
rendezte meg Erika Pluharral ( Regine),
Gertraud Jessererrel (Maria), Karl-Hei z
Hackellal (Anselm), Joachim Bissmeierrel (T
homas) és Wolfgang Gasserral (Josef) az egy
szerepekben. A berlini Schlossparktheater
lőadását Hans Neuenfels rendezte. Itt a több k
közt a Fassbinder-filmekből ismerős Elisabe h
Trissenaar játszotta Reginét, Elisabeth
Schwarz Mariát, Joa-

Bécs, Akademietheater, 1980
Egy (tökéletesen értelmetlen)
azt olvastam, hogy Robert Mus
egyszerűsítve nem több háza sá
nál. Szó sincs róla. Noha teljes n
keresztül kizárólag a szerelermő
ként a szerelemmel kapcsolat )s
esik szó benne, valójában ant -sz

chim Bliese Anselmet, Hermann Treusch Tho-
mast és Lothar Blumenhagen Josefet. Magyar
nyelven A rajongók itt és most jelenik meg elő-
ször. Színpadi bemutatására még nem került
sor. A század egyik legnagyobb és legeredetibb
írójának különleges és semmit sem avult szín-
művéről lévén szó, több, mint hetven évvel a
születése után itt volna már az ideje.

rült áttörniük az idegenség falát. Ámokfutás a
szerelem körül...A szereplők cserepesre beszé-
lik a szájukat, ahelyett, hogy forróra csókolnák.
(...) Erwin Axer rendező azonban megmutatta,
hogy ez - a csalóka kommentárokkal ellentét-
ben - nem csupán az emberi magány, a saját

húsunkba való bezártság gyötrelmes drámája,
hanem egyszersmind szellemes, briliánsan fo-
galmazott, sőt, helyenként igencsak mulatságos
darab is - már amennyiben felemelkedünk odá-

ig, hogy mulatni tudunk saját nyomorúságunkon.
Hans Heinz Hahnl:

Szerelmi dráma mint agyszülemény
Arbeiter Zeitung, Bécs, 1980. június 16.

Este fél hétkor léptünk be a Kurfürstendamm

MUSIl A SZÍNPADON
S

kommentárban
il színműve le-
gtörési drámá-
égy és fél órán

l, méghozzá fő-
nehézségekről
erelmi dráma.

Musil e korai művében az érzékiséget apercu-
sorozattá absztrahálja. A végén az egyik pár
mégiscsak csókot vált, de csak azért, hogy utána
rögtön közöljék egymással: ily módon sem sike-

Joachim Bissmeier (Thomas) és Erika Pluhar
(Regine) a bécsi előadásban

Színházba, és háromnegyed órával éjfél előtt
hagytuk el, tökéletes kimerültségben. A színház
mint ülésteljesítmény, mint fizikai fáradság és
gyötrelem... (...)iMiről is van itt szó? Folyamato-
san az emberi belvilágról, a lélek bonyodalmai-
ról, szorongásairól, betegségeiről. Expresszio-
nizmus, a legbelterjesebb, leginkább önmagára
vonatkoztatott fajtából. Alig tudunk meg valamit
arról, hogy mit csinálnak, mivel foglalkoznak, mit
dolgoznak, miből élnek, tényszerűen mit is élnek

AJTÓSZEMLE



meg ezek a vonagló figurák, akiknek lélekbúvár-
lását türelmesen végighallgatjuk. (...) A Berlini
Színházi Találkozón vendégszereplő Burgthea-
ter szemmel láthatóan kötelességszerűen le
akarta róni hódolatát a még mindig alábecsült
osztrák író, Robert Musil előtt. A lélek és a szavak
lázas sürgés-forgása zajlik előttünk, helyenként
lenyűgözően, ám hamarosan egyre fárasztób-
ban és végeérhetetlenebbül. Kísérletet láttunk
egy voltaképpen szinte bizonyosan halott dráma
felélesztésére. A kísérlet becsületére válik a
Burgtheaternek - de ettől sikerültnek még nem
mondható.

Friedrich Luft: A rajongók éjfélig rajongtak
Berliner Morgenpost, 1981. május. 27.

Öt ember egy nyaralóban öt órán keresztül fog-
lalkozik azzal, hogy beszéljen az őket összekötő
és/vagy elválasztó szerelmi kapcsolatokról. Mi-
féle szerző engedheti meg magának ezt, melyik
színház mer vállalkozni erre, miféle közönség
bírja ki ezt? Az élet egyik legörvendetesebb ta-
pasztalata, hogy időnként még az ily jogosan ké-
telkedő kishitűség is hébe-hóba ragyogó, erőtel-
jes cáfolatba ütközik. Aki Robert Musil A rajon-
gók című művét előadhatatlannak tartotta, azt a
bécsi Burgtheater önkritikára készteti. Erwin
Axer rendezése nagyszabású estével gazdagí-
totta a Berlini Színházi Találkozót. Az előadás
egyaránt kitűnik szellemi igényességével, a szö-
vegbe ömlesztett teátrális vérfrissítés sikerével,
és a kitartó bizakodással, miszerint a nézők vé-
gül mégiscsak hagyják magukat lebilincselni a
száraznak mondott írótól. Ez a bizalom a majd' öt
órás előadás végén meghozta gyümölcsét: az
egyértelmű, minden felhang vagy mélyáramlat
nélküli tapsvihart. (...) Axer és bécsi csapata bá-
mulatosan telítette a közönség figyelmének fel-

Jelenet A rajongók berlini előadásából

keltésére nélkülözhetetlenül szükséges vibráló
feszültséggel ezt a dialógust (amely a mai szer-
zők közül Botho Straussnál cseng tovább). Ger-
traud Jesserer, akinek egyszerű Mariájában
több az erő, mint a szó és Erika Pluhar kihívóan
közvetlen, a hisztéria fúriáitól űzött Reginéje iz-
gatóan ellentétes női kettőst alkot: az egyik meg-
nyerő, meleg emberségét pontosan ellensúlyoz-
za a másik lázas erotikus varázsa. Karlheinz
Hackl mint Anselm önmagán belül tart egyen-
súlyt az őt mozgató belső erők és gyengeségek
között; a két nővér között lavírozva azokat is,
férjeiket is megtéveszti, de nem rosszindulatból
vagy ravaszkodásból, hanem a saját magát is
gyötrő belső bizonytalanság okán. A korrekt Jo-
sef, aki az őt környező érzelmi zűrzavar láttán ar-
ról beszél, hogy az ilyen beteg lelkekkel szemben
az egészségeseknek össze kellene fogniuk,
Wolfgang Gasser ábrázolásában keszeg, szigo-
rú, saját erkölcsi fogalmainak fűzőjébe préselt
úriember. Joachim Bissmeier Thomasa a racio-
nális szellem sápadt hűvössége, cinizmusa és
szarkazmusa mögött megérezteti a sérült em-
bert, s egyszersmind a dráma legszélesebb
látó-körű alakját, aki Joseffel szemben
védelmezi a jogot a betegségre és a világ
vízszintes testhelyzetből való szemlélésére.

Günter Grack: Életre keltett szöveg
Tagesspeiegel, Berlin, 1981. május 27.

Berlin, Schlossparktheater, 1981

Szeretjük elfojtani magunkban a tudatot, hogy
léteznek köztes lények, akik bár emberi alakban
járnak, sőt beszámíthatóak is, valami sajátos de-
ficitjük vagy épp fölöslegük révén nem teljesen e

világról valók. A hétköznapi ember nem is tehet
okosabbat, mint hogy az ilyenekről tudomást
sem vesz. A kérdés feldolgozása és megfejtése
a költőkre marad.

(...) Amióta Erwin Axer Bécsben újra felfedez-
te a drámát, alig egy év telt el. De amikor most
ugyanennek a darabnak Hans Neuenfels ren-
dezte berlini előadásán megy fel a függöny, azaz
érzésünk, mintha álmodnánk. Axel korrektül és
értelmesen megrendezte az „öltözőszobát" -
aminek Musil, látszólag realisztikusan, drámája
színhelyét nevezi -, Neuenfels azonban meg-
mutatja a helyiség tágabb dimenzióit, a képzelet
és a valóság között elterülő életteret.

(...) Musil három színpadképét Neuenfels és
tervezője, Anna Viebrock egyetlen térre redukál-
ta, amely a háború előtti évek stílusában szűkö-
sen berendezve az előtérben lakószoba, hátul
pedig lapos lépcsővel télikertbe megy át. A ve-
randaajtón át virágos trópusi sövényre látni. A
másik két ajtó közül az egyik a ház belsejébe, a
másik egy üvegfalú előcsarnokba vezet - kez-
detben zárva maradnak, egy stílusos vidéki úri
lak néma tanúiként.

(...) Neuenfels rajongói nem az Axernél meg-
ismert magas műveltségű, finom és előkelő em-
berek többé. A retorika, amelynek irgalmatlan
beszédkészségük révén áldozatai lesznek, ver-
bális vízesésként buggyan elő belőlük, elönti és a
legfagyosabb magányba ragadja őket, mígnem
szétzúzódnak az önmaguk előidézte teljes kime-
rültség zátonyán. (...) Neuenfels nem burkolja a
folyamatokat titokzatosságba. Musil nyelvi kertje
immár nem a verbalitás paradicsoma, amelyben
az emberek ajkán maguktól hajtanak ki a teljes
értékű megfogalmazások, hanem aknamező,
amelyen a legapróbb szó is robbanást idézhet
elő. A tiszta és pontos beszédre ítélt emberek,



Elisabeth Schwarz (Maria) és Joachim Bliese
(Anselm) a berlini előadás jelenetsorában

akik a legrejtettebb kis érzelmi elemet is ki tudják
emelni a homályból és megtalálják a hozzá illő ki-
fejezést, akik előtt semmi se n marad rejtve, és
akik a szavak artisztikumának javára elfelejtették a
hallgatás művészetét, Ne Neuenfels színpadán
saját vérükkel festik vörösre szavakat. És látjuk,
amint már halálos kimerültségbe zuhanva
kényszeresen újra meg újra elrázzák magukat és
egymást; mesterségesen elajzza s a magasba
rántja őket démonuk, amely soha nem hagyja őket
cserben: a szó. Csábító lenne a lehetőség, hogy a
szöveget mélyáram latszerűen valamilyen
elhallgatott, végzetszerű kontextus kísérje, ám az
előadás rácáfol erre. Neuenfels nem egy misztikus
alapokon nyugvó miliőt állít reflektor-fénybe,
hanem a musili ember könyörtelen realitását,
amelyben nem lakozik egyéb, minta nyelvi
őrjöngés, a megfogalmazás szenvedélye, és
semmi több; ezek a rajongó és az általuk elő-adott
színjáték nem mélyebbek kés nem titokzatosabbak
a maguk felajzott és ti túlfeszített verbalitásánál.
És a maguk végletes megfogalmazásának belső
kényszere a szenvedőkből művi figurákat csinál.

(...) Elisabeth Trissenaar E nő, akit a teljes ér-
zelmekre való boldogtalan vágyakozás tölt el;
csábító, kísértő, varázslatosan behízelgő Regi-ne,
aki a nyelvi satuban is csupa testi játék és érzéki
ígéret marad. Bármikor elő tud állítani egy-fajta
bolondító mosolyt vagy levetést, amely el-hiteti,
hogy legbelül, a lénye mélyén létezik egy tiszta
forrás, amelyben minden rombolás után
megtisztulhat. De a báj csalóka, a varázslat az el-
átkozott szétesettségből ere 1. A gyengédség, a
kívánatosság, amelyet még Josef detektívjétől
sem sajnál, merő képzelgés, ás híján van minden
valódiságnak. Regine megválthatatlanul Regine
marad: az álomasszony, ak halálra sikolthatná
magát a vágytól, akkor sem léphetné át az élet
küszöbét. Így ül a legvégén Thomasszal szem-
ben: önmagába roskadva, ölében a kötéllel, el-
szakadva egyetlen elképzelhető megváltásától, az
öngyilkosságtól. És most - az est folyamán
először-teljes, mélységes csend lesz a színpadon.

Sibylle Wirsing: Művi figurák halálos kínban
Frankfurter Allgemeine Zeitung,

1981. május 28.

Bécsi rendezésében Erwin Axer a hangsúlyt a
társadalmi elemre helye; te, egy egészen
Schnitzlerig visszanyúló hagyomány jegyében. A
Burg-színészeknek tartás ik volt és eleganciájuk, a
házban uralkodó régi gyakorlat szellemé-ben,
érzelmi zűrzavaruk keIlemesen temperált maradt,
a szemnek is tetszetős, az előadást köl-



nivíz illata lengte be, s ezzel Axer el is találta a
dráma egyik rétegét - a felszínt.

Azt, hogy Berlinben Hans Neuenfels követné

ezen a csapáson, eleve sem lehetett várni: ő ke-

ményebb és fiatalabb. Pontosabban akar mű-

ködni. Neuenfels sajátos kalandba bocsátkozott:

részletről részletre feltárni a dráma teljes

sokrétűségét, nem rettenve vissza sem szaka-

dékai, sem felszínességei elől. Szaván fogja Mu-

silt, ez pedig mindenekelőtt annyit tesz, hogy

színészeinek mindvégig nyilvánvalóvá kell

tenniük a szöveg mélyét, vagyis meghódítani és

eljátszani mindazt, ami a pusztán nyelvi

kinyilatkoztatások mélyén meghúzódik.
Így kezdenek mind rajongani; szavakat, mon-

datokat mondanak és megcáfolják azok betű
szerinti értelmét, mert hanglejtéssel és -erővel,
mozgással és tekintettel egy másik, rejtett, öntu-
datlan - vagy tudatosan elrejtett - értelmet
hoznak napvilágra. A rendező azt követeli tőlük:
mutassák fel a valóságát ezeknek a szereplők-
nek, akik csak lehetőségeikben kívánnak önma-
gukra ismerni, s kisszerűségük valósága elől újra
meg újra önmagukról alkotott nagystílű elképze-
lésekbe, léthazugságukból létük tagadásába
iparkodnak kitörni. Akik mint színpadi figurák
szinte életnagyságnál nagyobb formátumban
állnak előttünk, éppen mert a valóság jeleiként
oly nyomorúságosan kisszerűek. „Idealizmusuk"
látszat, gyengédségük póz, „józan" nyerseségük
könyörgés megértésért és megbízható
szeretetért, közeledésük az első pillanattól máris
visszahúzódás is, reményeik hamis álmokként
önmagukat cáfolják meg, kétségbeesésük csu-
pán kulissza - és mégis, mindaz, amit tesz-nek,
igaz, indokolt, nyomasztó; csupán amit a maguk
igazságának tartanak, az lapos és kiüresedett.
Éreznek valamit, de megragadni nem tudják.

(...) A hűvös fejű Thomas, az észember való-
jában félelmetes álmodozó; Anselm, a fantaszta -
aki egyre új szerepeket talál ki magának, hogy az
egyetlen igazit ne kelljen eljátszania, vagyis ne
legyen önmaga a maga összes gyengeségével -
mintegy tévedésből már-már az igazat mondja.
És ketten együtt alapjában véve egyazon
személyt alkotnak, csak két szerepre szét-
hajtogatva, mint a kubista festményen egy arc
két fele. És még a megrögzötten konzervatív,
méltóságteljes és befolyásos Josef is csak újabb
fazettája ugyanennek a férfiképmásnak. Min-
dennek érzékletessé tétele egyike az előadás
döbbenetes művészi eredményeinek: Neuenfels
leleplezi a férfiakat, ezeket a férfiakat, anélkül,
hogy a - kézenfekvő - karikatúra oltárán
feláldozná őket.

A kompakt s egyszersmind kétes-bizonytalan
férfiasság e figurává formált fazettáinak önnön
körvonalaikat megőrző asszonyok felelnek meg,
akik nem együttesen adják ki a „nő" fogalmát, ha

nem mind megannyi egyéniség. Neuenfels ren-

dezése nekik ad igazat, anélkül, hogy heroizálná

őket; ők egyszerűen csak bátrabbak, s károso-

dásaikat is inkább merik vállalni.

Ebben az értékelésben - ha jól értettem - egy

csipetnyi kritika is bujkál az íróval szemben.

Neuenfels a mai ember szemével látja és valósít-

ja meg Musilt, nem mint aki feltétlenül mindent

jobban tud, hanem annak az embernek a

távlatából, aki már másfajta tapasztalatokkal is

rendelkezik. Próbára teszi Musil ingatag

„idealizmusát" is, és úgy ítéli: a dráma mint

irodalmi mű mást mond, mint amit mondani vél,

mást is jelenthet, mint amit ki tudott fejezni. Az

előadás mindezt reflektáltan, érzékileg

megélhető jelekben érvényesíti.

(...) Úgy képzelem, hogy valamikor a próbafo-

lyamat során a színészek, a rendező és Horst

Laube dramaturg (aki Neuenfelsszel együtt a

példásan meghúzott szövegváltozatot készítet-

te) rádöbbentek: ez fontos mű, egy egész kor-

szak kulcsdrámája, és ugyanakkor mégis elszállt

fölötte az idő. Annyiban érint bennünket, hogy mi

még unokái vagyunk a szóban forgó korszaknak.

A polgári kor, a maga tabuival és

érzékenységeivel, hazugságaival, ürügyeivel,

elfojtásaival, de egyszersmind méltóságával is

még nem ért véget - és mégis, ebben a

formában, ezekkel a célkitűzésekkel és

reményekkel, már idegenné vált számunkra.

(...) A rajongókat voltaképpen Neuenfels fe-

dezte fel a színház számára, és munkája révén

egyszersmind energikusan búcsút is mondott e

felfedezésnek. Ami megmaradt: egy előadás,

amelyhez hasonló napjaink német színházában

csak nagyon kevés látható.
Roland H. Wiegenstein:

A lehetőségek embereinek valósága
Frankfurter Rundschau, 1981. december 19.

A lehetőség iránti érzék, mint az a képesség,

hogy „mindent, ami akár lehetséges is lehetne,

végiggondoljunk, és azt, ami van, ne vegyük ko-

molyabban, mint azt, ami nincs" (Musil: A tulaj-
donságok nélküli ember), Horst Laube szöveg-

változatában is kifejezésre jut. Sok kis húzás

révén a darab - amelynek rövidítés nélküli játék-

ideje hat órára rúgna - négyórás változatba sű-

rűsödött, de a gondolkodás és érzés (képzelet)

közötti határvonal feloldódása mindvégig jellemzi

a figurák beszédét.

(...) Robert Musil valószínűleg nem értett vol-

na egyelt Hans Neuenfels rendezésével. Bár

mindegyre hangoztatta, mennyire tiszteletben

tartja a színészi hozzájárulást, számára mégis

az volta fő, hogy a költői mű keljen életre a szín-

padon, a színész „a szellemi élet egy darabja-

ként" működjék, s mindenekelőtt azt akarta elke-

rülni, hogy a színpadon csak „hagyományos ef-

fektek, szenvedélyek helyett pedig szenvedé-

lyeket játszó színészek" jelenjenek meg.

A rajongók eddigi előadásai azonban (Lher-

man 1929-es berlini ősbemutatójától Axer ren-

dezéséig) arra utalnak, hogy Musil színházi felfo-

gása - azaz a költői mű és a beszéd érvényesü-

lése az effektusok és az expresszivitás rovására -

a maga tiszta következetességében nem vihető

keresztül, mert lényeges pontokon ellent-

mondásba kerül a nézőnek feszültségre és konf-

liktusteremtésre (is) irányuló várakozásával csak

úgy, mint a színházcsinálók szükségleteivel.

Musil szövegét könyvdrámaként mindig is

respektálták, ám mint színpadi alkotás, Erwin

Axernek a tavalyi Berlini Színházi Találkozóra

meghívott bécsi rendezése után is, további meg-

valósítási kísérletekre szorult, amelyeknek min-

denekelőtt egyetlen lényeges megállapításból

kell kiindulniuk. Igaz, hogy A rajongók szereplői

számára a beszéd nem a hiányzó cselekvést

kompenzálja, ellenkezőleg, a beszéd itt már a

cselekvéssel egyenértékű; mindazonáltal a ki-

mondott szavak mögött mégis ott bujkál a figurák

közös története (interakciója), azok az érzelmi-

leg színezett remények és elméletileg megala-

pozott utópiák, az a szerelem és az a gyűlölet,

mindazok a bonyolult kapcsolatok, amelyek egé-

szen a drámabéli jelenig nyúlnak. Létezik tehát

egy mélystruktúra, amelyet a szöveg mindunta-

lan érint vagy kimond - de Neuenfels előadása ki

is fejezi, s a figurák egymáshoz való viszonyában

láthatóvá teszi.
Mindamellett nincs igaza Peter Idennek: noha a

rendező a felszínen megsérti a szerző szándé-
kait, a Schlossparktheaterben még sincs szó „a
költő kiűzetéséről", a „rajongók" se nem „meg-
annyi hangos fecsegő", sem - Gerhard Stadel-
maier szavaival - „egy talajtalan bulvár" figurái.
Mert egyfelől a költők nem mindig egyszersmind
önmaguk legjobb tolmácsai, másfelől nem az
előadás tehet róla, ha Musil drámájára a szoká-
sosnál is találóbb a megállapítás, miszerint az ol-
vasva még oly gyorsan egymásba alakuló kép-
zeletbeli terek és csillámló elképzelések a szín-
pad korlátozott technikai és vizuális eszközeivel
nem reprodukálhatók. A „lehetőségérzékelés-
nek", amely olvasás közben mindig és e szöveg
olvasása közben különösen megélénkül, a „va-
lóságérzékelés" egyszerűen elvi okokból sem
felelhet meg soha. A nézők és az alkotók pedig,
miután végiggondolták valamennyi elképzelhető

lehetőséget, azt igénylik, hogy közülük egy ölt-
sön testet. Neuenfels rendezésében egy fölöt-
tébb hihető variáns vált feszült és izgalmas mó-
don valósággá.
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