
vendégjátékok
művészt: egy valamilyen furcsa elköte-
lezettséggel éneklő, szinte magamagát a
húrokra feszítő énekest, és a prózát visz-
szafogottan, finoman árnyalt eszközök-kel
reprodukáló, a monodráma sajátos
műfajában otthonosan mozgó komikust.

A Jóslat szövegébe illesztett régi dalok
megválasztása hol helyeselhető, hol meg-
kérdőjelezhető; szívesen hallottuk újból a

Kocsma-dalt, vagy akár a Bibliát, s

örömmel fedezte fel a közönség a „Par-
kunkban virág közt" kezdetű dalban a
hajdani Műdal („A falunk kocsmája ...") új
szövegváltozatát, a Szétszórt sereg dalában
pedig a Frontátvonulás vécésnénijének
dalát. Viszont nem tartom túl
szerencsésnek a Fehér babák műsor két
dalának újrafelmelegítését, Kós Ildikót és
Soltész Babát; igaz, a lemezen nem
szerepeltek (a Soltész Baba az utolsó szűrőn
eshetett ki, mert a lemez belső borító-
lapján még utal rá Bereményi).

A prózai szövegben a helyzetek egy
része a Frontátvonulás helyzeteit variálja:
itt nem pályaudvar van, hanem metró-
állomás, ahol Antoine nagy természet-
tudományos-filozofikus halandzsát ad le,
és különleges erőt sugároz az emberekre,
Antoine, aki nagyon is sokfelé figyel,
akárcsak Vízi; itt talál rá Désiré, aki csakis
őt keresi, őt látja, mint amott Ecsédy Vízit,
s az Antoine két szeméből kiinduló utakon
eljut a saját gyermekkoráig, majd
öregségéig és haláláig. Ilyen előzmények
után következik Désiré jóslata,
mellékalakokkal, újságárussal, tanár úrral,
utasokkal duzzasztva-körítve, s az az
érzésünk, hogy -- míg annak ide-jén
Désiré és Antoine figurája, kettejük
barátsága Vladimirt és Estragont juttatta
eszünkbe - itt, az Ecsédy-Vízi pár átmenet
után, már Pozzóval és Luckyval van
dolgunk. Pozzo-Antoine az úr, a gazda, de
ő ugyanúgy függ a póráztól, amin Lucky-
Désirét vezeti, mint a vezetett (már
Ecsédyként elkutyásított) szolga-barát; s
eljön az idő, nem több, mint tíz esztendő
múltán: meg-vakul vakul a
hipnotizőrszem, elpárolog a szürreális
tudás ... és mi marad? Mi marad ?

„Találkoztam Antoine-nal és Désirével
... nekem más a véleményen] . . Ki ez az
Antoine és Désiré? Az a fontos, hogy
énekeltek" - elmélkedik a mű-sor
fináléjában a Petőfi-versből előkerült
hárászkendős kislány. S valóban, az, amit
Antoine „tud" és amit Vízi is „tudott", az
intellektuálisabb figura minden rejtélyes
képessége is a társában egyedül meglevő
képességre: az éneklés nagyon

egyszerű, de nagyon emberi, érzelmekből
fakadó és érzelmekre ható tudományára
redukálódik. A Petőfi-vers hősnője nyil-
ván tudja ezt: aki énekel, az érez valamit,
s aki érez, az még nincs veszve .. .

Désiré sincs veszve még (s vajon azo-
nos-e Antoine-nal, vagy nem azonos?),
amikor azt énekli: „Mondd meg Irén-nek,
semmit se félek, mondd meg Irén-nek, én
már semmit se félek ..." Most, ahogy
elővettem és sorra meghallgattam a régi
lemezeket, kazettákat, hogy végig-
kísérjem, új műsoruk felé, Désiré és
Antoine útját, ez döbbentett meg hirtelen:
a félelem. „Ecsédy várt, így még nem félt
soha..." - vajon ezt a félelmet tovább
mélyítette-e Vízi-Antoine „tudása", vagy
inkább ura és gazdája, Vízi-Antoine
elvesztésétől, önnön függőségé-nek
elvesztésétől félt Désiré? - s fel-felötlött,
különböző dalokban, szöveg-helyzetekben
a bújás motívuma: bújjunk függöny mögé,
bújj ide, bújj ide, kérlek ... hiszen az
összebújás is menekülés, védekezés a
félelem ellen.

„Mondd meg Irénnek, a nyolcvanas
évek / semmit se félnek, bújj ide, kérlek
..." - a jóslat végére a lét szorongása, a két
dalhős egzisztenciális félelme elmúlik; s a
műsor végére érve Désiré, Cseh Tamás-
Désiré már csak attól fél a
mosókonyhában, hogy „Tíz év múlva ne
ez a dal legyen ..."

A Jóslatot azok, akik az előzmények,
előző dalok és műsorok ismeretében kö-
vetik nyomon, élik át, nem tartják egy-
séges, harmonikus produkciónak. Ha nem
tudná az ember, hogy a prózai szöveget a
meglévő dalok indikálták, akkor is úgy
érezné: kicsit külön utakon jár itt a két
szerző, Bereményi Géza és Cseh Tamás.
Ez a próza, csapongásaival, szel-
lemességeivel, szárnyalásaival és önis-
métléseivel, úgy tűnik: inkább rutin-
munka, mint ihletett alkotás. Bereményi
az elmúlt években a színpad, sőt: a film
felé ment tovább, s bár most is kacérkodik
a nyelvi játékok, az idézőjelesített
közhelyek jellemző lehetőségeivel, ma
már jobban izgatják a drámai összeütkö-
zések és a képi megjelenítés alkotó fel-
adatai. Cseh Tamásnál viszont továbbra is,
amikor énekel, vérre megy a játék, s
amikor prózát mond: új kifejezőeszkö-
zöket keres. Cseh Tamás ütögeti akár
dalbéli tíz fehér botjával az utat, keresi az
új feladatot, nemcsak mint énekes és
dalköltő, hanem mint színész, mint elő-
adóművész is.

És ugye, meg vagyon írva: aki keres,
talál. Bízzunk hát ebben a jóslatban.

SZEREDÁS ANDRÁS

Történelmi lecke

A Hermann csatája
a bochumi színház előadásában

1. Kleist darabja a háború utáni német
színház mindmáig elintézetlen lelkiisme-
reti ügyei közé tartozott. A torzszülött-
nek kijáró tapintatos hallgatás vette körül,
holott - kritikusai sem tagadhatták: nagy
horderejű nemzeti és történelmi
sorskérdéseket hordoz magában. Mi az
oka akkor, hogy egy nemzeti drámát
maga a nemzet igyekezett elfelejteni? A
választ ne a darabban, hanem a német
történelemben keressük. A német egység
és az egységből erőt kovácsoló vezér
eszméjét, mindazt, ami a Hermann csatájá-
ban a világuralomra törő római hódí-
tókkal szemben a szabadságért küzdő
germán fejedelem mellé állít minket
riasztó és torz fénybe vonják az elmúlt
századok krónikái. A költő alkotását
szívósan és lefejthetetlenül hálózták be a
politika mítoszai.

Kétségtelen, hogy a legenda szálai
egészen a darab keletkezéséig nyúlnak
vissza.

Kleist nem schilleri értelemben vett
történelmi drámát írt, hanem aktuális
politikai darabot. Nem fennkölt eszmé-
nyekből formált hősök mozognak ben-ne,
hanem a kortárs történelem, a napoleoni
igába kényszerített német fejedelemségek
jellegzetes alakjai. Torzsalkodó, önző vagy
egyszerűen áruló német fejedelmek.
Napoleon öntelt és magabiztos marsalljai,
nyájas szavú és intrikus diplomatái.
Idegen manírokra fogékony,
külsőségekre rácsodálkozó, együgyű né-
met fehérnépek. Ami a germán törzsek
fejedelmeit és a Napoleon-korabeli német
uralkodók világát Kleist szemében
gyakorlatilag a legközelebb hozta egy-
máshoz, az nem más, mint a történelmi
lecke, a példa, hogy az összefogás egy
kedvező pillanatban szétpattanthatja a
rabság és elnyomás bilincseit.

A nagy történelmi szereposztás is pon-
tosan kiolvasható a darabból: a követ-
kezetes és elszánt keruszk vezér, Her-
mann szerepe a porosz uralkodóra vár; az
ingadozó, án] nemes szívű sueb feje-
delemé, Marbodé pedig az osztrák csá-
szárra. Kettőjük szövetségének kell cse-
lekvésre kényszerítenie a német fejede-
lemségek tehetetlen szövetségét (a „Tu-



gendbündlereket"), hogy véget vesse-nek a
zsarnok (értsd: Napoleon) uralmának.

Kleist későbbi naiv, történelmi utópiá-
jának - egy világkormány létrehozásának -
ugyan itt még nem ad hangot, de a
Hermann csatája lendületes és patetikus
záróképe egyértelműen utal arra, hogy a
harci szövetségben kivívott győzelem nem
a politikai hatalom zsarnoki
megszerzésének nyitánya. Marbod és
Hermann kölcsönösen és nemeslelkűen
mondanak le a királyságról, hogy majd a
törzsek tanácsa döntsön az államhatalom
jövőjéről. A szabadság az államok szö-
vetségének és irányításának új lehetőségét
nyitja meg.

Hogy a fenti értelmezést nem utólagos
beleérzés diktálta, azt a kortárs költő,
Körner levelével igazolhatjuk, aki szinte
szemrehányóan fejtette ki: a titokban
terjesztett drámakéziratban „meglepő
módon számos utalás található a jelenkor
viszonyaira, oly időben, amikor az ember
inkább a fantázia birodalmába menekül-
ne...

A politikai manifesztum mint eredendő
bélyeg ezután sem tűnik el a drámáról.

Hiába fedezték fel a későbbi korok
Kleist shakespeare-i elementárisságát,
hőseinek modern tragikumát; hiába vették
észre a Hermann csatája magán-életet,
közösséget és „magas politikát" egyaránt
átfogó, egymást meghatározó,
nagyszabású koncepcióját, radikális és ki-
hívó morálját; a teutoburgi csata hősé-ben
- a német történelem aktuális ügy-
intézésének megfelelően - újra meg újra
hajlamosak voltak fölfedezni Bismarckok
és Führerek képét. Így lett Kleist nem kis
részben e darabja révén, hivatalos ér-
tékelésekben - a „legporoszabb német
költő", s legvégül: „az a lázadó", aki
„fajának ösztönével zúzta szét az idegen
kultúra bilincseit, mely megzabolázta,
megbénította s elkorcsosította a német
szellemet" ... És még Gundolf árnyalt és
sokoldalú elemzéséből is csak ezt je-
gyezték fel azok, akik a Hermann csatáját
olvasták vagy éppen színpadra vitték:
„nem a hazaszeretet ... a démoni gyűlölet
himnusza ez."

A bochumi társulat előadása elsősorban
revíziója, nem pedig rehabilitációja Kleist
darabjának. Úgy számolja fel a legendát,
hogy -- hűvös, kritikus elemzéssel - éppen
leglényegesebb kellékeit idegeníti el:
pátoszát, németségét, hős-eszményét.

2. Mindebből rögtön az első percben - a
brechti fél függöny lehullásakor -
megérezhetünk valamit. Vincent Callara
feltáruló, komor hangulatú színpadtere a
horizontot körbetakaró, sötét drapériájával
s a nézőtér felé lejtő szürke padlózatával
mintha Kleist költői képéből indulna ki :
„Az éj viharszaggatta köpenyéből" ...
„egyetlen csillag fénye sem tekint le".
Nem a teutoburgi diadalra készülő
Hermann, hanem a kelepcébe csalt római
sereg látja ilyennek a germán eget. S
ebből a látószögcseréből gyász és
örömünnep, vereség és diadal rejtett
összecsengését sejthetjük meg. Valóban:
hiába várjuk, hogy felderül-jön, színekkel
töltődjék fel a kopár keret. Akár
valamilyen „kiemelt" tárgy (egyszerű
karosszék), akár pedig durva anyagok,
gyűrt fehér vagy fekete fólia, költői
felhasználása jelzi a későbbiekben a
változó helyszíneket (Weser-parti tábort, a
teutoburgi erdő ingoványát) - a
mennyezetről leereszkedő, gyér világot
árasztó „bunkerlámpák" itt is, ott is nyo-
masztóvá sűrítik a levegőt.

Az első és szinte egyetlen szín a min-
dent átható szürkeségben a vér színe, a
vörös. Abban még mulatságos draszti-
kumot érzünk, ahogy a vadászaton el-
ejtett őstulok szájából vödörnyi vér
bugyborékol elő. De aztán egyre komo-
rabban, fenyegetőbben tér vissza a vörös a
szürkében: a római legátus fehér mellé-
nyén virító virágban, a trónszékbe vetett
lepelben, a meggyalázott lányt sirató tö-
meg fényatmoszférájában, s végül a má-
moros győztesek vérmaszatos csókjában.

3. A Hermann csatájában nem kardosan,
sisakosan lépnek színre a germán vezérek.
Nem állatbőrbe öltözött barbárok, nem is
stilizált kosztümökben ágáló színpadi
hősök. Ruházatuk hétköznapi embereknek
mutatja őket, de ez a hét-köznapiság nem
kapcsolódik sem időhöz, sem helyhez. A
bőrzakós, lenyalt hajú, szemüveges
Wolfban (a kattok vezérében), aki
szövetséget sürget a ró-maiak ellen, s
aggodalmas arccal búsong Németország
jövőjén: mindenekelőtt az agitátorra, a
hivatásos politikusra ismerünk. A
kövérkés, bajszos, kucsmás
Thuiskommarban, a szikamberek vezető-
jében, aki méltatlankodva lobogtatja a
rómaiakkal kötött és megcsúfolt szerző-
dését: egy kalmár szelleme és sérelme
dohog. S ugyanígy Selgar kopott cilindere
és hadonászó kezében pozdorjává törő
pálcája: üres és meddő előkelősködésre
utal, Dagobert tulokszarvval dí-

szített sisakja pedig: otromba harciasságra.
A Hermannt alakító Gert Voss: mici-

sapkájával, nadrágja szárából kikandikáló
durva bakancsával úgy ül a fortyogó
békétlenek közt, mint valamely közpark
derűs bölcselője.

A helyzet világos számára. Egyfelől a
szomszédban, a legnagyobb testvér-törzs
táborában már ott vannak Róma katonai
tanácsadói, s Marbodot, a sueb vezért
azzal kecsegtetik, hogy támogatásukkal az
összes germánok királya lehet. Másfelől őt
magát is nógatják, engedje földjére lépni
Varus légióit, hogy Róma leszámolhasson
Marboddal. A helyzet több mint világos:
válságos. És Hermann ebben a válságban
nem a kézen-fekvő megoldást választja:
nem a felkínált szövetkezést fogadja el,
hanem - hajmeresztő kockázatot vállalva -
a ró-maiak háta mögött riválisának nyújtja
a kezét. Hermann azért „felfoghatatlan" a
többiek - a szatócs, az arisztokrata, a
tökfejű katona s a szólamokat fuvolázó
politikus - számára, mert elvek s nem ér-
dekek vezérlik. Nem pillanatnyi előnyöket
akar kicsikarni a „divide et impera"
szellemében politizáló világhatalomtól:
számára a szabadság a létezés egyetlen
lehetséges módja. Ezért vállalja a takti-
kázás legalantasabb és legéletveszélyesebb
formáit. Egyfelől a színlelést, a kép-
mutató barátságot a túlerőben levő
rómaiakkal, másfelől az áldozatos le-
mondást „otthonról", „földről", „nyájról".
Mindezek csak eszközei a totális
stratégiának a legfőbb jóért: hogy méltó-
sággal lehessen élni vagy meghalni.
Hermann magatartásának ezt a - nagyságot
és katasztrófát egyaránt jósló - vég-
letességét Gert Voss imponálóan ragadja
meg az első pillanattól kezdve. Gesz-tusai
higgadtak és szuggesztívek, mondatai
tárgyilagosak és egyszerűek. Időn-ként
azonban váratlanul és nyugtalanítóan
csúszik fel a hangja: babráló-verdeső ujjai
feleselnek rezignált tartásával.

Fölény és bizonytalanság szövi át ezt a
magatartást. A bizonytalanság azonban
nem kétkedésből származik, hanem feszült
türelmetlenségből. Fölénye nem az
emberfeletti hősök megvetéséből a „nyáj"

iránt, hanem hitéből, mely aszketikus, és
már-már személytelen szolgájává teszi az
,„ügynek". Voss játéka mindezzel együtt
még azt a lehetőséget is nyitva hagyja,
hogy ez a feszültség patologikusan
oldódik meg: cselekvési tér nélkül
rögeszmévé válik. S itt kezdődik Hermann
drámája.



Nem egy forrongó, lendületes nép-
mozgalom élére kell állnia, hanem egy
megosztott, tompaságba és önáltatásba
süllyedt közösséget kell öneszmélésre és
tettre nevelnie. Ezt a helyzetet elemzi,
bontja - olykor a szó szoros értelmében -
ízekre a bochumi színház előadása ..

4. A szereplők sorsdöntő cselekvését há-
rom, egymásba fonódó rejtvény határozza
meg. Hermann kérdése ez: miképp lehet a
szabadságharc tiszta erejét tettre váltani?
Kikkel? Milyen eszközökkel? Milyen
áron?

Hermann környezetének maga Her-
mann a rejtvény. Rejtélyes stratégiáját ki
megalkuvónak, ki gyanúsnak, ki pedig
gyűlöletes játéknak nézi. Ahogy oszlik a
rejtély, úgy roppan össze a kétkedők
önbizalma, s mozdulnak ki tétlenségükből.

A rómaiak sorsát az pecsételi meg,
hogy nem veszik észre a rejtvényt Her-
mann viselkedésében. Hódítói gőgjük-ben,
elbizakodottságukban készpénznek veszik
a hajbókolást.

Peymann rendezésében e tragikus tar-
talmú és konzekvenciájú talányokat nem
valami rejtelmes misztikum lengi körül,
hanem humor, játékos didaxis.

Messziről átszűrődő fúvószene jelzi a
megszálló római seregek közeledését.
Görnyedt hátú, vaksi öregember botorkál
elő. Küszködve cipeli a piros kókusz-
szőnyeget, hogy körülményeskedve ki-
göngyölítse az unt protokollceremóniához.
A távolban tüzek gyulladnak ki. A vidéket
kémlelő Hermann a helység nevét kérdi
tőle, ahol éppen most csap-nak fel a
lángok. S erre az egyszerű kérdésre - a
rendező pompás ötlete! - a nagyothallók
mulatságos párbeszéde kezdődik közöttük.
Az aggastyán csak a harmadik
nekibuzdulásra képes meg-nevezni az
összefüggést: a tűz, a falu és Varus
bevonult seregei között. Miután azonban
elkészül a szőnyeg kiteregetésével, s már
befutottak a hírnökök is a római
rémtettekről szóló hírekkel - dühödt
lelkesedéssel vagdossa a virág-szirmokat a
bevonulók lába elé. Hermann pedig
mintha csak a fentiekből okulna, a hírek
„kikerekítésére" ad parancsot.

Ez a briliánsan megoldott jelenet a tör-
ténet és Hermann belső történetének for-
dulópontja. Hermann-nak itt kell rájön-nie
arra, hogy - hátában a nyájas ellenséggel,
szeme előtt a reménybeli szövetséggel,
Marboddal - nem mondhat le fel-szabadító
harcának „propagandájáról"

sem. Összefüggő mítoszt kell szőnie,
összefüggéseket teremtenie ott is, ahol
azok hézagosak vagy teljesen hiányoz-
nak.

A mítosz megszövése mindenféle kép-
letesség nélkül, valóságosan történik meg
a színpadon. A maszkos - arc nélküli -
tömeg I lermann sugallatára mágikus
rituáléban egyesül. A római katonák által
meggyalázott kislány, Hally testéről tizenöt
vérző színű fonalat fosztanak le s
feszítenek ki a színpadon: jelképes
„távíró-vezetékeket" a tizenöt germán
törzs elképzelt lakhelye felé. És ez a vi-
szolyogtató szőttes később sem foszlik
köddé, hanem ott marad a színpadon:
hivalkodó mementóként egy gyászkeretes
lányarckép körül Hermann főhadi-
szállásán, majd végül a római katonák lá-
bára tekeredve a teutoburgi ingoványban.

A példázat erejével még egyvalakit kell
meggyőznie Hermann-nak, hitvesét,
Tusneldát. Hogy Hermann és Tusnelda
jelenetei a bochumi előadás legnagysze-
rűbb pillanatai mindig, abban nemcsak a
két rendkívüli érzékenységű és fölé-nyes
biztonságú színész, Kirsten Dene és Gert
Voss játszik szerepet, hanem az is, hogy a
darab szinte összes témája az ő
találkozójukban bontakozik ki teljes
mélységében, gazdagságában és szemé-
lyességében.

Hermann és Tusnelda kettőseiben a
józan, illúzióktól mentes gondolkodás
csap össze a naiv idealizmussal, az elnéző
emberiességgel. Tusnelda - belső tilta-
kozással tele - vesz részt Hermann ró-
maiakkal űzött csalárd játékában; hisz
abban, hogy azok között is van jó ember,
kiváltképp pedig egy: a gálánsan udvarló
követ, Ventidius. Hermann, aki maga sem
tudja pontosan, hol kezdődik s végződik
az asszony jámbor együgyűsége, tudja
viszont, s tévedhetetlenül állítja: nem
lehet szó emberi érzelemről, sze-
mélyességről ott, ahol a hódítók és leigá-
zottak törvénye igazgatja a sorsokat.

Gert Voss és Kirsten Dene előadásában
úgy jelenik meg ez a konfliktus, mint egy
bölcs, jobb sorsra érdemes szegény
tanítómester reménytelen küzdelme
csacska szépasszony hitvesével. És Dene
ezenközben a század leggyanúsabb
nőeszményeit villantja fel szemünk előtt:
hol a húszas évek negédes, darabos
revütáncosnőinek báját, hol egy csipet-
nyit a mai Via Veneto bolondos divat-
bábjaiból.

Innen ered Hermann hol kioktató, hol
gunyoros, hol évődő tónusa; a jelenetek
már-már kabarészerű mulatságossága.

A mulatság azonban, mint minden
mulatság, nem kapható ingyen, á ra van.
Ezt Gert Voss kedvetlen fölénye épp-úgy
jelzi, mint Kirsten Dene ügyetlen
buzgalma. Emberek, akik szerepeikbe
rögzülve már nem tudnak személves szót
váltani egymással.

A vitájukat lezáró végső érvet egy el-
csépelt, romantikus kellék szolgáltatja.
Egy szőke tincsről van szó, melyet a
szöcskemód ugrándozó, pózos „szerel-
mes" egy óvatlan pillanatban metszett le
borotvájával Tusnelda szőke hajából.
Bravúrosabb példáját a romantikus tárgy
elidegenítésének Brecht sem találhatta
volna ki. Ez a szőke hajfürt: mely
bizonyíték Tusneldának a hódító szerel-
mére, Hermann-nak a hódítók emberte-
lenségére, frivolan és titokzatosan jár
kézről kézre, míg kiderül: ajándéknak
szánta Ventidius császárnőjének.
Árumintának, melyet a hadjárat sikere s a

germán nők megkopasztása, fogaik ki-
verése esetén nagyobb kozmetikai szál-
lítmány is követhet.

Hermann könyörtelen logikája ezúttal
is beigazolódott; stratégiája végleg
diadalmaskodik.

Tusnelda pedig ott marad, a trónszékre
roskadva, magatehetetlenül: s Kirsten
Denének elhisszük, hogy egy világ om-
lott benne össze; egy naiv, biztonságos,
biedermeier világ. A romok alól csak úgy
tápászkodhat fel, ha kivetkőzik ön-
magából, s hogy méltó lehessen Her-
mannhoz, gyilkos bosszút áll Ventidiu-
s o n . . .

Gert Vosst most látjuk először fedet-len
fővel, köpenye nélkül. Most már nem
kell az arcvonásain uralkodnia. Le-nyalt
haja, előreugró állkapcsa, meztelen
felsőtestére feszülő bőrmellénye ri-
asztóan közönséges és brutális. Fröcskölő
gyűlölettel üvölti: „a jó ellenség a
legrosszabb, mert hűtlenné tesz Német-
ország ügyéhez." Ez a „kivetkezés" csak
másodpercekig tart. Aztán újra felölti
ruháját, kék svájcisapkájára babér-
koszorút illeszt, mintha azt mondaná: itt
az ideje, hogy maga is jelképpé váljék. S
e perctől fogva mintha lassan, de
menthetetlenül kicsúszna kezéből a dol-
gok irányítása.

5. Ahhoz, hogy átlássuk Peymann ren-
dezői elgondolását, tulajdonképpen két
végéről egyszerre kellene néznünk az
előadást. A Hermann csatájának befejezése
ugyanis - úgy, ahogy azt a bochumi
színház elénk tárja - egyfelől nem
következik a darabból, másfelől: értel-



mezi az előzményeket, s megvilágítja az
előadás rejtettebb mozzanatait.

Varus halála után lehullik a fekete hát-
térfüggöny, s látomásszerűen Hermann
pajzsos-sisakos-pajzsos alakja jelenik
meg. Emlékműként vetítődik árnyképe a
hátsó színpad fehér vásznára, miközben
ágyúk és szüntelen robbanások hangját
halljuk. Majd szétfoszlik a látomás, és a
csupasz színpadot látjuk. De mintha még
az illúziótól megfosztott,
munkavilágításban derengő világ is tar-
togatna valami jelképeset: mintha az egy-
másra vetett, összezsúfolt díszletek egy
világháború sújtotta, romba dőlt város
képét akarnák megidézni. S ott áll egy-
mással szemben Gert Voss és Kirsten
Dene: mindkettő kiüresedve, kifosztva -
mint akinek ezután már nem is a másik,
hanem csakis saját idegenségével lesz
majd dolga. És Voss gépiesen mond-ja föl
végső monológját:

„E gyilkos fajzattól nincs nyugta a
világnak,

míg porba nem omlik a rablófészek, és
sivár romjainak halmán
gyászlobogó nem leng!"

Az előadás ezen a ponton magát a da-
rabot idegeníti el. Úgy érezhetjük, hogy
Peymann - ezzel a maga teremtette láto-
mással - illetéktelenül és erőszakosan
lépett ki a darab kereteiből, hogy a
megkérdőjelezett költői igazságszolgál-
tatás helyébe a történelmi igazságot he-
lyezze. Kleist drámájának sokszorosított -
s a nézők közt szétosztott - rendező-
példányából azonban kiviláglik, hogy a
rendező (s feltehetőleg a dramaturgok)
nem minden habozás nélkül választották
ezt az utat. Az írott darab utolsó három -
szinte maradéktalanul törölt - jelenetében
még láthatóak az előzetes aprómunka
jelei: kisebb húzások, melyek azonban
nem érintették sem Marbod és Hermann
találkozását a győztes csata után, sem az
ítélkezést az áruló germán törzsfő, Aristan
fölött. Peymannék az elő-adás
alapgondolatát akarták felerősíteni így;
egyértelművé tenni szkepszisüket a háború
dogmái, abszolutizált megoldásai, a
megnyerhető végső csaták iránt. Nincs
győzelem, hirdeti ez az előadás, mert a
totális háború a leigázottakat is zsarnokká
neveli fel, az igazságot is hamisságba
fordítja. Hermann dühödt monológjában
így még határozottabban csengenek vissza
Varus szavai, azé a Varusé, aki a
hadvezetés engedelmes szakembere-ként
tette magáévá a politikai intrika érveléseit:

„Bizony, Róma hét szent dombja
e hordáktól nyugtot nem lel sosem,
míg pimasz fejedelmeik kezéből
végleg ki nem csavarjuk a jogart!"

Hermann arca így mosódik egybe Varus
arcával. Az ideológia zsarnoksága a
hatalom zsarnokságával. Így lesz az
ünnepből temetés.

A Hermann csatájának erről a végpont-
járól, a totális stratégia vereséggel felérő
győzelméből világosodik meg az elő-adás
kompozíciója, s kerülnek helyükre az
olyannyira anakronisztikus, stílustörő
jelenetek is: mint Tusnelda vad-roman-
tikus, penthesileai őrjöngése, amikor is
egy medvével tépeti szét Ventidiust,
továbbá Gueltarnak és Fustnak - a modern
csőcseléket is eszünkbe juttató - kéjes
kegyetlenkedése a harcképtelen Vakussal
szemben.

6. Más kérdés, hogy arányaikkal hogyan
illeszkednek ezek a stílusok az elő-adás
folyamatába. A Hermann csatája első,
időben épp csak valamivel hoszszabb
része ugyanúgy öt képből áll, mint a
második, de magába foglalja már az
ötfelvonásos darab négyötödét. Ami
Kleistnél ezután jön: Hermann aratása. Ő
maga szinte háttérbe szorul, hogy
győzelme tanúja legyen. Peymann, hogy
ezt a „győzelmet" átszínezze, Kleistnek
gyakran szinte már csak egy-két sorából
dolgozza ki „képeit". Így az első rész
kiegyensúlyozott, gazdag és drámai
építkezésével szemben a második rész -
hiteles és meggyőző mozzanatok mellett
is - hol a bőbeszédűség (Tusnelda
bosszúja), hol a képi retorika szín-helye
lesz, mely utóbbi a túlmozgatott
jelenetektől a tiszta koreográfiáig (Varus
seregének pusztulása) vezet. Ezek az
egyenetlenségek magát a rendezői gon-
dolatot zilálják szét: a stílusnak engedik át
a terepet, ott, ahol a gondolatnak (nota
bene politikai gondolatnak) kellene
érvényesülnie.

Peymann „csatájának" mérlegét végül
így vonhatjuk meg: láthattunk egy - a keze
alatt - kitűnő, érzékeny és fegyelmezett
együttessé formálódó társulatot, s
láthattunk újjáéledni egy elfelejtett és
megbélyegzett Kleist-darabot. A Hermann
csatája körüli legendát azonban nem
oszlatta el, a drámát nem restaurálta vég-
érvényesen későbbi bemutatók számára.
Amit tett, ennél kevesebb is, több is:
megkísérelte - magát a legendát is az
előadásba építve - jelenkori félelmeinkkel
és szorongásainkkal összekapcsolni a tör-
ténelmi önvizsgálatot.

SZÁNTÓ JUDIT

Ami jobb és ami rosszabb

Hogy a címet rögtön megfejtsem: a bécsi
Volkstheater vendégjátékának, Hermann
Bahr A koncert című vígjátéka
előadásának hazai fogadtatására utal,
amely a darabot rosszabbnak, az elő-adást
viszont jobbnak tünteti fel, mint a -
megítélésem szerinti - valóság.

A darabnak magának az alábecsülése
jellegzetes jelenség mai kritikánkban.
Kritikusaink jelentős része nem szeret
differenciálni az úgynevezett szórakoztató
drámairodalom termékei között, pedig hát
itt is van irányzat-, stílus-és értékbeli
különbség legalább annyi, mint a
„komoly" színműirodalomban. Vannak
szerencsés szerzők, akik sűrűn
átemeltetnek a felsőbb régiókba, mint
Peter Shaffer, aki pedig nem több, mint a
szórakoztató dráma egy irodalmilag
értékesebb, gondosabb változatának
művelője, s vannak, akiket méltatlanul
olcsóbb fertályokba süllyesztenek.
Becsületszóra talán elhihető, hogy nem a
szerzője nevében sértett fordító, hanem a
szerző nevében sértett kritikus szól
belőlem, amidőn fájlalom, hogy Alan
Ayckbourn több bemutató után sem tudta
elfogadtatni magát mély és keserű
társadalomábrázolóként, sőt olyan
mércével bíráltatik, amellyel mérve szük-
ségképp alatta marad, mondjuk, a szín-
padi Hollywood giccsmesterének, Neil
Simonnak. Most Hermann Bahr járt így, s
még jól járt, amikor Molnár Ferenchez
mérték, s hozzá képest marasztalták el,
mert hisz volt kritika, amely csak Csathó
Kálmánban és Hunyady Sándorban látta
szellemi-dramaturgiai rokonát. Senki nem
szólt azonban Hugo von Hofmannsthalról,
s még inkább Arthur Schnitzlerről, akik
pedig sokkal közvetlenebb kapcsolatban
állnak A koncert szerzőjével, holott az
utóbbit mostanában végre kezdjük
fölfedezni, másokkal, például
Wedekinddel vagy legújabban Karl
Krausszal egyetemben, és ez - mint már az
Anatol kapcsán e lap hasábjain
rámutathattam - nem véletlen. (Egyéb-
ként ha már magyar párhuzamot keresünk,
Molnárnál vagy épp Csathónál sokkal
mélyebb és lényegibb rokonság


