
átváltozásra a lehető legritkábban kerül-
jön sor, de ki tudja kiszámítani a szük-
ségszerűség parancsait. Annál kevésbé,
mivel e miskolci előadás a darabnak ama
igazságára is rámutat, mely szerint a világ
egyetlen szintjén sem magától értetődő a
jóság. Legfeljebb a rosszaság fokozatairól
beszélhetünk. Sem az istenek - a leg-
felsőbb szinten -, sem a többiek nem
engedhetik meg maguknak a jóság
luxusát. A tét persze változik, de ez nem
dönt el semmit, hisz van, akinek a hivatali
előléptetés a drága, van, akinek meg egy
pohár víz ára. „Szívesen lennék jó, de hát
hogy fizessem meg a házbéremet ?" Ez a
dráma alapkérdése. De ehhez még
hozzáfűzhetjük azt is, hogy a világ minden
szintjén kérnek házbért, az istenektől
éppúgy, mint a nyomorúságos vízárustól.
Az összeg, illetve a térítés milyensége
természetesen változhat a hierarchián
belül. De ez végül is nem etikai kérdés. Ha
az erkölcsi viszonylagosság szemlélete
szerint közelítünk, akkor a jóemberséget
csupán gazdasági szintkülönbség
kérdésének kell tekintenünk. Brecht erre
vonatkozóan is elgondolkodtató példázatot
mutat be. Sen Te rokonai a lét kispolgári
szintjén kibírhatatlan ingyenélők, robotoló
munkások-ként viszont szimpatikus
páriák. Jang Szun, az állástalan repülő is
csak addig rokonszenves, amíg éhező,
szomjazó öngyilkosjelölt. A társadalmi
felemelkedés egyre rosszabb emberi
reagálásokat vált ki belőle, amint felfelé
halad, egy-re képmutatóbb lesz: fejlődése
csöppet sem biztató.

Az előadás szándékoltan befejezetlen,
pontosabban a feszült várakozás effek-
tusára épít. Ez persze igen váratlanul éri a
nézőt, aki kerekdedségre vágyik, arra,
hogy akármi is történt a színpadon, a leg-
súlyosabb konfliktus is érjen véget a mű-
vészek feloldó gesztusával, a meghaj-
lással, melyre taps a válasz. Ez nem egé-
szen a szokott protokoll szerint zajlik a
miskolci színházban. A festett, jelmezes
szereplők között váratlanul megjelenik
maga a rendező, s a forró hangulatot bo-
csánatkérő epilógussal hűti le. Így végzi
szavait: „Tisztelt közönség, kulcsot te
találj, / Mert kell jó végnek lenni, kell,
muszáj !" A színpad még e szavak el-
hangzása után sem ürül ki. A rendező,
valamint néhány színész letelepszik --
farkasszemet néz a közönséggel, amely
ezek után már tényleg nem tudja, mit
tegyen. Végül tanácstalanul kitéblábol a
nézőtérről.

Az előadásban fegyelmezett és szenve

délyes színészi alakítások egész rend-
szerét élvezhetjük. Tímár Éva Sen Te-
alakítása minden mesebeli vonást nél-
külöz. A színésznő kitűnően ábrázolja a
visszatérő személyiségváltás minden
zavarát és veszélyét. Átérzi és velünk is
átérezteti a lány ellentmondásos, végső
soron megoldhatatlanul nehéz helyzetét.
Élményszerűen formálja meg Dégi István
a vízárus, Vang figuráját. Megérteti
velünk Vang kivételes képességének
titkát: kibúvik a lét süllyesztőjéből, átható
tekintettel vizsgálja a világot, melynek
lényegét sokkal jobban érti, mint a
valószínűtlen magasságból alá-szálló
istenek. Akik ebben az előadásban nem
többek s nem kevesebbek, mint
jóindulatú, de gyámoltalan szakszer-vezeti
bizalmik. Polgár Géza, Sallós Gábor és
Somló Ferenc kitűnő stílusban előadott
prédikációi akár bocsánatkérés-nek is
beillenek. Horváth Zsuzsa Sin asszony
szerepében ezúttal is izgalmasan fanyar
komikai képességeit bizonyította. A jól
játszó népes társulatból rajtuk kívül
kiemelendő még Máthé Éva, Csapó János,
Újlaki Dénes és Matus György játéka.

Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene: Paul
Dessau. Díszlettervező: Szlávik István m. v.
Jelmeztervező: Szakács Györgyi. A mozgások
tervezője: Somoss Zsuzsa. Zenei vezető:
Kalmár Péter. Rendezőasszisztens: Balogh
Erzsébet. Rendezte: Csiszár Imre.

Szereplők: Dégi István, Polgár Géza,
Sallós Gábor, Somló Ferenc, Tímár Éva,
Újlaki Dénes, Máthé Éva, Csapó János,
Zsolnai Júlia, Horváth Zsuzsa, Matus
György, Polyák Zsuzsa, Somló István, Ru-
das István, M. Szilágyi Lajos, Banos Ágota,
Galkó Balázs, Körmöczy Tamás, Máhr Ági,
Banó Pál, Kalapos László, Márffy Vera,
Balogh Erzsébet, Dariday Róbert, Radó
Béla, Ittes József.

Bertolt Brecht: Kurázsi mama (győri Kisfaludy
Színház)

Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Zene:
Paul Dessau. Díszlettervező: Meller András.
Jelmeztervező: Tordai Hajnal. Zenei vezető:
Orbán György m. v. Segédrendező: Török
Éva. Rendező: Iglódi István m. v.

Szereplők: Törőcsik Mari, ifj.'Újlaky Lász-
ló, Áts Gyula, Patassy Tibor, Paláncz
Ferenc, Mester János, Baranyai Ibolya,
Martin Márta, Sipka László, Uri István,
Bobor György, Perédy László, Ballai István,
Kiss Bazsa, Nádai Pál, Bende Ildikó,
Rupnik Károly, Pálfai Péter, Kárpáti István,
Köves László, Hajnal Róbert.

PÁLYI ANDRÁS

A vígszínházi Kleist

Ki ez a Friedrich, homburgi herceg? S ki
az a másik Friedrich, brandenburgi
fejedelem? Ez előbbinek az álom való-
ságosabb a valóságnál - amaz utóbbinak
az álom nem egyéb, mint a természet
tréfája. Az előbbire azt mondjuk, költő,
hisz intuitív módon tájékozódik a világ-
ban, a másikra, hogy tipikus gyakorlati
ember, hisz csak az empirikus tapaszta-
latnak hisz. De nincs-e ott a két Friedrich
konfliktusában a spontaneitás és a fe-
gyelem dualizmusa? Vagy a képzelet és
az akarat kettőssége? Vagy az introverzió
és az extroverzió egymást kiegészítő
egymásra feleselése? Vagy a látnok-
próféta „szubjektivizmusának" és a ha-
talom „objektivizmusának" morális két-
arcúsága ? A homburgi herceg megál-
modja fehrbellini győzelmét, valamint
eljegyzését Natalie-val, a választófejede-
lem unokahúgával - és álma beteljesül.
Csakhogy keresztülhúzva a fejedelem
haditervét indítja csatába a vezénylete
alatt küzdő lovasságot, ami közönséges
parancsmegszegés. Friedrich branden-
burgi fejedelem tehát halálra ítéli Fried-
rich von Homburgot, bár igaz, kegyelmet
adna neki, ha a herceg nyíltan meg-
tagadná a katonai fegyelem szükséges-
ségét, ám ezt az álomlátó ifjú sosem tenné
meg: ugyanazon porosz birodalmi
eszmény híve ő is, akár a választófejede-
lem. A kegyelem mégis eljő, mert Hohen-
zollern gróf ráolvassa a brandenburgi
fejedelemre vétkességét: Friedrich, a fe-
jedelem, aki kíséretével épp a parkban
járt, mikor az ifjú Friedrich herceg révü-
letében babérlevelekből koszorút font
magának, maga is részt vett az „álomjá-
tékban", saját kezűleg helyezte a koszorút
az ifjú homlokára s ígérte oda unokahúga
kezét. Ami azonban a vá-
lasztófejedelemnek közönséges móka
volt, az az ifjúnak valóságos tapasztalat.
Natalie kesztyűje a kezében marad: íme az
álom valóságértékének kézzelfogható
bizonyítéka. Hogyan is figyelhetne a
haditervre, mikor a haditanács idején is
Natalie szerelmével van elfoglalva! És
végül ennek köszönheti a győzelmet:
hogy jobban figyelt az álomra, mint a
parancsra. Az irracionalitás diadala? De



hisz az ifjú herceg józan pillanatában
meghajol a választófejedelem racionális
érvei előtt, s elfogadja a katonai fegyelem
kötelező voltát, ami azt is jelenti, hogy
önként vállalja a halált. Hohenzollern
„beolvasása" viszont arra figyelmezteti a
választófejedelmet, hogy most rajta a sor:
lássa be, hogy ő is örömét lelte az
irracionális játékban. Hohenzollern akár
Freud szócsöve is lehetne, ha nem
választaná el közel egy évszázad Kleistet a
bécsi doktor működésétől: a tudatalattira
irányítja a figyelmet.

„Die Welt ist meine Vorstellung" a
schopenhaueri szállóige akár mottóul is
odaírható a Homburg hercege fölé. S bár az
irodalomtörténeti kézikönyvek inkább
Kant Kleistre tett hatásáról értekeznek, és
Schopenhauer fő műve, mely az iménti
szavakkal kezdődik, esztendőkkel a
Homburg hercege befejezése és kleist halála
után látott napvilágot, a hivatkozás
mégsem anakronisztikus: Schopenhauert
hasonló problémák izgatják, mint Kleistet,
s ha a Homburg hercegét együtt olvassuk
Schopenhauer fejtegetéseivel, lényeges, a
mű rejtett rétegeibe világító párhuzamokra
lelhetünk. Kleist is, Schopenhauer is a
művészet társadalmi helyzetének megvál-
tozásából eredő új pszichikai aspektusra
utal. Kleist ifjú hercege végül is az új idők
Faustja: ő a tudást már a tudat-alatti - az
álom birodalmában keresi. Igen jellemző
Goethe viszolygása, aki-ben Kleist,
„bármily tiszta szándékkal" közeledett is
hozzá, „mindig borzongást és undort
keltett, akár egy a természettől fogva
szépnek rendelt test, amelyet
gyógyíthatatlan betegség kerített
hatalmába". Nem rímelnek-e nagyon is e
Goethe-sorok, melyeket a Vígszín-ház
mostani kitűnő műsorfüzetében is
olvashatunk, arra az ellenérzésre, mely
később Freud munkásságát vette körül?
Kleist, amikor felteszi a kérdést, valóban a
természettől fogva szép-e az, amit annak
látunk, lényegében ugyanazt kérdi, amit
később a bécsi pszichiáter. Goethe a
klasszikus eszményeket állítja szembe
Kleisttel, s ő még megteheti; ám alig kell
egy évszázadnak eltelnie, a régi világ
eszményei kiüresednek, formális,
álklasszikus szólamokká kopnak: a
viktoriánus igyekezet egyszerűen a
látszatok konzerválására törekszik, mi-
közben a fennálló világrend folytonos-
ságára hivatkozik, vagyis fennhangon
tagadja a bomlás nyilvánvaló jeleit,
melyekről pedig Kleist már annak idején
látleletet készített.

Goethe, minthogy a weimari színház
intendánsi székét is betöltötte, talán épp
tiszta szándékát igazolandó, vala-
mennyire leküzdötte ellenérzéseit, s végül
színpadra segítette Az eltört korsót, azt a
Kleist-vígjátékot, mely első be--nyomásra
az író legkevésbé nyomasztó darabjának
tűnik; a bukás azonban Goethe előítéleteit
igazolta: se a szín-ház, se a közönség nem
tudott mit kezdeni Kleisttel. Most, hogy a
Vígszínház Homburg hercege-premierje
előtt a Düsseldorfer Schauspielhaus
társulata budapesti vendégjátékán friss
előadásban bemutatta Az eltört korsót,
érdemes e színháztörténeti adaton
eltűnődnünk. Se Herald (lement, aki a
Düsseldorfer Schauspielhausban színre
vitte a Kleist-vígjátékot, se a keze alatt
működő színészi együttest nem kell az
európai színjátszás élvonalába
helyeznünk, noha igen szakszerű és
minden részletében gondosan kidolgozott,
jól felépített, eleven ritmusú előadást
hoztak, s a siker nem is maradt el. A
„titkuk" valószínűleg nem több, mint hogy
a kleisti „mélylélektan", a szenvedélyen
rajza, ami előtt Goethe végül is
ugyanolyan értetlenül állt, mint a korabeli
weimari publikum, ma már jószerivel
közkincs, színpad és nézőtér „közös
nyelve", szer vesen él és hat egy alapjában
véve klaszszicizáló hajlamú Kleist-
interpretációban. Túlzás nélkül
megállapítható, hogy Kleist lényegileg
előadhatatlan volt a XX. század
pszichológiai forradalma előtt: addig csak
a különcöt, az excentrikus poétát látták
benne.

Vagy mégsem? Kleist nemcsak különc,
nemcsak a „túl sok szellem és túl sok vér"

írója, mint Stefan Zweig jegyzi meg róla,
hanem jellegzetesen a német romantika
gyermeke is: a romantikus lélek az
,ősegységet" keresi, de az eksztatikus
pillanat kultusza nem tűri a lassú formai
érést, az architektúra megnyugtató
teljességét, minden, amit meglel, csupa
homály, foszlány, töredék, s Kleist a
töredékességtől szenved a leginkább,
ambíciója azonban, hogy a görögöket,
Shakespeare-t és a német romantikus
drámát túlszárnyalva megírja a drámát,
meglelje a színházat, jellegzetesen ro-
mantikus vágy. A romantika nagy
illúziója, hogy úgy hiszi, a forma egysége
helyreállíthatná a világérzés egységét, s
ebben rejlik a kleisti kísérlet paradoxona:
az író, miközben már-már modern
lélektani realizmussal írja meg az emberi
jelenséget, maga is elvakultan Napóleon-
ellenes indulatokat táplál, sőt

a soviniszta porosz ideológia rabja; a
Hermansschlacht hőse még azt is megbánja,
hogy egyszer megkegyelmezett egy ró-mai
(értsd: francia) gyermek életének, s a
Homburg hercegét is a csodálatos írói
fegyelem és emberismeret menti meg a
nacionalista elfogultságtól. Jellemző, hogy
a meiningeni színházban a Hermansscblacht
és a Hombnag-előadások rangját a valódi
csatatéri dobpergés, ágyúdörgés és a
katonai parádé adta meg: ez volt Kleist
első, ma már meg-lehetősen kétes ízű
felfedezése. A meiningeni herceg nagy
teátrális víziója épp azt látta meg az
íróban, ami a leginkább mulandó, azt a
romantikus anakronizmust, mely a forma
egységével akarja helyreállítani a
világrend egységét, a színpad történelmi
parádéja így végül is a porosz nemzeti
öntudat nosztalgikus reményeinek
táplálója lett, s épp az halványult el a
Kleist-műben, amit Szerb Antal a modern
dráma fordulópontjának nevez. „A hősön
erőt vesz a halál-félelem minden pokoli
szenvedése" -- ír-ja -, és „itt kezdődik a
modern dráma. Addig a dráma szereplői
mind »egy-síkú« emberek voltak, a hősök
hősiesen, a gyávák gyáván viselkedtek. A
homburgi herceg az első gyáva hős, az
első többsíkú ember a színpadon." A mei-
ningeni interpretáció letagadja Kleist
lélektani realizmusát, a XX. századi
Kleist-reneszánsz ezt fedezi fel a német
romantikus íróban.

Milyen is hát ez a XX. századi Kleist?
Találóan jegyzi meg Tandori Dezső, aki
ragyogó fordításban magyarította a
darabot, hogy „a Homburg hercege épp a
benne rejlő eleven anyag mindenkor
megújuló érvényessége folytán szinte
kimeríthetetlen lehetőségeket kínál" az
értelmezésre. Peter Stein legendás hírű
előadásában egyértelműen ön-életrajzi
műként olvasta a drámát, mely sajátos mai
antifasiszta felhangot kölcsönzött a
történetnek: nála a hangsúly a porosz
katonai gépezet és a költő konfliktusára
került, s a végső megdicsőülés, mikor
hangos „Heil!" kiáltásokkal a
brandenburgi udvar tisztjei vállukra
emelik a hőst, már nem a hercegnek szólt,
hisz a Stein-előadásban egy élet-nagyságú
bábut éltettek, míg a herceget játszó
színész a háttérben a Wannsee partján
virágot szed, annál a tónál, ahol
tudvalevően néhány héttel a darab be-
fejezése után a költő öngyilkos lett. Adolf
Dresen viszont, aki a berlini Deutsches
Theaterben Az eltört korsóval egy
előadásban vitte színre a Hom-



Homburg hercege: Hegedűs D. Géza
(lklády László felvételei)

burgot, a választófejedelmet tekintette a
történet központi figurájának: ez az elő-
adás a törvény megfontoláson és mérle-
gelésen való önkéntes elismerését hang-
súlyozza, s a fejedelem alakjában a ha-
talmat bölcsen, a közjó érdekében és az
adott körülményekre alkalmazó ural-
kodóeszményt állítja elénk, míg Az eltört
korsó falusi bírójának leleplezésé-ben a
hatalommal való visszaélés példáját
mutatja be. Jean Vilar, aki Gerard Philipe-
pel a címszerepben rendezte meg a
Homburgot, a mechanikusan értelmezett
katonai hősiességgel szemben a herceg
morális hősiességét hangsúlyozta.
Hasonlóképp a dráma erkölcsi aspektusa
érdekelte Zsámbéki Gábort is, aki
Magyarországon először vitte színre a
Homburg hercegét a kaposvári színházban,
a brandenburgi udvar „hivatalos" mo-
ráljának és az elhivatott ember elkerül-
hetetlen rendhagyóságának összeütközését
rajzolva meg.

Es a vígszínházi Kleist?
Meglepő módon Marton László ren-

dezésének közvetlen forrását nem a kor-
társ Homburg-előadásokban leljük meg,
sokkal inkább a meiningeni színház
Kleist-képében. Természetesen koránt-
sem szolgai átvételről, még csak nem is
egyenes hatásról van szó. Á vígszínházi
előadástól távol áll a meiningenizmus
operás festőisége, a tömegjelenetek túl-
burjánzása, nem dörögnek ágyúk a
kulisszák mögött; épp ellenkezőleg, itt
minden nagyon is stilizált, a Fehér Miklós
tervezte, matt felületű, szabadon
variálható hármas óriástükör csakúgy,
mint Márton Géza diaporáma- és hang-
montázsa vagy Köllő Miklós lágy és

kecses koreográfiája. De a stilizált szín-
padot mélyen a meiningenizmus szelleme
hatja át: Marton László is történelmi
freskót fest, csak a mai kor igényeinek és
ízlésének megfelelően, extenzív kifejezési
formát keres egy olyan drámaköltőhöz,
aki erre a színpadi műfajról szőtt álmaival
ugyan ürügyet szolgáltatott, de alkatával,
a műben feldolgozott - s igen intenzív
módon feldolgozott - konfliktusaival és
tragikus világképével épp az ellenkező
mentalitást sugallja. Mindez aligha lenne
vétség, sőt a rendezői-alkotói szabadság
körén belül maradna, ha - mondjuk Adolf
Dresen előadásához hasonlóan - a darab
egész belső rend-szerét átdolgozná és
átértelmezné e néző-pont szerint, ha
mondjuk itt is a válasz-tófejedelem lenne
a józan realitás, a történelmi valóságérzék
letéteményese, mint a Deutsches
Theaterben, aki tud olyan rugalmas és
belátó lenni, hogy megbocsát a renitens,
ám gyermekien naiv hercegnek. Bács
Ferenc egyébként igen rokonszenves
megjelenésű választófejedelme azonban
ezzel az indoklással adós marad; annál is
inkább, mert a rendező rokonszenve
láthatóan a homburgi hercegnek szól.

Úgy tűnik, a vígszínházi Kleist jelleg-
zetes példája annak a hazai színházi gya-
korlatnak, melyet szép kifejezéssel „szí-
nészcentrizmusnak" szoktak nevezni, de
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
rendező munkája véget ér a szereposztás-
sal és a színészek köré szervezett látvány
kidolgozásával. Marton László és fentebb
említett munkatársai (beleértve a
jelmeztervező Jánoskúti Mártát és a
szcenikus Éberwein Róbertet) ezen a
szinten a legjobb értelemben vett profesz-
szionális színházat teremtettek, melyben
minden pontosan és hatásosan működik,
minden részletében szakszerű kidolgozás-
ról tanúskodik. Elmondható ez még ma-
gáról a szereposztásról is, amennyiben a
dráma két kulcsfigurájáról beszélünk: a
Friedrich herceget játszó Hegedűs D. Gé-
za ugyanúgy „telitalálat", mint a Friedrich
választófejedelmet alakító Bács Ferenc.
Az előadás azonban értetlenül áll a kleisti
lélektan előtt, a főszereplők - minden
alkati alkalmasságuk ellenére - elvesztik
saját szerepük fonalát, adósak maradnak a
belső fejlődéstörténet, a meg-formált
figurában rejlő immanens igazság és
determináltság megjelenítésével. Számos
jel arra mutat, hogy ez elsősorban nem az
említett két színész, inkább a rendező
számlájára írandó. (Más a helyzet a
szereplőgárda többi tagjával, akik

közül egyesek egyszerűen szereposztási
tévedés áldozatai, mások saját belső erőt-
lenségüket tanúsítják vagy pusztán kö-
zépszerűek.)

Szándékosan időztem bevezetőül kissé
hosszasan Kleist „freudizmusánál",
melyről Marton László láthatólag hallani
sem akar. Nemcsak az extenzív teátrális
értelmezés rokonítja e vígszínházi
Homburg hercegét a meiningenizmussal,
hanem a század pszichológiai forradalmá-
tól való teljes idegenkedés is: Marton
következetesen Freud előtti módon ol-
vassa a darabot. A haditanácson szerelmi
révületbe eső herceget úgy bökdösik tár-
sai, akár egy idétlen, álmodozó kamaszt, s
hasonlóan közhelyszerű az álomjelenet
érzelmes szépsége, melyben puhán alá-
omló fehér ruhákban Cherubini hab-
könnyű muzsikájára idillikus táncot lej-
tenek a brandenburgi udvar tagjai. He-
gedűs D. Géza révülten nézi magát a tü-
körben: ez az arc mélyen belénk vésődik.
De később ebből is sztereotipia lesz: a
színész újra és újra „felveszi" a révület
álarcát, amikor a cselekmény kívánja, ám
semmit sem árul el arról, hogy Homburg
hercegének mit jelent az ébrenlétben az
álomban szerzett tapasztalat. Így a Kleist
által felvetett lényeges kérdések alapjában
véve érintetlenül maradnak a vígszínházi
előadásban: Hegedűs D. Géza kedves,
álmodozó ifjújában és Bács Ferenc nyájas
uralkodójában se a képzelet és az akarat,
se az introvertált és az extrovertált alkat,
se a spontaneitás és a fegyelem, se az
elhivatottság és a hatalom konfliktusa
nem bomlik ki. Á cselekmény, mely itt
úgy adatik elő, akár egy történelmi dráma,
tisztázatlan eseménysor. A Homburg
hercege óhatatlanul deformálódik, ha nem
vesszük tekintetbe a kleisti (és
schopenhaueri) időszemléletet:
amennyiben a reális világ mint az én
képzelete jelenik meg, úgy a most minden
időben azonos. Ez Homburg hercegének
igazi érve a választófejedelemmel szem-
ben. Ez az érv sokféleképpen magyaráz-
ható, és korántsem csak a schopenhaueri
tanulság vonható le belőle. De feldol-
gozatlansága többé-kevésbé annyit tesz,
mintha a darabot ki akarnánk hagyni az
előadásból.

Úgy tűnhet, mintha az irracionalitást
hiányolnám egy racionális előadásból.
Kleist mint romantikus szerző valóban
előszeretettel kutatja az emberi cselekedet
irracionális mozgatóerőit. Messzire
vezetne, ha e kérdés vizsgálatába bele-
mennénk, de kis túlzással akár az is el-
mondható, hogy a Kleist-hősök egész



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.

Következő számaink tartalmából

Boldizsár Iván:
Színház a világ?

Székely György:
Színházi világkonferencia Párizsban

Földes Anna: Örkény
a porondon

Hegedűs Géza:
Calderón Szegeden

Koltai Tamás:
Tettetők és tettesek

Pályi András:
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


