt ötletesen újító mérnök, remek
jazztrombitás és értő zenekritikus,
körülbelül hétszáz chanson szerzője,
alkalmi kabaréénekes, néhány híres
filmben szereplő színész, szorgos
forgatókönyvíró, egy hang-lemezgyár
művészeti vezetője, balettváz-latokat író
koreográfus, műsorvezető a rádióban, sci-
fi-fordító és teoretikus, hiába volt
Cocteau-bb Cocteau-nál, az



igazi „össznépi" elismerés egyre késett,
és m é g a z irodalmi eliten belül is töb-
ben voltak a kétkedve lemosolygók, mint a
lelkes felkarolók.

Az ősbemutató

A korán elhunyt ragyogó tehetség mel-
lőzése miatt talán némi bűntudatot érez-
tek a francia szellemi vezetők, s ez ma-
gyarázza, hogy ezt az utolsó darabot,
amely a szerző legkedvesebb színműve
volt, nem valamilyen kis újító társulat,
hanem maga a Vilar-féle Országos Nép-
színház tűzte műsorára, ha nem is a nagy
Chaillot teremben, hanem kamaraszín-
házában, egy jól ismert rendező (Jean
Negroni) gondozásában, s az akkor még
nem nagyon ismert, de ma már világhírű
kitűnő filmzeneszerző, Georges Delerue
muzsikájával. A hadviselt, bárgyúságban
betokosodott apát a nálunk filmjei nyo-
mán ismert, markáns Henri Virlojeux, a
felnőttek ellen lázadó Zenóbiát pedig az
akkor még csak tizennyolc éves Dany
Saval, ez a pikáns szépség alakította (őt
tucatnyi francia filmben láthattuk azóta).
Maga Vian egyébként Léon Dupont,
vagyis a katonatiszti (. . . és sintéri) múlt-
tal büszkélkedő apa szerepét Pierre Bras-
seurnek szánta. A darab nagyon jól ment
a Récamier teremben, Vilar azonban a 90.
előadás után leállította. Vian posztumusz
bohózata így is az 1959/60-as idény egyik

legnagyobb sikerének bizonyult Sartre
( A z altonai foglyok) és Genet ( A négerek)
darabja mellett: az 584 férőhelyes szín-
házban 19 637 néző tekintette meg a
kilencvenegy előadást, s a mű elindult
világhódító útjára: néhány hónap múlva
műsorra tűzte a brüsszeli Zsebszínház,
egy kiváló színész, Francois Maistre
rendezésében.

A párizsi bemutatót a francia kritika
általában pozitívan ítélte meg, holott
korábban - Cocteau kivételével - a bírálók
nem nagyon lelkesedtek Vian szín-padi
munkáiért. Most a legrangosabb
kritikusok, mint R. Kanters, Poirot-
Delpech is dicsérték eredetiségét, tragi-
kus felhangjait, az emberi sors nagy mi-
tikus erejű ábrázolását, Jarryt és Kafkát
emlegették, s a korszak legfélelmetesebb
színibírálója, egész sereg színmű kö-
nyörtelen letaglózója, Jean-Jacques Gau-
tier, a Le Figaro kritikusa is kedves
szeretettel tekintett a darabra, holott Boris
csípős célzást tett rá komédiájában (egy
bizonyos Jean-Louis Gautier-t említ az
Apa ostoba unokafivéreként). Csodák
csodájára még a katolikus La Croix is sok
jót írt róla, a baloldali lapok pedig lelkes
cikkekben elemezték : a Les Lettres
francaises kritikusa ugyan nem tekintette
kiforrott alkotásnak, de megállapította,
hogy így is magával ragadja a nézőt; a
L'Humanité bírálata leszögezte, hogy

Öt kontinensen át

Belgium után, ahol flamand nyelven is
játszották, még sok-sok országban színre
került. Nincs terem, hogy ismertessem a
külföldi előadásokat, de megemlítem,
hogy Simon Watson Taylor még a szerző
életében lefordította angolra, s a Royal
Shakespeare Company már 1962-ben be-
mutatta a The Empire Builders-t, David
Jones rendezésében; a szöveget pedig a
Plays and Players folyóirat közölte, Martin
Esslin kommentárjával. 1963-ban
megjelent az amerikai Plays of the Year
folyóiratban, majd i967-ben külön kö-
tetben a Grove Press kiadásában, sőt
közben egy iskolai kiadvány is közölte
Supervielle Csipkerózsika című darabjával
együtt. Az angolszász világban,
Ausztráliát, Kanadát és Dél-Afrikát is
beleértve, sok egyetemi színpad játszotta.
Hivatásos színészek San Franciscóban,
New Yorkban és Torontóban adták elő.
Színre került, illetve kiadták az NSZK-
ban, Bécsben (Die Reichs-gründer), Dél-
Amerikában (Brazília, Uruguay),
Hollandiában, Svédországban, Svájcban,
Olasz- és Spanyolországban, valamint
Izraelben. A szocialista országok közül
megkérték a jogot a csehszlovákok és a
lengyelek, de a be-mutató mindkét
országban elmaradt.

Hazájában azóta is szinte állandóan
műsoron van, éspedig főleg a kisebb-
nagyobb vidéki társulatok jóvoltából. A
párizsi tévében milliók láthatták Jaime
Jaimes rendezésében, amelyben a cse-

Vian új színfolttal gazdagítja az avant-
garde-irodalmat; André Gisselbrecht pe-
dig, a tekintélyes marxista teoretikus, a
Théâtre Populaire című folyóiratban rész-
letes tanulmányt közölt, amelyben rá-
mutatott, hogy ritka az avantgarde-ter-
mésben az ilyen nemes és nagylelkű al-
kotás, s hangsúlyozta, hogy a darab ele-
jétől végig társadalmi meghatározottsággal
bír. A France Nouvelle, az FKP hetilapja
örömmel jegyezte föl, hogy a darab
ostorcsapásként csattan a fajvédő
gyarmatosítók hátán, s hogy nemcsak
Ionescót, hanem Brechtet is idézi. A
Nouvelle Revue Francaise kritikusa szerint
körülbelül döntetlennel végződik a
Ionescóval, illetve Beckett-tel való ösz-
szevetés, mert ha Vian képzelete és le-
leményessége nem is olyan, mint Io-
nescóé, humora keserűbb és ékesszólóbb;
s ha nem is éri el Beckett erejét és
mélységét, jobban felráz bennünket,
hangja ugyan nem olyan tragikus, de
fájdalmasabb.

Vian: Birodalomépítők avagy a Schmürz (pécsi Nemzeti Színház). Németh Nóra, Sólyom Kati és
Szivler József



lédlány szerepét az olasz-francia filmekből
jól ismert teltkarcsú Andréa Ferréol
alakította.

Egy honpolgár antitérhódítása
Úgy vélem, a tartalomra tett eddigi rövid
megjegyzéseken túl, nem kell ismertetnem
a cselekményt egy olyan lapban, amely
tavaly az egész darabot közöl-te. Ha
azonban olyan tömören kívánnám
összefoglalni, amint F. Billetdoux Racine
Phaedráját („egy klimax története"), azt
mondhatnám, hogy „egy honpolgár
antitérhódítása". Abból a tényből
következően, hogy nem egyszerűen holmi
burzsoáról van szó, hanem honpolgárról,
méghozzá a gyarmati hadseregben szolgált
tisztről, teljesen igaza volt a baloldali
kritikusoknak, akik kiemelték a darab
társadalmi elkötelezettségét (a címről
egyesek azt állították, hogy éppoly kevés
jelentősége van, mint A kopasz énekesnőnek
lonescónál, ez azonban nem igaz: az alig
véget ért indokínai „szennyes háború" után
és a már fenyegető algériai hadakozás
idején írt drámának a címe igenis
határozott utalást jelent a gyarmatosítókra,
a francia imperializmus képviselőire).
Természetesen felelőtlen állítás lenne
Viant marxistának minősíteni, vagy
valamilyen pártkeretek közé szorítani,
hiszen soha-sem volt semmilyen párt tagja.
Mindig hevesen küzdött azonban a
fanatizmus s elsősorban a fasizmus ellen.
Kitartó gonddal óvta függetlenségét, még
akkor is, amikor Sartre folyóiratába, a Les
Temps Modernes-be írt. Individualista, sőt
már-már anarchista magatartása ellenére
1950-től kezdve szenvedélyesen érdek-
lődött a közügyek iránt, amit ékesen
bizonyít az 1979-ben megjelent Traité de
civisme (Állampolgári értekezés), amely az
1950-ben elkezdett, majd 1956-ban tovább
írt, de befejezetlenül maradt kéz-irat
kiadása, s amely bizonyítja, hogy Viant
nemcsak a jövő, a sci-fi érdekelte, hanem a
jelen is. Buzgón olvasta, jegyzetelte és
idézte Camus, Ducrocq, Friedmann,
Mumford, Einstein, Korzybski, Moles,
Russel s mások tudományos, politikai és
közgazdasági munkáit. Legjobban a
háborút gyűlölte, nem volt aktív ellenálló,
de - első felesége tanúsága szerint - „Lavalt
piszok disznónak, Pétaint vén baromnak"

titulálta. A negyvenes évek elején a világ
keserű valósága elől a jazzbe menekült,
veszettül undorodott a hitleri
kegyetlenségektől, de elítél-te az
angolszász bombázásokat is. Etikai
elképzeléseit megkísérelte esztétikai ka-

tegóriákra építeni, s főellenségének a
csúfságot tartotta. Ha politikai pártba nem
lépett is be, 1946-ban, amikor mérnök
volt, csatlakozott a CGT-hez, főleg egy
Claude Léon nevű kommunista komája
jóvoltából. S azt is érdemes meg-
jegyezni, hogy irtózott a faji uszítástól,
amit - művein kívül - az bizonyít, hogy
belépett a LICA nevű szervezetbe, mely a
fajvédelem és az antiszemitizmus ellen
küzd. Hasznosnak tartotta az FKP anti-
kapitalista harcát, de a csatlakozástól
visszatartotta a párt akkori dogmatizmusa.
Az imént említett komáján kívül
bensőséges barátság fűzte Marcel Deg-
liame-hoz, a katonai ellenállás híres
Fouché ezredeséhez, aki szintén FKP-tag
volt (neki köszönhetjük azokat a meg-
ható filmfelvételeket, amelyeken a fiatal
Vian látható J. Baratier Désordre á vingt
ans című, a háború utáni Saint-Germain-
des-Prés negyedről forgatott dokumen-
tumfilmjében -- a filmet a budapesti Fran-
cia Intézet a pécsi bemutatóval párhu-
zamosan mutatta be). Leginkább azonban
a francia munkásmozgalom régi
anarchoszindikalista hagyományaival ro-
konszenvezett, főleg ha olyanok művészi
szűrőjén került velük kapcsolatba, mint
Piévert költészete. Gondolati síkon közel
került a dialektikához, mert - főleg a
strukturalista A. Korzybskit tanul-
mányozva --- ő is elutasította az arisztote-
lészi formális logikát: „Sohasem tudtam

megelégedni a fehér vagy fekete logiká-
jával, a kétértékű logikával. Ez teljesen
elégtelen. Ha valami nem fehér, nyilván
lehet fekete, de lehet egy csomó más
színű is." Szerinte az igazság nem egyet-
len, nem kizárólag a „Jó" meg a „Rossz"

közt ingadozik, a természet nem ismeri a
manicheizmust.

B. Mészáros Vilma írta a Pekingi ősz
előszavában (1972): „A Birodalomépítők
Vian nem egészen koherens világnéze-
tének két kimozdíthatatlan alapigazságát
tükrözi: a polgári rend absztrakt eluta-
sítását, s a vonzódást az életörömhöz, az
ifjúsághoz." Ezt a megállapítást elfogad-
hatjuk, de talán azzal a fenntartással, hogy
ez az élete alkonyán írt mű, melyet sokan
főművének tartanak (a Tajtékos napok mel-
lett), nem elvontan utasítja el a fennálló
rendet. A cselédlány például valóságos
polgazd-szemináriumot tartva mond fel
gazdáinak, s már-már marxista terminuso-
kat használva leplezi le kizsákmányolásu-
kat. A már említett Gisselbrecht elemzése
is kimutatja, hogy azokkal szemben, akik
hangsúlyozzák, hogy a drámában milyen
nagy szerepet játszik a szerző szívbe-
tegségének áttételes tükröződése (voltak,
akik a családüldöző titokzatos Hangot
felerősített szívverésnek vélték) -- „Vian
nem a betegégével írta ezt a darabot,
hanem a baloldali törekvéseivel, a meg-
győződésével i'. S azt hiszem, hogy Pierre
Kast is helyesén állapította meg a műről :

Galambos György, Sólyom Kati, Németh Nóra és Szivler József a pécsi Vian-előadásban



„eposz a polgárság erkölcsi és katonai
értékeinek bukásáról". Az is tény viszont,
hogy a nagypolgári származású szerző,
midőn elítéli, leleplezi, kiröhögteti Léon
Dupont „tartalékos hadúr" magatartását,
amellyel ostobán behunyja szemét az
egyre fenyegetőbb vész előtt, egyúttal
„önkritikát is gyakorol" : a harmadik
felvonás hosszú és gondolatilag roppant
gazdag monológjában sok olyan mozzanat
van, amely a személyes önvizsgálódás
eredménye. S az sem véletlen talán, hogy a
szerző Dupont-nak nevezi főhősét. Sűrűn
található ez a francia „Kovács" vagy
„Szabó" egyéb műveiben is: a Vörös fűben
egy szenátor viseli e nevet, a Tajtékos
napokban pedig .. . egy kutya (az
Állampolgári értekezést pedig Jules Dupont
névvel akarta ki-adni), ami arra vall, hogy
nem volt tőle teljesen idegen Léon Dupont
alakja sem. Úgy érezzük : az „önkritika"

annak a be-ismerése, hogy csalódott
korábbi irreális magatartásában, többé nem
tartotta helyesnek heves
antihistoricizmusát vagy a múlt hányaveti
tagadását.

Egy kis „schmürzológia"

A dráma értelmezésének legkényesebb,
legnehezebb és épp ezért legvitatottabb
pontja az immár legendás Schmürz, amely
a címben is szerepel. Attól a szélsőséges
felfogástól kezdve, hogy (eredeti utasítás
szerint) ez a sarokban gubbasztó, rongyos,
sebesült, felkötött karú, botra támaszkodó
pusztán tárgyszerű lény, amelynek a szerző
második felesége, a zürichi Ursula Kübler
adta a német Schmerz („fájdalom, bánat")
nyomán ezt a remek nevet, csupán
diáktréfa (Übü!), beugratás, tartalmatlan
vicc, egész sereg más elképzelés született.
Ezzel szemben tény, hogy már az 1946-
ban, tehát Ursula megismerése előtt nyolc
évvel írt Köpök a sírotokra című regényben
szerepel egy Peewee Schmürz nevű
szatócs; s élt valóságos személy is, akit így
hívtak: Jack Schmurz, a jazzmuzsikus, akit
egyébként Vian is említett 1958-ban egyik
zenei krónikájában. Arra a kérdésre, hogy
mi a Schmürz, volt aki azt mondta: az
Ifjúság, mások szerint a Lelkiismeret,
illetve a hős belső Igazsága és így tovább:
az Eszmény, a Szerelem, a Tisztaság,
Isten, a Test, a Halál, az Agresszivitás, az
Ördög, az Élet, az Ismeretlen, a Bűn-bak.
Olyan kritikus is akadt, aki azt mondta
„Schmürz = algériai nép". Az egyik
legkiválóbb színibíráló (Jacques
Lemarchand, a Le Figaro Littéraire című
hetilapban) megvallotta: fogalma sincs

róla, hogy mit jelképez, de azt tudja:
„szükséges, nélkülözhetetlen". Egy olyan
írónál, akinél - mint erről alább még szó
lesz - olyan óriási jelentősége van a
nyelviségnek, a francia fülnek különösen
hangzó, bántó mássalhangzó-torlódástól
érdes, sejtelmes hanghatású szó egész
mitológiai jelentőségűvé vált, akár a jarryi
szahar. Visszaemlékezésekből tudjuk,
hogy Boris és Ursula sűrűn mondogatta a
magánéletben („Egye meg a schmürz!"),
továbbá, hogy a szerző álnévként is
többször használta a lapokban.

1976 nyarán a francia szellemi elit egyik
fellegvárában, a normandiai Cerisyben a
Nemzetközi Művelődési Köz-pont tudós
tanácskozást rendezett Vianról. Philippe
Gauthier hosszú előadást tartott a
darabról, amelyben főképp a Schmürzcel
foglalkozott. Á vitában valaki szemére
vetette, hogy egyrészt azt hangsúlyozta:
nem kell törődni a Schmürz jelentésével,
másrészt végül maga is olyan
értelmezéssel állt elő, mely nem
következik a szövegből. A tudós
gyülekezet körülbelül arra a következ-
tetésre jutott, hogy igaza volt J.-J. Gautier-
nak, amikor rögtön a bemutató után azt
írta: „a Schmürz = akármi". Az Obliques

folyóirat 1976-os pompás Vian-
különszámában Guy Laforęt Nem vagyunk

Schmürzök címmel szellemesen és
mélyenszántóan elemzi a Schmürzkérdést,
s arra a végkövetkeztetésre jut, hogy „A
dráma éppen ebből a tényből születik,
hogy a Schmürz meghatározhatatlan
entitásként jelenik meg, túl »tág«,
semhogy egyéníthető, rangsorol-ható,
elkülöníthető lehetne, meg lehetne érteni
»totalitásában«." Hozzáteszi azonban,
hogy lényegében archiszimbolikus
patafizikus lénynek is felfogható, azaz
egyszerre valóságos és képzeletbeli. Akár-
hogyan is van, annyi bizonyos, hogy a
szerző alighanem olyan örök alakot te-
remtett vele, melyen a „schmürzológusok"
még sokáig fognak vitatkozni. A dráma
szempontjából azonban nem az a
lényeges, hogy a tudorok hova lyukad-nak
ki, hanem az a Lemarchand-féle
megállapítás, hogy a Schmürz valóban
szükséges és nélkülözhetetlen eleven kel-
lék. Azt is mondhatnám: olyan „isteni"

figura, hogy ha nem lenne, ki kellene
találni. Mindnyájunknak megvan, gon-
dolom, a maga schmürze, csak nem
törődünk vele. ..

A pécsi előadás

A fentiekből látható, hogy nem könnyű
feladatra vállalkozott a pécsi Nemzeti
Színház ifjú rendezője, Szikora János,
amikor nevezetes kísérletei ( A z óriás-
csecsemő, A per) után ehhez az ezerarcú
drámához nyúlt. Egy tekintetben még-sem
volt nehéz dolga: Vian, ez a szín-házat
imádó szerző, elég tág lehetőséget hagyott
a rendezőknek, utasításai nem parancsok,
hanem csak tanácsok. Például a darab
legelején azt mondja az említett Hangról,
hogy „nem tudni pontosan, milyen", illetve
pontosabban: dont la nature reste á préciser,
vagyis a rendezőre bízza, hogy a bruit
pontos mivoltát meg-határozza - pedig
ennek a Hangnak majdnem olyan fontos
szerepe van a műben, mint a Schmürznek,
hiszen ez az a titokzatosan fenyegető,
rémséges moraj, ez a halálos dübörgés,
zakatoló és kínzó riadó, mely egyre
szűkebb térbe szorítja a menekülő famíliát.
Ami a Schmürzöt illeti, Szikora két
tehetséges bábtervező (Háy Ágnes és
Veres Júlia) közreműködésével és a rút
lényt nagy tornászerővel megjelenítő (a
színlapon sajnálatosan nem szereplő)
Márjánovics Vince segítségével, azt
hiszem, világviszonylatban is remek
szörnyet szült: a tömlőszerű
zacskódudorokkal terhes, ki-
ismerhetetlenül terebélyes, majommozgá-
sú, madárhangon reszketve csipogó,
félelmetes álarcú csőlakó kiváló meg-
jelenítése a schmürzségnek. Szikora a
szerző szabta szenvedéseken (ütések,
köpések, rúgások, korbácsolás stb.) túl
még az Apa vizeletével és az Anya által
eszközölt kiheréléssel is sújtja. Ezek
azonban apró változatok a Vian-húrokon
ahhoz képest, hogy a magyar rendező - a
világon először - gyökeres módosítással a
dráma eredeti függőlegességét (a család az
alsó emeletről felfelé menekül), víz-
szintességre változtatta: Rajk László
nyomasztóan nehéz szecessziós színpad-
tere egyre kisebbre zsugorodik. Nem
tudom, hogy a módosítást szabad választás
szülte-e, avagy bizonyos kényszerítő
kamaraszínházi körülmények eredménye-
e, de elfogadhatónak tartom, elvégre a
hangsúly az összeszoruláson van, nem
pedig a térbeli irányon. Szikora egyébként
sok egyéni ötlettel gyarapította a komédiát:
nagyon tetszett az az „újítása", hogy
Amálét az egész produkció alatt, halk és
buja dobszó kíséretében, kihívó riszálásra
készteti, s ez a vaskövetkezetességgel
végigvitt testmozgás még jobban
kidomborítja (a szó szoros értelmében!) az
osztálytudatos háztartási



alkalmazott lázadását. A másik nem teljes
„újítás", mert maga a szerző is arra utasítja
a színészeket, hogy a II. felvonásban s,
Dupont házaspár szerelmes menyegzőjét
balettezve idézzék, de a pécsi előadás -
kihasználva a helyi hagyományok
bűvkörét és káderek tehetségét - a
táncjelenetnek szédületes erőt ad, s ezzel
olyan musicalbetéttel gazdagítja az
előadást, amely korántsem idegen annak a
Viannak a szellemétől, aki operákat írt
Milhaud-nak meg Delerue-nek, és aki az
1955-ös A francia vadász című háromfel-
vonásos bohózatát comédie musicale-nak
minősítette. Egyébként a pécsi előadás
zenei hangulatának megteremtéséhez te-
hetségesen járult hozzá Mártha István.

Szikora a tekintetben is kiválik, hogy az
egyéni színfoltokban gazdag szerepeket
szigorú fegyelemmel fogja össze, a
művészek egyedi teljesítményei így
harmonikus csapatmunkává olvadnak
össze. Természetesen az előadás az Apa
képességein múlik: Szivler József alkata
és vérmérséklete lehetővé teszi, hogy lel-
kiismeretesen alakítsa Léon Dupont nagy
fizikai és szellemi megterheléssel járó
szerepét. Elképzelhető egyéni színekben
csillogóbb Apa, de talán a szerep lénye-
géhez tartozik bizonyos szürkeség is, az
azonban bizonyos, hogy a végső nagy
monológ tudathasadását nem tudta hoz-ni.
Anna szerepében Sólyom Kati hűséges
libát játszik, olyan odaadó család-anyát,
aki oktondi férje oldalán bizton vezeti
szeretteit a végromlásba; külön dicséretet
érdemel az esküvői balettben nyújtott
nagyszerű teljesítményéért. Németh Nóra
bájosan hisztiző kislány, Koszta Gabriella
derekas riszálással illusztrált eleven
szinonimaszótár. Galambos György
egysíkú Szomszéd. Koppány Gizella
jelmezei célratörőek.

Nyelvében él a Vían!

Sem az irodalmi, sem a színikritikában
nem nagyon szokás nálunk a fordítással
törődni (eleget sírnak is miatta a műfor-
dítók . . .). Én is elintézhetném ezt a kér-
dést a szokásos elcsépelt fordulatok egyi-
kével. Arra való tekintettel azonban, hogy
„nyelvében él a Vian!", nem te-szem. Még
Queneau leszögezte a darabról, hogy
„valóságos ünnepe a nyelv-nek". Zenóbia
kivételével a család a vészes valóságnak
fittyet hányva c

'
est la vie-szerű ködösítő

közhelyek tömkelegét szajkózza, a
valóságtorzítás fő esz-köze tehát a szó. A
szójáték szerepére egyébként maga a
szerző, illetve az Apa is utal: „Néha már
szinte az az érzésem,

hogy csak játszadozom a szavakkal."

Amihez hozzábiggyeszti: „És ha a szavak
ezért vannak ?" (Mellesleg az is emellett
szól, hogy Dupont egyúttal egy kicsit
Vian is.) Megjegyzem: ez a játé-kosság
esztétikailag nem áll olyan szinten, mint
Vian egyéb műveiben, például a Tajtéka
napokban; itt a tartalom a fontos, a nyelvi
csavarintások a hétköznapi-kispolgári
együgyűség leleplezését szolgálják. Az
Apa minden ijesztő jelenséget a banalitás
szintjére szorít, nagyképű áligazságokkal,
elnyűtt általánosságokkal palástolja a
rendkívülit, a szokatlant, a fenyegetőt, s
ebben hűségesen követi b. neje. A kis
cseléd társadalmi lázadásához viszont
nyelvi berzenkedés járul: bátran
rendreutasítja a gazdáját az általános
alany használata miatt: „Fő a pontosság -
mondja -, s hagyjuk a mellébeszélést. Én
talán mellébeszélek?" (A francia
mulatságosabb, mert Vian nem létező igét
ad Cruche szájába: Est-ce que j'alluse,
mai?) A szerző karikatúra-szerű
kifejezéseket mondat szereplőivel, s ezek
a nyelvi elemek önmagukban is drámai
funkcióval bírnak. A nyelvi zendülés
bajnoka Zenóbia, aki a legfőbb viani
verbális humoreszközzel él, azaz konkrét
értelemben használja az átvitt
kifejezéseket, amivel ki is váltja az Apa
tiltakozását: „Hányszor mondjam, hogy
ne vegyél mindent betű szerint!" A szerző
szívéhez közelálló másik leány, Amálé
mondókája a rokonértelmű szavak állandó
litániájával nemcsak humorforrás, hanem
az említett jelentéstani elvet kép-viseli,
melyet Vian Korzybskitől vett át, vagyis
hogy az igazság sokszínű, a valóság
befogására nem elég egy szó vagy egy
kifejezés. A „birodalmat" tehát úgy is
lehet értelmezni, mint a „Szavak bi-
rodalmát", amelyet a Hang, a Schmürz,
Zenóbia meg Amálé közös erővel ostro-
mol. Szerzőnk szóról szóra idézi a nyel-
vészeti megállapítást, amely szerint Une
carte n

'
est pas le territoire, vagyis hogy a

szó nem azonos azzal a dologgal, amit
képvisel. (Az Anya szájába adott meg-
jegyzés a fordításban nem ilyen értelem-
ben szerepel, mert itt a carte nem „tér-
kép", hanem „névtábla".) Viannál a szó
nem maga a lét, hanem csak funkció. T.
Erdélyi Ilona A francia irodalom a huszadik
században című tanulmánygyűjtemény II.
kötetében megjelent (1974) Vian-
esszéjében leszögezi: „Boris Vian humora
nagyrészt nyelvében van. A nyelvi
anyagnak természetesen elsősorban közlő
és kifejező funkciója van, de ezenkívül a
nyelv, a kifejezés önmagában

is »mozog«, saját síkján önálló életet él, és
a valóság részeként jelentkezik... A
szavak mágiája ez, ebből ered a Vian-
alkotások poézise, de nemegyszer a szo-
rongás érzése is. A nyelvi játékokat az író
szigorú logikával viszi végig..."

Nos, ha mindezek tudatában vizsgáljuk
Vinkó József szövegét (az e lapban meg-
jelent közlés szerint, de megjegyzem,
hogy a színpadi szöveg, amennyire egy-
szeri hallás nyomán erre következtetni
lehet, ehhez képest szerencsésen módo-
sult), akkor először is azt kell leszögez-
nünk, a tehetséges ifjú műfordító poten-
ciálisan rendelkezik a kellő nyelvi lele-
ménnyel. Az eredeti szint maradéktalan
magyar megfelelőjének produkálásához
azonban nagyobb gyakorlat és több tu-
datos nyelvelemző munka szükséges. Ott,
ahol a szerző a sima társalgási nyelvet
alkalmazza, magyar tolmácsa majdnem
mindig utoléri. Ahol azonban a jellegzetes
viani játékosság „rázós" fordulatai
fészkelnek, ott néha alulmarad. A
tapasztalt műfordítónak az az általánosan
elfogadott eljárása, hogy ott, ahol
semmiképpen sem sikerül vissza-adni a
szójátékot, lemondunk a hasztalan
kísérletezésről, és inkább másutt játszunk
a szavakkal, még ha ott az eredeti-ben
nincs is ilyesmi. Az olyan telitalálatok
mellett, mint amilyen a Cruche
tulajdonnév magyar változata (Amálé,
mert a francia „Korsó" egyúttal „ostoba
libát" is jelent), néhány szófacsarintás,
illetve ravaszdi kifejezés magyar változata
félresikerült, részben azért, mert míg Vian
merészen agyal ki új szavakat, a fordító
csak a meglevőkkel játszik.

Mindent egybevetve, csak örülhetünk,
hogy - ha például Jarryra gondolunk -
Vian nem is olyan nagy késéssel érkezett
el hozzánk. Igaza volt tehát Nagy
Péternek, amikor 197z-ben ezt írta: „Boris
Vian nagyon jó színpadi érzékű, kitűnő
szerepeket író, mulatságos szín-padi
helyzeteket találó szerző, akinek te-
tejében még mondanivalója is van --
darabjai nem csak figyelmet,-színpadot is
érdemelnek."
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