
kat, hirtelen haragjukat és sebtiben elpá-
rolgó megbékéléseiket.

A társadalom a színpadi fényben ölt
anyagi valóságot.

A színházi lámpák nem a színészt vilá-
gítják meg, hanem a társadalmat. Ez nem
puszta szójáték. Hideg, részvétlen, lapos
fény uralkodik a szín hátterében. Hófel-
hőktől terhes világítás. Több ez egyetlen
évszak megfelelő természeti tüneményé-
nek kikeverésénél. Adott közeggé lesz.

Mondanivalója változatlanságában rej-
lik. A fény csak a színpad mélyét világítja
meg. Azt a területet, ahol a fogadó keret-
tel díszes ablakának függönyét szétrántják,
és odabent meleg lámpafényben lát-szik
pillantásnyira egy töprenkedve sétáló
módos ember vagy a mulatozók alak-ja.
Talán a fény is onnan jön, ahol az arany
van. . . A színpad eleje és az elő-színpad
sötétben marad mindvégig. Arc-vonásokat
sem lehet kivenni, csupán éles
árnyalakokat. A világítómesterek sem
lopnak kísérőfényeket a színészekre. Itt
árnyék van. Ott: világos, de rideg és el-
lenséges világosság.

Olyan emberek darabja ez - világítja
meg a fény -, akikre ritkán süt a nap. Akik
árnyékban élnek. Akik nem kapnak
világosságot.

Egyetlenegyszer süt csak ki a nap.
Parányi foltot sárgít meg a havas földön.
Akár a Csoda Milánóban című De Sica-
filmben: kisiet lakásából két öregasszony,
széket cepelnek magukkal, letelepszenek
melegedni a napfoltocskára. Életkorukról
csevegnek. Az étvágyukról. A fogaikról.
A vágyaikról. Azután eltűnik a su-
garacska, hogy soha többé ne derüljön föl
a színpad. Egymásra rakják székeiket. És
visszavonulnak házaikba az asszonyok. A
hófelhők mögül egyetlen percre kibuk-
kanó napsugár erősíti meg a továbbiakban
azt az értésünket, hogy nem változik a
fény, nem süt ki a nap.

Ide nem mosolyog az isten se.
Csupán mi, nézők mosolygunk. Nem

nevetünk. Nem hahotázunk. Mosolygunk
csupán. A röhögtető Goldoni - úgy lát-szik
- a stílusiparosoké lett. A művészek
bánatot csiholnak elő a mosoly alól. Vagy
mosolyt a bánatból, egyre megy.

A játék elején a venturinát kiáltó Zor-
zetto hívására a hajnali fényben előkászá-
lódnak a lakók. Kisiet két öregasszony is.
Látszik, annyicskét sem időztek, hogy
reggeli tisztálkodásukat befejezzék.

Miként jelenítené meg más rendező ezt
a pillanatot ?

Előbukkanna két borzas satrafa guban-
cos hajcsimbókokkal, félig hálóöltözék-

ben. Strehler élemedett kofái már rende-
sen felöltözködtek. Csupán varkocsba
csavart hajfonatuk libeg még odaerősítés
nélkül fejük búbján. De mentükben tűzik
már azt is, hogy fonottkalácsszerűen
ékesítse asszonyi kobakjukat. Egyszerre
színházian kifejező és dokumentumsze-
rűen hiteles a fésülködésből utcára rontó
asszonyok félig kész toalettje, miközben
szelíd gyengédséggel veszi körül ezt a két
rendes és tiszta asszonyságot.

Megőrizteti a pörlekedésekben és pör-
patvarokban is színészeivel a rendező a
rájuk bízott szerep emberi méltóságát,
népi büszkeségét és szemérmét. Nem ál-
dozza föl tartásuk nemességét a nevette-
tésért. Donna Pasqua két ízben pénzt ko-
tor elő ruhája alól. Fölhajtja bő szoknyá-
ját, és harisnyaszárának rejtekéből vakarja
elő a féltett érméket. Kevés vígjá-
tékrendező akad a világon, aki ezt a pil-
lanatot - amint egy lompos asszony csik-
landós rejtekéből előhalássza magánál
hordott takarékjának töredékeit - ne a
nézőtérnek kifordítva, az alsóneműket
fölvillantva állítaná színpadra. Biztos hu-
morforrás. Nagy nevetés. Taps. Strehler
megállja, és lemond a múlékony hatásról
a mű igazsága érdekében. Áldozatul veti a
kacagást a hitelességnek és a méltóság-
nak. Rendezésének ez is humanista gesz-
tusa. Nem emberteleníti kacagtatógépek-
ké, viccokádó szörnyekké, tapscsiholó
szervezet tagjaivá színészeit. Óvón őrzi az
általuk ábrázolt figurák emberi érdekeit.
Donna Pasqua mindkét esetben hátat
fordít a nézőközönségnek és a színpadi
szereplőknek: a szín mélye felé fordulva
kotorja elő pénzét. Szemérmes ez az idős
velencei asszony. Bármennyit jár a szája,
locsog új férjről: szokása, fegyel-
mezettsége szilárdabb, és sohasem veszt-
heti el annyira a fejét, hogy illetlenül
viselkedjék.

Hogy mondta Bergman? „Nem csi-
nálhatok meg egy filmet, ha semmi mon-
danivalóm nincs. Hogy van-e valami
mondanivalóm a színházban vagy sem: ez
számomra közömbös." Ez a régi, a gépies
színház. Amit a kritikusok úgy szoktak
szellemeskedve meghatározni: jó darabot
jó rendezésben jól adni - ennyi kell a jó
színházhoz.

Strehlernek van mondanivalója. A
darabról? Igen, arról is. Alaposabban
ismeri goldoniológusoknál. Többet tud
róla. Mondanivalója van azonban a
társadalomról.

És a társadalomnak.
Az egyik művész egyetlen estét akar

rendezni. A másik az életet.

SAÁD KATALIN

Az író és kora

Peter Stein két előadásáról

A Nemzetek Színháza varsói seregszem-
léjét értékelvén egyetlen ponton mindig
egyeztek a kritikák: a világ különböző
részeiről érkezett nagy tehetségű, kiválóan
képzett színészek játékának lehettünk
tanúi ezen a fesztiválon. A nyugat-berlini
színház, a Schaubühne am Halleschen
Ufer két előadást is hozott, Marieluise
Fleisser Az ingolstadti tisztítótüzét s Kleist
Homburg hercegét játszották el. Mindkettőt
Peter Stein rendezte, így nyilvánvaló,
hogy azonnal közös ismer-tetőjegyeket
próbálunk észrevenni: a kettőből kibontani
a „rendezői arcélt". De elsőre igazán csak
egyetlen azonosság volt felfedezhető a két
- ugyancsak első tekintetre - egymással
szöges ellentétben álló előadásban: ennek
a színháznak valóban legfőbb
kifejezőeszköze a színészi játék.

Túlvilági tisztítótűz - evilági pokol
Steinék négy estére beköltöztek a fehér-re
festett, rokokó hatású varsói Drámai
Színházba. Az édeskés, üde nézőtér - ami
például a kaposvári Ahogy tetszik számára
igen alkalmas közönségfogadó közegül
szolgált, a Schaubühne társulatát bizonyos
kompromisszumra kényszerítette. Mindkét
előadásukban egy-egy fontos
díszletelemről kellett lemondaniuk, Az in-
golstadti tisztítótűben eredetileg a színpad és
a nézőtér fölé közös, szürke fényáteresztő
anyagból készült, nyomasztó ég-bolt
feszült, Kleist darabjához pedig fekete
gyászt öltött a nézőtér. Varsóban mind-ez
elmaradt.

Peter Stein klasszikus szerzők, Goethe,
Ibsen, Kleist, Gorkij műveinek színpadra
állításával szerzett hírnevet; tagadha-
tatlanul bizonyos sznob tartózkodással ül-
tünk be a most hetvenéves írónő, Marie-
luise Fleisser 1926-ban keletkezett
darabjához. Deszkafalakkal körülzárt já-
téktér, melyből a Berotter család lakrészét
a színpad jobb felén virágtapétás köz-fal
határolja le: öblös, alacsony fotel, ha-
talmas mosott ruhahalmaz - a takaró,
amelyet rádobnak, épp olyan virágos, mint
a fal -, ócska, kopott szőnyeg, szék. Balra
széles falépcső vezet egy emelvény-re:
terasz, ezen folyik majd a második



részben a nyáresti ivászat, s itt alázzák
meg Roellét, a férfi főhőst: levetkőztetik
és vízbe mártják. A lépcső az első részben
nem játszik, a másodikra viszont eltűnik a
Berotter-lakás, a deszkafalat hátul középen
barokk stílusú gyóntatószék bont-ja meg.
A színpadot igazi homok borítja, s a szín
közepe táján nem éppen kicsi kő-darabok,
melyekből Roelle kört képez maga köré, s
imádságos könyvébe mélyed.

Marieluise Fleisser a német expresszio-
nista drámairodalom egyik képviselője,
ingolstadti születésű, a fiatal Brecht ha-
tására támadt kedve a drámaíráshoz, de
míg a „brechti motívumot", az emberek
közti elidegenedést, a kapcsolatteremtés
kilátástalan kísérletét Brecht a nagyváro-
sok sűrűjében kutatta, Fleisser a német
kisvárosban fedezte fel. Az írónő 1971-
ben átdolgozta darabját - Genet színpadi
műveit olvasva -, s ezt a változatot mu-
tatták be Wuppertalban, Ingolstadtban,
Zürichben és Frankfurtban. Az ötödik
bemutató a Schaubühnén zajlott le, 1972
végén, de Stein helyenként az 1926-os
ősbemutató eredeti anyagához nyúlt
vissza, elhagyva a felújítás szövegváltozta-
tásait. A két első felvonást szinte húzás
nélkül, a másik kettőt erősen felgyorsítva
játsszák. A darabot eredetileg nem Stein
rendezte volna, egy meghiúsult rendezői
próbálkozás közben vette át, s mint
nyilatkozta, mondatról mondatra haladtak
végig az anyagon, a bemutatóig még
hátralevő hathetes időszakban, hogy a
darab szövegileg igen bonyolult világát
megfejtsék. A darabban ugyanis egyetlen,
a köznapi beszédben előforduló mondat
sincs: a dialektusban beszélt köznyelvi
frázisok s az emelkedett biblikus pátosz
sablonjai felelgetnek egymásra. A német
expresszionista költészet a triviális,
naturálisnak tartott elemeket akarja a
költészet magasára emelni (így Barlach
például Ruhr-vidéki dialektusban írt).
Fleisser ezzel a nyelvi eszközzel hősei
reménytelen, mozdíthatatlan helyzetét
kívánta érzékletessé tenni. Bezárta őket
egy nyelvbe, mely minden szavával a
megfélemlített, a tönkretett, kétségbe-ejtett
tudatállapotot rögzíti. Az „ingolstadtiak", a
darab hősei - leszámítva Olga apját és
Roelle anyját -- fiatal emberek, tizenhét
meg tizenkilenc évesek, s a jövő számukra
mégis mindössze szavakkal van
„kiszegezve" - s a szó, a nyelv, mely
alkalmatlan arra, hogy az emberi érint-
kezés eszközéül szolgáljon, alkalmas el-
lenben egyfajta nyelvbeli kivándorlásra.
Az ingolstadtiak nyelve a köznapiasság

és a bibliai pátosz, a szűkös kisvárosiasság
és a tisztítótűz közt feszül. A történet
lényegében annyi, hogy Olga, a vakációra
hazatért zárdanövendék teherbe esik - nem
Roellétől -, s nem tud segíteni magán;
Roelle pedig, egy kiskereskedő család
sarja, elviselhetetlen hiszteroid
fiatalember, messiássá stilizálja magát, s
fanatikus vallási mániájával próbál vala-
milyen életteret kisajtolni a maga számára.
A két, kisvárosi társadalomból kivetett
lény, noha megkísérel összekapcsolódni,
ahelyett, hogy egymás felé mozdulnának,
egyre inkább eltávolodnak egymástól. A
gyengédség, amellyel keresik egymást,
eltűnik az agresszivitás és azok közt a
kényszerképzetek közt, melyekbe a
többiek hajszolják őket, míg-nem a
végleges magány állapotában elfogadják,
külön-külön, saját megválthatatlanságukat.

A színjáték végletei
Botho Strauss, Stein dramaturgja, a
Homburg hercegéhez készült műsorfüzetben
írja: „...minden álom ebben a szín-
játékban. A szegény Heinrich Kleist ál-ma
a boldog Homburg hercegről, aki törékeny
és mégis hatalmas a halál árnyékában,
őrjítő sóvárgásait és vágyképeit
nekiszegezi a körülötte uralkodó szűkös
létfeltételeknek, s végül, akár a csodában,
az ő paradicsomi beteljesülését éli át."

Döbbenetesen halk hangú előadás. A
jegyem az emeletre szól, ugyanoda, ahon-
nan előző este Az ingolstadti tisztítótüzet
néztem, akkor nem gondoltam rá, hogy le
kellene mennem valahogy a földszint-re, a
Homburg hercege előadásán lehetetlen le
nem mennem. A szünet alatt átrendezik
valamelyest a színpadot. Csendes,
majdnem sötétben motozás, puha mozdu-
latok. Ássák Homburg sírját, kupacba
dobálják a homokot. Előtte a börtönbeli
íróasztal, szék. A túl nagy előszínpadot
nem tudják semmire használni, egyszerűen
levágják - az így keletkezett „zenekari
árok" helyén tátongó szakadékba, mintegy
a végtelenbe hull alá a fekete drapéria. A
színpadra oldalt két lépcső vezet, de nem
esik a játéktérbe. Felmerészkedem,
másokkal egyetemben. A színpad szélén
kuporogva nézem végig az előadás másik
felét, s most teljesen hatalmába kerít az
álomszerűség szuggesztivitása. A
visszafogott, mégsem szenvtelen színészi
játék. A mozdulatok szertartásos ívei, a
drámai nyelv zenei lebegése. Az egyes
színpadi alakokban egybecsendül a
realitás, az álom s a lehetséges em-

beri létformák költői előrevetítése. Hom-
burg hercege (Bruno Ganz) elhalad a
számára megásott sír mellett, lehajol s
arcához szorítja a tenyerébe vett homokot;
még el sem halt a gesztus, a herceg már
megérkezik a választófejedelemné és
Nathalie elé, hogy kétségbeesését eléjük
tárja. De nem veri magát a földhöz, na-
gyon is valóságos gyötrelmében, s egyet-
len olyan mozdulatot sem végez, melyet a
halálfélelem realitása diktálna - fojtóan
sűrű mégis ez a realitás-irrealitás határán
megdermedt jelenet; Homburg és Nathalie
szerelmes búcsúja a börtönben hason-
lóképpen nem nyilvánul meg fájdalmasan
heves összeölelkezésben: szenvedélyük
nem tud felszakadni a sztereotip gesz-
tusok skáláján, de holt helyzetbe kerülé-
sük, s a puha kimozdulás belőle, az elfoj-
tott indulat csendje s a Nathalie (Jutta
Lampe) ajkán végül is kibukó „tetszik
nekem Ön" - amiért az általa a választó-
fejedelemnél kijárt, kétes értékű kegyel-
met Homburg nem fogadta el - a szín-padi
történést kívül helyezi az idő kategóriáján.

Ha színjátszásról szólva egyáltalán le-
hetne így fogalmazni, akkor megállapít-
hatnánk: e visszafogottságnak az ellenke-
zőjét figyelhetjük meg Az ingolstadti tisz-
títótűz előadásán. Ez azonban az elemzés
megkísérlése helyett nyilvánvalóan csak
annak megkerülését jelentené. A szerző,
mint mondtuk, a színpadi alakok szájába
adott mondatokat nem a köztük létre-
jöhető kapcsolat megteremtésének szánta
eszközéül, hanem annak épp erre való
alkalmatlanságát bizonyítandó. Színész és
rendező így azokat a hiteles színpadi ak-
ciókat kellett hogy megtalálja, melyek
hatására a színházban megszülethet a Stein
által oly fontosnak vallott emlékek és
képzettársítások kollektív folyamata, mely
a színészek és a nézők élettapasztalataira
és érzékenységére, illetve ennek
szembesítésére egyaránt épít.

Az előadás hosszú, kínosan kitartott
csenddel kezdődik. A nyomasztó, fullasztó
családi légkört Berotteréknél a szűnni nem
akaró járkálás exponálja, a szörtyögve
szuszogó, filcpapucsos Berotter-papa
(Otto Mächtlinger) bottal lépkedve végre
az elöl várakozó fotelbe süpped, Olga, a
zárdanövendék (Angela Winkler) egy
széken ülve hajat szárít, sötét pongyolája
alól nem éppen gusztusosan villan elő a
hálóinge, Clementine, a nővére a „kis
háziasszony" izgatottan ki-be jön né-
hányszor, s amikor már csak nem is elvi-
selhetetlen ez a szótalan, dühödt családi
együttlét, mert beletörődtünk, szólal



meg végre, hogy a sublót kulcsát keresi. A
Clementinét játszó Sabine Andreas egy-
két szögletes, széles gesztusú mozdulattal
felvázolja a figura görcsös karakterét. Az
első jelenet Olga és Roelle (Rüdiger
Hacker) közt már egyértelműen a
kamaszos-lázas, émelyítően direkt párzási
kísérlet, a papos kinézetű fiú az állapotos
lány szoknyája alá bujkál, kezében az
imakönyvvel.

A magatartások, a gesztusok, a hang-
lejtés, a mimika mind erőteljesebb és ag-
resszívebb formát öltenek, s mikor Roelle
a kövekkel körülzárja magát, nem is
annyira a kőről, mint inkább a színészi
impulzusokból eddigre létrejött szoron-
gattató légkörből sejtjük meg, hogy a
köveknek rituális szerepük lesz: Roellét
ténylegesen megkövezik a színpadon. Mert
ördögűző-angyalidéző kísérletét
semmiféle cirkuszi siker nem koronázta.
Innentől aztán meglehetősen felgyorsul a
játék, az egyre jobban el- és felszabaduló
szenvedélyek akcióbeli leleményességét
csak egy-egy kitartott helyzet torpantja
meg (például a megkövezés után a
„mintha mi sem történt volna" ivászat a
teraszon, melyen Olga s a megsebesült
Roelle is részt vesznek, noha a többiektől
néhány lépcsőfoknyi távolságot tartva);
Roelle meggyalázása a lépcsőkön; Olga
öngyilkossági kísérlete a deszkafa-lak
mögött; Roelle próbálkozása, hogy a lányt
életre térítse. Felkapja, az alélt testei fél
kézzel a farán alul megtámasztva mint
libikókát egyensúlyozza, groteszk látvány,
céltalanul szaladgál terhével a

deszkafalak közt, bezártan és körbefogva,
míg végül a teljes magány kitaszított-
ságában újra az imakönyv mentsvárába
menekül, „halálos bűnbe estem" mondja, s
a parancsolatokat felsoroló papírcetlit
megeszi. Az előadás orgonazúgással ér
véget.

Szembesülés az íróval
A fesztivál elegáns műsorfüzetében Marie-
luise Fleissernek a húszas évek hajvise-
letét is jól reklámozó arcképét is közzé-
tették, s nyilván nem véletlenül. A bubi-
frizurás főhősnőt, Angela Winklert látva a
színpadon, megértjük a fénykép pub-
likálását, s még inkább kibontakozik a
rendező szándéka, sőt munkamódszere,
mellyel Stein ezt a darabot is megközelí-
tette: hogy nem az átirat, hanem az eredeti
mű, s nem is annyira az eredeti mű, mint
inkábba szerző személye, maga az író és az
a kor, melyben a mű született, érdekli.
Fleisser esetében a húszas évek német
kisvárosának kispolgári-kisvárosi légköre,
az érzések és törekvések anarchiája,
melyből Az ingolstadti tisztítótűz fiatal hősei
egyetlen kiutat találnak csak, a téveszmék
és az amoralitás senkiföldjét. A darab két
proletár alakja, a „ministránsok", akik
játékos harci kedvből, de bizonyos
tekintélyteremtő szándékból is biciklin
járnak, s minthogy Roelle segítőiül
szegődnek, hát régi, a húszas évekből való
kerékpárjaikkal, melyekre rászerelték a
templomi füstölőt, ott keringenek Roelle
körül a színpadon. A színészek öltözéke is
a húszas évek hangulatát le-

beli: a tizenévesek felnőttruhákat hor-
danak, suták, kamaszosak, idétlenek is
kissé, ettől is van, hogy olykor tanácstalan
pózokba kényszerülnek. Roelle a túl-
ságosan is feszesen álló öltözékében állig
begombolkozva jár, fekete kesztyűjét sem
veti le, nehéz fejét a magasra sikerült
gallérra támasztja; Peps, Olga nem kívánt
terhességének okozója nyitott gallérral
jelenik meg, szőkeüstökű, egyébként pedig
pulóvert visel; új barátnője, Hermine a
kispolgári viszonyok közt már elegánsnak
számító, lenge ruhakacatban pompázik -
ők ketten valamelyest láthatóan
szabadabbak, mint a többiek. Olga
„emancipált" bubifrizurájához éppenséggel
nem illik magas szárú gombos cipője,
mely amúgy is sután befelé fordult lábfe-
jének még csámpásabb hatást kölcsönöz.

Az előadás világa történelmileg és föld-
rajzilag egyaránt földhözragadt - a ren-
dezői szándéknak megfelelően -, hogy a
korabeliségnek a darab irrealitásával való
naturalista hűségű szembeállítása egyér-
telműen azt sugallja: a jelen idejű purga-
tórium éppoly valóságos, mint a történelmi
Ingolstadté.

Ha egyetlen mondatban kellene meg-
fogalmazni Peter Stein „rendezői lelemény
ét" vagy inkább mániákus törekvését,
akkor így határozhatnánk meg: Stein az
egyes darabok szerzőinek személyiségéből
akarja megfejteni a drámát. Talán ezért
hozza gyakran zavarba elemzőit, hisz nem
„modern" rendező, nem aktualizál; de
konzervatívnak meg éppenséggel nem
mondható, mert az általa kiválasztott
darabokat mindig is erősen új
megvilágításba helyezve vizsgálja és
vizsgáltatja meg színészeivel. Ahogyan a
fent elemzett módon közelítette meg
Fleisser darabját, hasonlóképpen vitte
színre már jó néhány évvel ezelőtt Goethe
Torquato Tassóját is, Tasso alakja és kora
helyett elsődlegesen Goethét akarván
megfejteni. De ez a Homburg hercege-
előadás kulcsa is, bevallottan: itt pedig
Kleistről van szó.

Stein a darabot keletkezési évében, 1810-
ben játszatja (a fehrbellini ütközet 1675-
ben zajlott le). A színpadképben - akárcsak
Az ingolstadti tisztítótű elő-adásához készített
díszletben (Karl Ernst Hermann munkái,
aki most történelmileg és életrajzilag
Kleist korának festőit választotta ihletőiül)
- minden a festőiséget szolgálja, nincs
benne egyet-len plasztikusan ható elem
sem. A fekete körfüggöny az álom
képteremtő képességei szerint működik, a
lágy kelme egészen fantasztikusan ható
formákat képes

Roelle, imakönyvvel a kezében és a bicikliző ministránsok Az ingolstadti tisztítótűz előadásában



felölteni, szűk vagy éppen tágas teret en-
ged, hogy betörjön a sötétbe a vakítóan
fehérlő horizont. Pszichikai, vagyis belső

térül szolgál a színpadkép valamennyi
eleme, s miként erre már utaltam, az ere-
detileg fekete nézőtér célja az volt, hogy a
jelenlevőket bevonja a herceg álmába.
Ami Kleist-Homburg álmában a szemünk
elé tárul, az persze nem a mélyalvás álma,
nem is a tudattalan „hamis"

vizionálásainak dramaturgiája, hanem egy
világos, logikus, lebegésében is stabil
álomkonstrukció, mely a realitás által
meghatározott elemeket - az 1675-ös
Brandenburg történelmi helyzetét csak-
úgy, mint az akkori, 1810-es porosz ál-
lamét -, Kleist, a szerző vágyainak és fan-
táziájának segítségével megfosztja va-
lódiságától és mintegy transzformálja.
Ezért érzik a cselekvő személyek belső
valószerűtlenségüket ebben a színjátékban,
hiszen egy reális képből, mely a Kleist
által tapasztalt valóságnak felel meg, s egy
eszmei képből, vagyis az álom világából
vannak összemontírozva. De mindkét kép
egyszerre testesül meg: a herceg ideges,
pszichikailag labilis, s rá-adásul
meglehetősen ügyetlen lény, mégis
hősként, sőt katonai ranggal felruházottan
látjuk; a választófejedelem az ab-
szolutisztikus államot és jogrendet kép-
viseli, s mégis polgárian bensőséges ér-
zésekkel és előrelátással cselekszik. Ezek
a figurák mind az író ellentmondásos po-
litikai és pszichológiai érzékelésmódjából
táplálkoznak, nem pedig a ténylegesen
ellentmondásos viszonyokból, melyek a
szabadságharcok előtti Poroszország belső
mozgását politikailag és szociálisan
meghatározták.

A Homburg hercege előadását átszövik és
motiválják tehát Kleist életrajzi vonatko-
zásai, melyeket az előadás s Kleist élet-
körülményeinek alaposabb elemzésével
volna érdemes kibontani, erre azonban itt
nincs lehetőségünk. Egyetlen motívumot,
a legfontosabbat mégis kiemelném. Mint
már utaltam rá, Stein előadása a mű
születése és el nem fogadása évében, 1810-
ben játszódik, mintegy fél évvel az-előtt,
hogy Kleist egy hölgy társaságában, azzal
együtt egy tóparton öngyilkosságot
követett el. Nathalie lecseréli fekete
gyászfátylát, s felölti a fehéret, hogy
megkoszorúzza a herceget. A herceg
visszatérése az életbe voltaképpen vissza-
térés az álom világába. A tisztek e szava-
kat: „Tisztelet Homburg hercegének! Üdv!
Üdv!" suttogva ejtik. Majd hirtelen hangos
„Heil!", azaz „Üdv!" kiáltásban törnek ki.
A herceg az igazi fel-

ébredés megrázkódtatása alatt élettelenül
hátrahanyatlik. Teste, melyet diadalme-
netben visznek körül a tisztek, miközben
fennhangon zengik: „A győzelemért! És
tovább - halál valamennyi ellenségünk-
re!" -, élettelen, arcán a megkövesedett
fájdalom. A diadalmenet egy bravúrosan
megoldott pillanatában a herceg tetemét
felcserélik életnagyságú bábura, anélkül,
hogy ezt a nézetérről észrevehetnénk.
Látjuk azonban, ahogy a herceget játszó
Bruno Ganz feltűnik a diadalmenet nyo-
mában, s a fehéren előtündöklő tó partján
összeszedegeti a dicsőség
virágmaradványait: ez már Heinrich von
Kleist, a végső leszámolás pillanatában.
Felhangzik a révült mikrofonhang, amely
az előadás elején elmondta Kleistnek a
műhöz írt ajánlását, most az író
búcsúleveléből idéz. Bruno Ganz, noha
egyes kritikusai szerint a rendezői
koncepció folytán rendkívül szűk és zárt
körbe kényszerült, alakításában mégis,
úgy érzem, sokdi-

munziójú játékkal ajándékozott meg.
Végül nem érdektelen néhány életrajzi
vonatkozású adatot Peter Steinről sem
megemlíteni. Harminckilenc éves, mind-
össze tíz esztendeje foglalkozik színház-
zal. Végzettsége szerint nem színházi em-
ber, az egyetemen művészettörténetet,
német nyelvet és irodalmat tanult. Úgy
tűnik, leginkább a művész mindenkori
sorsa foglalkoztatja, azok a történelmi-
társadalmi eredők, melyek az illető mű-
vészt éppen azokra a meghatározott ma-
gatartásokra s éppen annak a műnek a
megírására késztették. Miközben nem
kíván aktualizálni, nagyon is egyetlen
körülhatárolt helyzetre figyel - épp ezzel
válik több mint aktuálissá: törvénysze-
rűen általános érvényűvé. Színészeivel
nemcsak a szerepet játszatja el, hanem a
színpadi alak sorsának felfejtése közben
támadt asszociációkkal az írót és korát, a
személyiséget és a történelmet is meg-
idézi.

A herceg és Nathalie eljegyzése Peter Stein Homburg hercege-rendezésében


