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MUSIL RAJONGÓI
obert Musilt prózaírókén tartja számon
az irodalmi köztudat. Nincs rá ok, hogy
kiigazítsuk ezt a vélekedést, hiszen
Musil alap-vető főművei csakugyan
olyan prózai alkotások, minta Törless

iskolaévei és A tulajdonságok nélküli ember. A
teljes Musil-képhez hozzátartozik azonban az a

tény, hogy ez a prózaíró írt két drámát is, .
közülük a Die Schwármer (A rajongók) cím
nemcsak tőről-metszett, kiérlelt, teljes értékű
usil-alkotás, ha-nem különleges, eredeti drámai
i mű is.

Amikor Musilban megfogagalmazott
ennek a drámának a terve, talán ég nem
is dőlt el benne véglegesen, hegy első-
sorban prózaíró lesz, és hogy e !y nagy-
szabású, esszéizáló prózako pozícióba
próbálja majd belefoglalni gész vi-
lágképét. A rajongók kezdetei egészen
1908-ig, a berlini egyetemi év . ig nyúl-
nak vissza. Két éve ekkor annak, hogy
megjelent a Törless, amely a k katonai és
a műszaki pályakezdés után, . kívülálló
szemével nézve eléggé váratlanul ké-
szült el. A stuttgarti műszaki -egyetem
gyakornoka volt, miközben a Törless írta,
és a regény megjelenésének évében még
egy műszaki találmányát is szaba-
dalmaztatta. Közben azonban már új-
rakezdte egyetemi tanulmányait, a brünni
műszaki egyetem után -ezúttal a berlini
egyetemen, ahol most filozófiát és
kísérleti fizikát hallgatott. 908-ban itt tett
doktori vizsgát filozófiából, fizikából és
matematikából „Adatélékok Mach
tanainak megítéléséhez" című disszer-
tációjával. Ennek alapján ajánlatot ka-
pott, hogy megszerezheti a magántanári
képesítést, ámde Musil Iemondott erről,
hogy szabadfoglalkozá .ú író lehessen.
1908 tehát sorsdöntő esztendőnek tűnik
Musil pályáján; - kor, huszonnyolc éves
korában talált á végér-vényesen igazi
hivatására.

Mint sok más íróra, Musilra is áll,
hogy írói pályáján nagyjából azokat a
terveit fejlesztette tovább és dolgozta ki,
amelyeknek a csírái már megvoltak
benne e pálya kezdetén vagy még an-
nál is előbb. A tulajdonságok nélküli
ember regénytervéről már 1905-ben említés
esik Musil naplójában. És 1908-tól fogy érlelni
kezdi magában a drámatervet, miközben egyéb
írásokon, így például a Vereinigungen
Egyesülések) két elbeszélésén is dolgozik.
Végeredményben persze ezek a művek,
beleértve rajongókat is, mint majd látni fogjuk,
mind csak előkészületek a nagy műhöz,
kísérletek, előtanulmányok A tulajdonságok
nélküli emberhez.

Elhangzott a kísérlet szó. A természettudo-
mányos alapról induló Musil egész írói munkás

ságának kulcsfogalma a kísérlet. Musil kísérlete-
ző író, de nem abban az értelemben, ahogy az
avantgárd mozgalmak formai kísérletezései
szerint szoktuk ezt érteni. Musil érzelmekkel és
gondolatokkal kísérletezik írás közben. És innen
nézve A rajongók nemcsak közelítés a nagy mű-
höz, hanem önmagában véve is kísérlet. Pszi-
chológiai kísérlet négy emberrel, akiket lelki és
szellemi rokonságok fűznek össze, illetve ellen-
tétek választanak el. E kísérleti jelleggel függ

Robert Musil

össze, hogy a Musil-művek, így a drámák is,
hosszú időn át tulajdonképpen sosem zárulnak
le teljesen. Valamiképp befejezetlenek,
nyitottak maradnak, és A rajongók esetében ez
akár bátorításként, sőt felszólításként érthető a
színház számára: fűzze tovább a darab
gondolatmenetét, egészítse ki, persze Musil
szellemében, hozzá méltón, s ne úgy, mint
például az egyetlen A rajongók-előadás,
amelyre még Musil életében sor került.

A rajongók nagy megszakításokkal több, mint
tíz éven át készült. Egy 1911-es naplófeljegyzés
arról tanúskodik, hogy készen van egy három fel-
vonásnyi jelenetváz. 1912-ben részletes jelenet-
vázlatok találhatók a naplóban, kidolgozott pár-
beszédrészletekkel. Visszatekintve, 1940-ben
Musil mégis azt jegyzi meg a naplójában, hogy

(1914-ben) A rajongók nem volt egyéb, mint
szellemi anyagból való köd, drámai csontváz

nélkül. Közben kitört a világháború, Musil bevo-
nult és évekig szolgált - ezalatt legfel-

jebb publicisztikai tevékenységet tudott
végezni. 1918-tól fogva kezdett megint
intenzívebben dolgozni drámáján. 1919
végén azt írta egy levelében: annyira
belemerült a drámájába, hogy most már
nem kászálódik ki belőle, amíg nem végez
vele. Jellemző Musil kísérletező
munkamódszerére, amit drámája ke-
letkezéséről egy alkalommal elmondott:
„E darabból szinte szó szerint megvolt
minden úgy, ahogyan ma meg van írva
benne, de három változata volt, három
különböző cselekménnyel, a jelenetek
három különböző sorrendjével, a
szereplők háromféle körével, egyszóval
színházi szempontból három teljesen
különböző darab, mielőtt még döntöttem
valamelyikük mellett." A kérdés az volt
számára, melyik fejezi ki legjobban
közülük azt, ami mindhárom változatban
azonos: a szellemi lényeget.

A rapngók terve annak idején Berlin-
ben merült föl, és bár Musil most már
Bécsben él, a berlini barátok és kapcso-
latok továbbra is fontos szerepet
játszanak életében. 1920-ban, egyik több
hónapos berlini tartózkodása idején is-
merkedik meg Ernst Rowohlttal, aki
1923-tól a kiadója lesz, rendszeresen
levelez Alfred Kerr-rel és Franz Blei-jel,
többek közt éppen A rajongókról, 1921-
ben egy németországi kiadó, a drezdai
Sibyllem-Verlag jelenteti meg először a
darabot, és 1929-ben Berlinben adják
elő először, igaz, súlyosan megcsonkított
formában.

Musil kezdettől fogva számolt
azzal, hogy darabját idegenkedve,
értetlenül fogadják majd a színházak.

Amikor még kéziratban be-nyújtotta a bécsi,
Burgtheaternek, Erhard Buschbeck dramaturg
és mások udvariasan ugyan, de kitértek
műsorra tűzése elől. Tanácsokat adtak,
kifogásokat emeltek. Musil egyik válaszlevelé-
ben így érvelt: „Ha összefoglalom, amit megér-
tettem, erről van szó: a darab mély benyomást
tett rá (ti. Stefan Hock dramaturgra - Gy. M.).
Eszerint én dörzsölt és felkent színházi ember
volnék (lásd Stader-jelenetek és egyebek). De
(és most kicsit túlzok): hiányzik a darabból a
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Erika Pluhar a bécsi előadás Reginéje

szellem. Mire én: tisztelt doktor úr, ha megítélte
volna nekem a szellemet, és elvitatta volna tőlem
a színházi ösztönt, megsemmisített volna: mivel
azonban az ellenkezőjét teszi, biztos vagyok
benne, hogy téved." Musil biztos benne, hogy
eddigi legérettebb művét írta meg A rajongók-
ban, és fő érdemének éppen azt tartja, hogy
igyekezett szellemmel megtölteni a színházi
konfliktusokat. Az a véleménye, hogy a
Burgtheater dramaturgjai egyszerűen nem érzik
a figurá-

kat, ami nem is csoda, mert olyan emberekről és
konfliktusokról van szó, akik és amelyek először
jelennek meg a színpadon.

A darab megjelenése után mégis kedvező a
kritikai fogadtatás. Több recenzens felismeri,
hogy A rajongók által új perspektívák tárulnak fel
a színház számára. Alfred Döblintől 1923-ban
megkapja érte Musil a Kleist-díjat, és 1924-ben
azt írja Rilkének, hogy „A rajongók irodalmi si-
ker". Ugyanebben az évben a Rowohlt változat-
lan kiadásban újra megjelenteti. Musil bízik ben-
ne, hogy elő is fogják adni, a berlini Deutsches

Theater állítólagos szándékáról olvashatunk le-
veleiben, s hogy Jessner vagy Kortner játszaná-
nak a darabban.

A rajongókat azonban csak 1929-ben adja elő
egy kis színház a berlini Kommandanten-
strassén, ez az „ősbemutató" pedig inkább
megcsúfolása Musil darabjának, mint beiktatása
színpadi jogaiba. Az történt, hogy egy
színdarabügynökség, Musil tudta és beleegye-
zése nélkül, elkótyavetyélte a régóta raktáron
heverő színmű előadásának jogait egy olyan
színháznak, amely leszállított áron akart hozzá-
jutni tetszése szerint alakítható drámai anyag-
hoz. Musil végül is értesült ugyan a darabja ellen
készülő merényletről, de már későn, nem tudta
megakadályozni az előadást, amely valósággal
botrányba fulladt. Egy barátjával ott is volta be-
mutatón, aki így számolt be róla: „Sem a színé-
szek, sem a közönség nem volt felvértezve a
csaló rendező önkényeskedései ellen, és kettős
tiltakozás jött létre e gyalázat miatt; színészek
és nézők egyaránt megtagadták az enge-
delmességet, mindenki vadul kiáltozott össze-
vissza. A tiltakozás, a nevetés és a tetszés
olyan vihart korbácsolt, amely Musilt és engem
kisöpört az utcára. Csak homályosan emlék-
szem még erre a végzetes órára, amikor Berlin
egy számunkra ismeretlen negyedében járkál-
tunk ide-oda, némán ügetve egymás mellett,
mint sánta lovak a színházi kordé előtt, amely
darabokra törve zörgött mögöttünk."

Der Schwármerskandal (A rajongók-botrány)
címmel maga Musil is írt egy cikket egy berlini
lapba. Bár nagyon megviselte kedves és becs-
ben tartott művének nyilvános meghurcolása,
cikkében nem sérelmeit hangoztatja, hanem a
botrány történetének és körülményeinek rövid
összefoglalása után briliáns reflexiókat fűz az
esethez. Szól a felületes és lelkiismeretlen kriti-
kusokról, akik a szerző bukásán csámcsognak,
meg sem említve, hogy a barbár módon meg-
csonkított, se füle, se farka darab nem tekinthető
már Musilénak, és hogy ő maga el is határolta
magát tőle. Maliciózusan ízekre szedi a kritikus
urak ostoba fanyalgásait, miszerint ő csak
Schnitzler, Wedekind és Shaw epigonja.
„Schnitzler szellemi világa alig érintkezik az
enyémmel. Wedekindet megvetem, és Shaw-t
ama meglehetősen kései nap óta csodálom,
amikor megismerkedtem vele, éspedig élcelő-
désének természetéért, abban a teljesen re-
ménytelen tudatban, hogy soha az életben nem
fogok tudni akár egy élcet is elsütni az ő modorá-
ban. Úgy tűnik számomra, hogy a vélt hasonló-
ság oka inkább kritikusaim fejében rejlik.
Ismeretes, hogy a kisgyermek minden férfit
papájának nevez. És félek, hogy kénytelen
vagyok azt állítani: nem csekély számú kritikus
színházi szakértelmének fejlettségi foka
nagyjából hasonló szinten található."



Aztán fölteszi azt a kérdés amely számára az
egész ügyben egyedül fontos.: „Színmű-e A
rajongók vagy sem, és ha igen, miféle?" Keresve
a választ, különbséget tesz te -teremtő és
illusztratív színház között. Illusztratív szerinte
minden olyan színház, amely a világnézet s az
életszabályok szilárd talaján valami egyedi
esetet, példát, esetleg kivételt ábrázol. „A jó s
índarab voltaképp egy fellapozott anekdota,
amelyben könnyen fel-ismerhető alakok és
hasonló épp könnyen felismerhető szenvedélyek
jelennek meg, és akkor ehhez még hozzá kell
adódnia néhány olyan strukturális
tulajdonságnak, mint feszültség, tempó, ötlet,
líra és más hasonlók. Sardou és a holnap
színházi zsenije között ezen a téren nincs
különbség; ha az egyiknél valami intrika az anek-
dota, akkora másiknál a levegő filozófiájából vett
apercu, amely helyett száz másféle is használ-
ható és illusztrálható."

Bár kidolgozásában csak relatíve különbözik
ettől, mégis egy kritikus ponton túl kezdődik a te-
remtő színház, amelynek kö vetelményében az a
tény tükröződik, hogy a lén eget tekintve szel-
lemből állunk. „Ne féljünk, azért még ehetünk ho-
márt, csinálhatunk politikát : s minden egyebet,
ami emberi (és csak csináljuk is!), és tőlem akár
elképzelhetjük a szellemet olyan materialistán,
ahogy csak akarjuk. De ne tagadjuk, hogy az
életre leginkább érdemes pil lantok azok, ami-
kor azt, amit teszünk, valamilyen titokzatos, raj-
tunk kívüli, az általánosság távolába vivő gondolat
élteti. Bevallom, hogy ezt nem tudom kifejez-ni,
mert mindezek a szavak gondolat, szellem,
eszme visszaélések következtében rossz hírbe
keveredtek. Mégis pontosan ismerjük az életben a
különbséget, hogy valamit belső megindultság
hatására teszünk-e vagy se ."

Ezek a mondatok már akár A rajongókban is
állhatnának. A rajongók hősei olyan emberek,
akik rajongó viszonyban voltak vagy vannak ti-
tokzatos gondolatokkal, homályos érzésekkel, a
világ szellemi felével. Hogy a Musil eszményítet-
te teremtő, szellemi színház csak relatíve, foko-
zatilag különbözik az intrikán alapuló illusztratív
színháztól, világosan tanúsítja A rajongók réteg-
zettsége. Felszíni rétege intrika: közönséges há-
zasságtörési história. Anselm megszöktette Jo-
sef feleségét, Reginét és Thomasnál keresett
vele menedéket. Josef a nyomukba ered, és Sta-
der detektívet megbízza, ho !y szerezzen be ter-
helő adatokat Anselm kilété íI és viselt dolgairól.
Mire Josef és Stader akcióba lépnek, Anselm
már unja Reginét, és most Thomas feleségét,
Mariát környékezi meg. Thomas eleinte próbál
védekezni ellene, de aztán megadja magát. An-
selm Mariával együtt távozik a házból, Thomas
pedig Reginével marad.

Bár a Musilra mindig jellemző hűvös irónia ter-
mészetesen ezt a házasságtörési bonyodalmat is
érinti, azaz jócskán kikezdi komolyan vehető-

ségét, hagyományos jelentőségét, erkölcsi, lé-
lektani és drámai tétjét, azért ez az intrika nem
csupán valami tetszőleges váz, mintegy torna-
szere a hősök szellemi mutatványainak. A sze-
replők érzelmi-szellemi viszonyai, krízisei, a
„vonzások és választások" valóságosak, legfel-
jebb a házasság intézménye jelent mást a „ra-
jongás" értékrendje szerint, mint a polgári er-
kölcs számára. Sőt a házasságtörési anekdota
érvényét relativizáló irónia részben Musilnak a
szereplői problémáihoz, illetve a szereplőknek
saját érzelmi világukhoz való viszonyából fakad,
s nem csupán ábrázolásbeli stilizálás eredmé-
nye.

A stilizáló eszközök nem is annyira ironikus,
mint inkább absztraháló, általánosító célzatúak.
Így például a színhelyre, a díszletre vonatkozó
utasítások olyan játékteret sugallnak, amelyben
a színpadi történések se nem realisztikusnak és
időbelinek, se nem fantasztikusnak és időn
kívülinek, hanem egyetlen pillanat
kiterjesztéseként értendők. Ez a paradoxon
térbelileg „képzelet-beli" és „valóságos" tér
egyidejűségében fejeződik ki: a bútorok
absztrakciókra emlékeztetnek, bár ugyanakkor
valóságosnak és használható-nak kell lenniük;
időbelileg pedig abban, hogy bár az egyes
felvonásoknak megvan a maguk

Erika Pluhar (Regine) és Joachim Bissmeier
(Thomas) az 1980-as bécsi előadásban

reális ideje, és ezek együttvéve nyomon követ-
hetően egy napot adnak ki, a jelenségek bennük
mégis úgy hatnak, „mintha egy kristályosodási
folyamat eredményeként jöttek volna létre",
hogy az idő mintegy elkülönített, kimerevített pil-
lanatként jelenjék meg. Vérbeli drámaíró vagy
rendező is megirigyelhetné Musilnak egyik-má-
sik ötletét, amely ennek az összetett szellemi
közegnek és színpadi dimenziónak az
érzékeltetésére szolgál: a szoba falai vászonból
vannak és lebegnek, az ajtók és ablakok ebből
vannak ki-vágva, a bútorok olyanok, mint a
kristályok drót-modelljei, odafenn a szoba nyitott,
nappal a nyári égre látni, amelyen felhők úsznak,
éjjel csillagok-ra, sőt néhol még a könyvespolc
könyvei között is látszanak a csililagok.

Bizonyos fokig a szereplők is stilizáltak, elvon-
tak. A ház, amelyben fellépnek, most Thomasé
és Mariáé ugyan, de e tulajdonviszony történeté-
nél, részleteinél fontosabbnak tűnik, hogy vala-
mikor mindnyájuknak egyformán köze volt hoz-
zá, itt voltak fiatalok. Ez az égre nyíló, lebegőfalú,
parkra néző kastélyszerű vidéki ház azt a közös
múltat képviseli, amikor még mindnyájan egyfor-
mán rajongók voltak. Azóta - körülbelül tizen-
két-tizenöt év elteltével - változott a világszem-
léletük és a társadalmi helyzetük, de ennek szá-
mos konkrét részlete, összefüggése tisztázatlan
marad. A két nőről, Reginéről és Mariáról lénye-
gében csak annyit tudunk meg - természetesen



Elisabeth Trissenaar (Regine) és Hermann
Treusch (Thomas) a berlini előadásban

alkatuk, lelki habitusuk pontosan elemzett
különbözésén kívül -, hogy nővérek. Thomasról
kiderül, hogy egyetemi magántanár, a tudomány
embere, de más róla sem - eltekintve
megintcsak annak a szellemi pozíciónak az
ábrázolásától, amelyet ő képvisel. Ugyanez
vonatkozik Anselmre, és hogy még Thomas
magántanári állása sem annyira önmagában,
mint inkább viszonyítási pontként értendő,
mutatja, hogy Anselm is magántanár volt, de
megbukott, eltávolították - pontosan nem derül
ki, mi történt. A Thomas és Anselm közti
lényeges szellemi eltérés társa-dalmi
vetületeként Musil csak annyit tart fontos-nak
jelezni, hogy egyiküknek polgárilag rendezett
viszonya van a társadalommal és a tudo-
mánnyal, a másikuknak nincs.

Josef társadalmi állása és értékrendje ponto-
sabban körvonalazódik, mivelhogy az ő alakja
nem is tartalmaz más réteget, mint a tisztes és
aktív polgár hagyományos szerepét. Őt, vala-
mint a detektívet, Stadert és Regine
„társalkodó-nőjét", Mertens kisasszonyt Musil
egyértelműen komikusan ábrázolja, és éppen az
tűnik bennük nevetségesnek, milyen komolyan
veszik, menynyire fontosnak tartják társadalmi
szerepüket, amellyel teljesen azonosulnak. A
négy rajongó ezzel szemben afféle
tulajdonságok nélküli ember, olyan
absztrakciók, amelyek a készen kap-ható,
konvencionális tulajdonságok fölé vannak
rendelve, hogy újfajta, szellemi síkon próbálhas-
sák keresni és meghatározni magukat.

lehetősége van a rajongásnak. A legzaklatot-
tabb, legűzöttebb rajongó Regine. Talán ő a köz-
ponti figura a darabban. Markáns, funkcionális
viszonyban van az összes többi szereplővel:
Maria a nővére, Josef a férje, Anselm a szeretője,
Stader egy volt, alkalmi szeretője, Thomas a jö-
vendőbeli társa-partnere (?), sőt fontos drámai
tényező a volt férjéhez, a halott Johanneshez va-
ló viszonya is: Regine révén voltaképp ez a Jo-
hannes is szereplője a darabnak, ő is a rajongók
közé tartozott. Johannes feltehetőleg az az em-
ber, aki belehalt a rajongásba, vagy esetleg in-
kább abba, hogy nem tudott igazán osztozni a
többiek, elsősorban felesége rajongásában.
Thomas egyszer azt mondja róla, hogy hiányzott
belőle az a cseppnyi buta hit, amely nélkül nem
lehet élni - de ez csak az ő véleménye róla. Re-
gine számára mindenesetre a halott Johannes
az a „titokzatos, rajtunk kívüli, az általánosság
távolába vivő gondolat", az a természetfölötti
vagy éppen túlvilági támpont, amelyre szemét
függesztheti, amelyért rajonghat. Mikor
Johannes meghalt, Regine földöntúli
közelségben akart maradni vele, és későbbi
szerelmi kapcsolatait is úgy tekintette, mint olyan
önkéntes megaláztatást, penitenciát, amelyet a
Johannesszel őrzött kapcsolatért hoz áldozatul.
Anselm, mikor már távolodóban van Reginétől,
ezt úgy magyarázza, hogy Regine valójában
nimfomániás, aki megcsalta a férjét, majd
később, annak halála után lelkiismeret-
furdalásában úgy érezte, jóvá kell tennie
valamit, éspedig úgy, hogy odadobja más
férfiaknak, amit tőle megtagadott.

Ez viszont csak Anselm véleménye, amely
legalább annyira vall őrá magára, mint Reginére,
sőt a Reginére vonatkozó információs értéke
semmivel sem nagyobb, mint más, ennek talán
ellentmondó benyomásoknak. Mint a többi sze-
replő, Regine sem állandó, szilárd, kiszámítható
lény, még patologikus nyugtalanságában és
kényszerképzeteiben sem. Leginkább állandó
vonásának még az tekinthető, amit, mintegy az
alaphang leütéseként, mindjárt a darab elején el-
mond magáról: úgy érzi, természetfölötti erők
birtokában van. „Minden ember olyan erők birto-
kában jön a világra, hogy a leghallatlanabb élmé-
nyekre képes. Nem kötik törvények. De aztán az
élet arra kényszeríti, hogy mindig két lehetőség
közül válasszon, s ő mindig úgy érzi: egy nincsen
köztük; mindig egy, a ki nem talált harmadik le-
hetőség. És mindazt megteszi, amit akar, de so-
ha nem tette meg, amit akart. Végezetül tehet-
ségtelenné válik."

Regine az, aki még mindig keresi aki nem ta-
lált harmadik lehetőséget, még mindig vár és
számít rá. „Nincs bennünk semmi valóságos!
Akár hazudunk, akár nem, akár jók vagyunk,
akár elhajítjuk magunkat: valami olyan célra ren-
deltettünk, amit soha nem bírunk megfejteni."
Diszharmóniájának talán éppen az a legfőbb

A rajongók egy valamiben mind hasonlítanak
Musilra: bizonyos szempontból nézve mind „köl-
tők", musili értelemben. A költő Musil számára az
az ember, akiben a leginkább tudatosodik az em-
ber menthetetlen magánya a világban és az em-
berek között, és aki ezért soha semmilyen ér-
zést, fogalmat, normát nem képes szilárdnak,
egyneműnek, véglegesnek tekinteni. Érzelmi,
erkölcsi téren Musil szerint a viszonyok mind
végtelenek és kiszámíthatatlanok. „Ez a költő fel-
ségterülete, elméjének uralmi övezete. Míg el-
lenlábasa a szilárdat keresi, és elégedett, ha
számításaihoz annyi egyenletet állíthat fel,
ahány ismeretlent talál, itt eleve nincs vége az is-
meretleneknek, az egyenleteknek és a megoldá-
si lehetőségeknek. A feladat itt az, hogy az em-
ber mindig újabb és újabb megoldásokat, össze-
függéseket, konstellációkat, variációkat fedez-
zen fel, történési menettípusokat állítson fel, csá-
bító mintákat találjon arra, hogyan lehet ember
az ember - feltalálja a belső embert."

Amikor tehát Musil kísérletezik egy művel, ak-
kor ezt a költői feladatát végzi. Éspedig úgy, hogy
olyan embereket ábrázol, akik „tulajdonságaik-
ról" lemondván kísérleteznek önmagukkal, és
ennek során minduntalan valami mást találnak
magukban. Feltalálják a belső embert, a rajongót -
vagy A tulajdonságok nélküli ember fogalmazása
szerint: a „másik állapotot".

A négy rajongó természetesen négyfélekép-
pen rajong és négyféle viszonyban van saját ra-
jongásával - már amennyire közös nevezőre le-
het hozni az egyes szereplők lelki-szellemi ma-
gatartását, és nem inkább azt kellene mondani,
hogy egy-egy figurán belül is sokféle változata,



oka, hogy bár sejti, hiába vár erre a hallatlan él-
ményre, amelynek lényege éppen az volna, hogy
újabb hasonlóan hallatlan élmény ígéretét rejte-
né magában, mégsem tud le mondani róla. Ez
fűzi a most már örökké nyitott Iehetőségnek
maradó Johanneshez, és ez hajtja Anselm
karjaiba is: „Te tudtad ezt, és minden
valódiságunkat feláldoztad. Egyetlen
pillanatban amikor volt hozzá bátorságod!"

Anselm érteni véli Reginét de mintha túl volna
a rajongásnak ezen a túlfűtött, megátalkodott,
hisztérikus állapotán: „Ami ennyire szembesze-
gül a józan ésszel, azt nem lehet örökké fenntar-
tani", mondja Reginének. Elv iselhetetlenül ha-
zugnak és természetellenes -k tartja már Regi-
ne önámító, hajthatatlan r. rajongás. Anselm
tisztában van vele, hogy a valóságnak lesz végül
mindig igaza. „Jöttek ezrével az órák, amelyeket
valahogy mind el kell tölte ", mondja Regine
egykori eszelős gyászáról. „ s mindegyik csak
egy parányi, himlőhelynyi n •mát hagyja hátra
annak, hogy lám csak, ez is eImúlt. És egyszer
csak az egész arcra a kicsinált ember vaksi kife-
jezése ül. Nem is sejti, hány ember megy
tönkre attól, hogy nagy nehezen sikerül élnie!"

Anselm is élni próbál, számol ennek a követ-
kezményeivel, de ő sem tud igazán lemondani a
hallatlan élményről, az érzék fölötti erőkről, a ke-
gyelmi pillanatokról. Míg Reg ne a rajongásában
elszigetelődik az emberektől bezáródik feltétlen
hinniakarásába, Anselm a többi emberbe ka-
paszkodik, mint az éltető Ievegőre, van rájuk
szüksége. Maga Regine is tudja róla: „Ha nem
tud egy ember közelébe férkőzni, olyan, mint a
gyerek, aki elvesztette az anyját." „Csak nem
egyedül maradni!" - mondj. ő maga. Josef kö-
zönséges szélhámosnak tartja Anselmet, míg
feleségét, Reginét hajlamos egyszerűen
idegbetegnek tekinteni. Ezek az átlagpolgár
jellegzetes kliséi, mikor efféle embere '
minősítéséről van szó. Thomas ítélete Anselm
ől jóval árnyaltabb és érzékenyebb: „Igazolásra
van szüksége és emberekre! Ha nem produkál
valaki semmit, akkor szeretetre szorul, hogy
ezzel igazolja magát. Szeretetet lop, betör érte,
h kell, elrabolja! De ha a birtokába jutott, nem
tud vele mit kezdeni... mint minden embert, aki
egy folytában szeret valakit - senki más nem
érd: kli, csak önmaga." Anselm olyan, mint egy
színész, aki újabb és újabb szerepekbe éli bele
m.," át, és ezért cseré-be szeretetet, rajongást
vár el az emberektől. „Behízelgi magát az
emberekhez, és kihízelgi belőlük a
gondolataikat."

Polgári értelemben Ansz m bukott, kallódó,
gyanús, sőt veszélyes ember, bizonyos fokig
még Thomas is annak látja.: bben persze annak
is szerepe van, hogy Anselm most az ő
feleségé-re, Mariára vetett szemet. Thomas
ennek ellené-re, nyilván a közös ifjúkori rajongás
okán is, meg-értőbb Anselm, mint Josef iránt.
„Csak veled

szemben védelmezem", mondja Josefnek, hi-
szen Anselmben bizonyos fokig saját szellemi
pozíciójának az ellenpontját látja, tehát vitapart-
nernek tekinti. Ennek megfelelően Thomas szel-
lemi arcéle éppen az Anselmmel folytatott be-
szélgetésekben rajzolódik ki legjobban.

Thomas látszólag nemis rajongó, hiszen kizá-
rólag a ráció irányítja. „Mindig a gondolatai között
élt", mondja róla Anselm. „Korlátlan uralkodó a
maga papírbirodalmában! Az ilyesmi roppant
önbizalom- és önkénytöbbletet ad. Aki viszont
emberekbe ütközik, az összehúzza magát és
szerény lesz." Ezt az utóbbi megállapítást
termé-

Elisabeth Trissenaar és Michael Altmann
(Stader) (Berlin, 1982)

szetesen önmagára érti. Thomas szerinte „nagy
páncélszekrénytörő a maga két feszítővasával,
az ésszel és a gőggel". Mariát Anselm nem utol-
sósorban azzal az érveléssel akarja megpuhíta-
ni, hogy Thomas, az észember mellett kiszárad, ő
ellenben pazar, friss forrásvizet tudna fakasz-
tani belőle.

Thomas csakugyan irritálóan okos, mindenre
van magyarázata, és mindent ésszerűen akar el-
rendezni. Az is megkülönbözteti Anselmtől, aki
eredendően voltaképpen nem kevésbé okos,
hogy eszét, tudását alkalmazni, hasznosítani
akarja, nem utdlsósorban megélhetése érdeké-
ben, bár mint szó volt róla, ennek motivációs sze-
repe elhanyagolható. Mindenesetre függ Josef
jóindulatától. Thomas mégsem karrierista tudós,
vagy akár csak gyáva értelmiségi, ilyen szem-
pontok szerint alakja valójában nem is mérhető,
bár elhangzik egy mondata, amelyet Musil nyil-
ván saját meggyőződésének hangoztatásaként
ad a szájába: „Soha életemben nem találkoztam
megszégyenítőbb dologgal, mint a siker." Tho-
mas végeredményben szintén a rajongás egyik
változata, éspedig kétféle értelemben is. Egy-
részt valamikor feltehetőleg ugyanúgy rajongott,
minta többiek. „Amikor fiatalok voltunk", mondja
keserűen, vádlón, szenvedélyesen Anselmnek,
„tudtuk, hogy mindaz, amiért az öregek 'komo-
lyan' élnek és halnak, ósdi szellemű és rettentően
unalmas. Hpgy nincs olyan erény és nincs olyan
bűn, amely emberi kalandosság dolgában
vetekedhetne egy elliptikus integrállal vagy egy
repülőgéppel. Amikor fiatalok voltunk, tudtuk,
hogy ami valóban megtörténik, az teljesen lé-
nyegtelen ahhoz képest, ami megtörténhetne."
Ezt a meggyőződését racionalizmusa továbbra is
őrzi, és gondolkodásának ez a vonása
változatlanul rajongóvá, mégpedig jellegzetesen
musili rajongóvá teszi őt. „Vannak emberek -
mondja -, akik mindig csak azt fogják tudni, mi
lehetne, míg mások detektív módjára azt tudják,
hogy mi van."

„Ha létezik valóságérzék - olvashatjuk később
A tulajdonságok nélküli emberben -, és
létjogosultságában ki kételkedne, kell lennie
olyasvalaminek is, amit lehetőségérzéknek ne-
vezhetünk... a lehetőségérzéket olyan képes-
ségként határozhatjuk meg, amelynek segítsé-
gével elgondolhatunk bármit, ami lehetne is ép-
pen, és nem tartjuk fontosabbnak nála azt, ami
éppen van." (Tandori Dezső fordítása)

Thomas a tulajdonságok nélküli embernek, a
lehetőségérzék birtokosának, Ulrichnak az elődje.
Az ő rajongása tehát az ifjúkori lobogáshoz fű-
ződő nosztalgián túl még az, hogy olyan gondol-
kodásra törekszik, amely képes megfelelni a vi-
lág kiszámíthatatlan sokféleségének, irracionali-
tásának. „Olyan számítás kellős közepén állunk -
mondja Anselmnek-, amely csupa meghatá-
rozatlan értékből tevődik össze, és csak ak-



Elisabeth Schwarz (Marfa), Hermann Treusch,
Lieselotte Ran (Merten kisasszony) és Elisa-
beth Trissenaar a berlini előadásban

kor oldódik meg, ha valamilyen fortéllyal él az
ember, és egyet-mást állandónak feltételez."
Ilyen körülmények között a szilárd, egynemű ér-
zés is illúzió, ezért Thomas kritikával szemléli
azokat, akik öncsalón átadják magukat neki.
Ugyanakkor látnia kell, hogy Anselm a maga
megbízhatatlanságában, rejtélyes szerep- és
alakváltoztatásaival inkább gyakorolja a
lehetőségérzéket, mint ő. Féltékenységre tehát
nem-csak Maria miatt van oka, hanem azért is,
mert lelke mélyén szeretne beleszédülni abba
az űr-be, amelyben Anselm él. Ulrichnak
nemcsak Thomas az elődje, hanem Anselm is -
a nővéréhez, Agathéhoz fűződő, szublimált
testvérszerelem, amelyben Ulrich a „nappali
világosságú misztika" állapotát, azt a bizonyos
„másik állapotot" éli át, itt Anselm misztikus
vonzalmaiban előlegeződik.

Hogyan lehet úgy élni, hogy a mindennapi va-
lóság ne tegye tönkre az embert, együtt tudjunk
tehát élni racionális követelményeivel, s
ugyan-akkor ne kelljen lemondanunk arról,
hogy titokzatos erőink birtokában átélhessük
az érzékfölötti, irracionális élmények pillanatait
is? - ez Musil központi kérdése minden
művében. Nagy regényének írása közben eljut
ahhoz a felisme-réshez, hogy ennek érdekében
újjá kell teremte-

hez szükség van a káosz és az űr, nem utolsó-
sorban pedig az alázat és a részvét élményére is.

Színdarab-e tehát A ra jongók?- tehetjük fel
ismét a kérdést, amelyet Musil önmagához inté-
zett. „Még ma is azt állítom - írta 1929-ben -,
hogy az igazi Rajongók az, annak kell lennie."
Ennek egyáltalán nem mond ellent az, amire má-
sutt emlékezik: „Amikor A rajongókat írtam,
szándékosan nem jártam színházba. A magam
színházát akartam megcsinálni." Ennek a szín-
háznak nincs sok köze sem a közvetlen elődök
(Wedekind, Schnitzler, Hauptmann, Shaw stb.),
sem a kortárs drámaírók (expresszionisták,
Brecht) színházához. Még leginkább egy utód
rokonítható ezzel a színházzal: Botho Strauss.

Musil színházában a bonyolult, sokrétű érzé-
sek és gondolatok játsszák a főszerepet, a sze-
replők kísérleti alanyok, akikkel egyrészt Musil
maga kísérletezik, különféle helyzetekbe, vi-
szonylatokba állítva őket, másrészt azok maguk
elemzik magukat, újabb és újabb kísérleteket téve
helyzetük és viszonyaik meghatározására. Egy
ellentmondása és tehertétele van ennek a
színháznak: míg az egyes szereplők világosan
elkülöníthető és következetesen egymásra vo-
natkoztatott szellemi és lélektani képleteket jele-
nítenek meg, mind Musil metaforikusan telített,
esszéisztikusan poentírozott nyelvén szólalnak
meg, mégpedig a másfajta színházak gyakorla-
tához képest hosszadalmasabban. Azért is tűnik
ez ellentmondásosnak, mert a beszédmódok
hasonló stílusa ellenére vagy éppen ezért nem
dönthető el, mikor beszél Musil és mikor a sze-
replője, vagyis Musil úgy beszélteti hasonlóan a
szereplőit, hogy voltaképp sohasem ő beszél he-
lyettük, hanem azok mondják a magukét, a sze-
replők és a problematika egész rendszerét illető-
en mindig relatív érvényűen, mégis mindig Musil
nyelvén.

Ha A rajongókat elő akarja adni egy színház,
mindenképpen húznia kell a terjedelmes szö-
vegből, de, Musil szerint legalábbis, „rendkívül
nehéz lerövidíteni - jobban mondva átdolgoz-ni,
ám nem lehetetlen, mondhatni, arányosan kell
csökkenteni, anélkül, hogy torzulások lépnének
fel, ha persze az anyagveszteség elke-
rülhetetlen is. Meggyőződésem, hogy ha meg-
felelően viszik színre, a szavakhoz és gondola-
tokhoz megint társul azaz élet, amelyből szület-
tek, és akkor majd nem is lesz olyan nagyon ne-
héz megérteni őket, mint ahogy egyes kritikusok
sajnálatos benyomásai alapján eddig ta-
pasztalnom kellett."

A csúfos és botrányos 1929-es előadás után
legközelebb csak 1955-ben került színre A rajon-
gók Darmstadtban. 1981-ben, Musil születésé-
nek századik és A rajongók megjelenésének
hatvanadik évfordulóján két emlékezetes elő-
adásban is bemutatták Musil művét. A bécsi
Burgtheater Akademietheaterjében Erwin Axer

nie magát az embernek. Le kell vetnie régi tulaj-
donságait, és újakra kell szert tennie. A rajongók
ehhez képest még csak arról szól, hogy a
szereplők szembe találják magukat a problé-
mával, és zavarodottan, tanácstalanul tapoga-
tóznak érzelmeik és tapasztalataik homályában.
Valamilyen módon mindnyájan elmozdul-nak a
darab folyamán. Tudatosodik bennük többé-
kevésbé az a távolság, amely ifjúkori rajon-
gásuktól választja el őket („Azt hittük valamikor,
új emberek leszünk! És mi lett belőle?!" - só-hajt
fel Thomas), azonkívül mindegyikük új érzelmi
helyzetben találja magát a darab végén. Ennek
persze van bizonyos ironikus jelentése is,
miszerint valójában nem változott, nem történt
semmi, csak ki-ki új helyet foglalt el abban a
társasjátékban, amelynek egy lényeges alap-
szabálya van: nem figyelembe venni, hogy lel-
künk egy „szökött majom", amely „egy sárgolyón
kuporogva Isten ismeretlen végtelenségén
száguld át". De azért annak, hogy Maria An-
selmhez pártol át és távozik vele, mégiscsak le-
het valami előremutató jelentése. Míg Regine az
a nő, akinek „az érzései a fejében fészkel-nek",
Maria ezzel szemben az, akiben az érzések és a
test harmóniája uralkodik. Maria a formálható,
képlékeny, romlatlan élet, amely vagy lassan
elhasználódik, vagy ellenáll, esetleg fellázad.
Maria átpártolása talán azt jelenti, hogy a Thomas
képviselte szellemi fölény és tisztánlátás
önmagában még nem elég, az új és teljes élet-



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
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