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A SUGÁR. AZ ÁRNYÉK ÉS A KORBÁCS
A HEILBRONNI KATICÁRÓL

ogyha hinni lehet a fámának, Goethe dü-
hödten a lobogó tűzbe hajította A heilb-
ronni Katicát. Kiállja-e vajon a
tűzpróbát? -gondolhat ta a rókalelkű
mester, de hangosan csak ennyit

mondott: átkozott természetellenesség! (Igen, az
a Goethe ez, akinek két évvel korábban sikerült
úgy színre vinnie Az eltört korsót, Kleist e
briliáns vígjátékát, hogy a közönség halálra unta
magát.) „Van valami félelmet keltő széptelenség
a természetben - mondta még a darab kapcsán,
egy megbízhatóbb forrás szerint -,
amivel, történjék mégoly művészi
módon is, a költészet nem foglalkozhat
és nem békülhet ki sosem."

A weimari mester ítélete, mint ez
oly gyakran megesik a német iroda-
lom történetében, hosszú ideig meg-
határozta a Katica értelmezését: kor-
szakos Kleist-könyvében például
Friedrich Gundolf elismeri, hogy néha
föltűnik a poétikai vízió a darabban,
ugyanakkor nem tud mit kezdeni a
„lovag- és rablótörténetek hitvány
dikciójával és a bombasztikus, sőt
giccses színpadi romantikával." A már
Moszkvában élő Lukács György Katica
lelkének „romantikus patologikus és
nem normál-emberi" vonásait
kifogásolja, a baloldali kritika idegen-
kedésének betetőzéseként pedig Ernst
Fischer egyenesen a mese
megerőszakolásával vádolja Kelistet.
Még Thomas Mann is, aki pedig nagy
tisztelője volt Kleist prózájának, bírál-
ja A heilbronni Katica „patológiás té-
maválasztását, dagályos naivitását és
parodisztikus népiességét."

Persze talán nem véletlen, hogy
Kleistet, a természetben lakozó szép-
telenség nagy szemlélőjét csak szá-
zadunk második felében kezdték iga-
zán megérteni. A heilbronni Katica
hányatott sorsa jól példázza művei-nek
megzavart befogadási folyama-tát. Az
eltört korsó és A Schroffenstein
család mellett ez az a darabja, melyet
még életé-ben színre vittek, és ez az a
darab, mely a XIX. század német szín
Kleistet jelentette. De míg Goethe - min
szerint - megértette, ha dühös féle
elutasította is, a darabban kirajzolódni
világszemléletet, a kortárs színház épp a
kleisti mélyrétegével nem tudott mit kezde
hát nekiláttak és kiigazították a darab „
(Az 1810-es bécsi ősbemutató után, 18
vitték először eredeti szövegével szí
darabot.) Leginkább Kunigunda túl
félelmet ébresztő rútságán változtatta
átírták a becsületes fegyverkovács,
szerepét is, hisz mégiscsak zavaró volt,

hogy őt maga a császár szarvazta fel. A XIX.
század színpada igyekezett úgy formálni A
heilbronni Katicát, hogy az legyen, amit a címé-
ben ígér: nagy történelmi lovagdráma.

Igaz, ez is kiolvasható a darabból. Az egyér-
telműségre való túlzott törekvés azonban nem
férkőzhet közel Kleist műveihez. Mégis - és ezt
az egykori és mai egyértelműsítők védelmében
mondom - A heilbronni Katica értelmezésének
sajátos nehézségét éppen az adja, hogy míg a

gesnek tűnő kitérőket enged meg, dramaturgiai
ellentmondásokba bonyolódik, és a darab műfa-
jául a már az ő korára is kiüresedett lovagdrámát
választja. Mégis azt hiszem, hogy nem a közön-
ségsiker és az elismerés vágya késztette Kleistet
arra, hogy a Götz von Berlichingen óta a német
színpadokon népszerű lovagdráma műfaját és a
triviálromantika eszköztárát használja, hanem

sokkal inkább az az egyedülálló lehetőség, me-
lyet ez a közeg kínálta hamisítatlanul kleisti világ

más környezetben és más hangsúlyokkal való
megrajzolására.

Írásomban ezért a Kleisttel szem-ben
Goethe óta mindig újra felhozott
ellentétpár (szép/esztétikailag értékes -
patologikus) megkerülésére teszek
kísérletet, és a darabot annak talán
„legbetegesebb" motívumát megértve
próbálom magyarázni. Olvasatomban A
heilbronni Katicának csak egyetlen
főszereplője van. E fő-szereplő Vihar
Friderik, a férfi. Az ő félelmeiből és
fantáziálásaiból válik megérthetővé a
darab idegenkedést kiváltó, „patológiás"
szemlélete.

Hiszen Katica, Kleist kulcsfontosságú,
A marionettszínházról című eszszéjének
fogalmait használva, csak bábu, nem
szabadon mozog, mozdulatai, azaz tettei
a „masiniszta" mozdulatának
„közönséges ingák módján,
automatikusan engedelmeskednek."
Szenved bár, reményét veszti és
kétségbeesik, szerepe azonban úgy van
megírva, hogy igazi döntés elé sohasem
kerül. Egy külső erő a „bábu testének
belsejében lévő súly-pontot" vezérelve
csupán egyetlen lendületet adott, és
szegény Katicának épp marionett
mivoltánál fogva semmi hatalma nincs,
hogy korrigálja vagy fölülbírálja az így
létrejövő automatikus mozgást.
Bármennyire is imponáló lelkének
egyszerű tisztasága, személyisége
csupán egyrétegű.
Látjuk, hogy szenved, együtt is érez-
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Hermann csatája (az egyik végleten) vagy a
Penthesilea (a másikon), vagy épp Az eltört kor-
só és a Homburg hercege a maguk többsíkusá-
ga ellenére is önmagukba záródó és önmaguk-
ban megálló darabnak számítanak, addig a Kati-
ca olyan, mintha egyszerre két darabot írtak vol-
na egymásra.

Megdöbbentő, hogy Kleist, aki másutt kérlel-
hetetlen szigorral, már-már megszállottan gör-
geti tovább az eseményeket, akinek dialógusai
pergők és feszesek, és aki nagyon tudatosan,
egyetlen vég-okra figyelve működteti a véletlent,
ebben a darabban engedményeket tesz a kö-
zönség ízlésének, és kisebb-nagyobb, felesle-

hetünk vele, mégis úgy hiszem, hogy
megalá-

zottságában azonosulni nemigen lehet vele. Hi-
szen sohasem gyötrik kétségek, egy holdkóros

biztonságával mindig tudja, hogy mit kell tennie.
Éppoly kevéssé ember ő, mint a félig-külső-félig-

belső, pirosló-orca-lükető-nedvek Kunigunda-
masina, és együttérezni is talán csak a bírósági
kihallgatáson tudok vele, amikor kétsége, a dön-
tés fagyos magánya egy pillanatra emberivé te-
szi. Visszapillantva azonban kiderül, hogy itt sem
volt mit eldöntenie, hisz az álomban kinyilatkoz-
tatott igazságról csak álmában lehet beszámol-
nia, az öntudat éberségénél maga sem tudja,

hogy milyen erő hajtja ilyen tévedhetetlenül elő-

inrich von Kleist



re. Talán nem véletlen az sem, hogy az eredeti
darab nagyon is feszes blankverse-dikciója ép-
pen abban a pillanatban bicsaklik meg, amikor
Katica a szerepében jelentéssel nem bíró, így
értelmezhetetlen „Bewusstsein" (öntudat) szót
ki-mondja: „Und läge ich so, wie ich vor dir jetzt
liege / Vor meinem eigenen Bewusstsein da..."
("És ha most nem / előtted térdepelnék, de tulaj-
don / lelkiismeretem ülne ma törvényt..." Petra-
Szabó Gizella fordítása)

Infantilis férfifantázia szülötte ez a Katica,
mely a nőben nem embert lát, hanem csak né-
hány, minden körülmények között azonos inten-
zitással meglévő tulajdonság megtestesítőjét
észleli. Énünk egy részében biztosan mindnyá-
jan ilyen anyára, feleségre és szeretőre vágyunk,
de ki bírná ki velük az életet? Úgyhogy már-már
megértem a Sugár grófjában kialakult feltételes
reflexet: történjék bármi, amint meghallja Katica
azonosító mondatát („Nagyuram!"), máris a kor-
bácsért nyúl.

Azazhogy épp ez az, amit nem értek. Érteném
én, már hogyne érteném, ha leteperné, legyűrné,
magáévá tenné (és folytathatnám még a lelken-
dezést) e hamvas teremtést; azt is megérteném,
ha az apjához visszaküldve jóságosan megsi-
mogatná a gyermek buksiját, de ezt a tehetetlen
ingadozást, vágy és félelem e furcsa elegyét és
legfőképpen az elszabadult agresszió tombolá-
sát mégsem értem.

És ezen a ponton válnak szét radikálisan a
da-rab értelmezési lehetőségei. Hisz
mondhatnám azt is, hogy Sugár grófja sem más,
mint egy, talán bonyolultabb mechanizmussal
működő marionettfigura. Mégis azt hiszem, hogy
épp kétkedése, a tudás teljes hiánya és ez a
féktelen indulat teszi igazán emberivé. Katicába a
cél, a meg-oldás kitörölhetetlenül bele van írva.
Ő látta ál-mában a gróf arcát, míg Sugár grófja
csak az anyajegyet látta, és egy számára
értelmezhetetlen ígéretet kapott. A „masiniszta"
meglengette a kezét, de a mozdulat valahol a
drótban elakadt, és a magára hagyott bábunak
egyszer csak magának kell eljárnia a táncot. Azt
a táncot, melyről tudja, hogy pontos
koreográfiája van. A lépéseket azonban nem
ismeri.

A fokozhatatlan magány kinagyított pillanata
ez, amikor lehetőség nyílik arra, hogy az Én kitör-
jön saját magányának monologikusságából, és
létrejöjjön a Másikkal való találkozás; az első
csók, az első érintés előtti dermedt pillanat ez.
Amikor már elértem nyelvem határait, és a talál-
kozás, az egyesülés égi nyelve még nem jöhetett
létre. E pillanat rettenetében él az ember, Vihar
Friderik.

A hiányzó bizonyosság problémájával küsz-
ködő gróf helyébe könnyen beleéljük magunkat,
és talán nem véletlen az sem, hogy a darabbal
foglalkozó legtöbb elemzés az
ErkenntnisprobIematik, azaz a megismerhetőség
problematiká-

Gerard Philipe és Jeanne Moreau a Homburg
hercegében (Avignoni Fesztivál, 1952)

ja köré szerveződik. A gróf zabolázhatatlan ag-
ressziójára, a korbácsra azonban az ilyes értel-
mezés sem adhat választ. Alább ezért arra a
kérdésre keresem (újfent) a választ, melyet a
darabban maga Sugár grófja fogalmaz meg:

„Mit keres ez a korbács itt?"
Miért nyúl végső eszközként a korbácshoz a

gróf, amikor a szerencsétlen leány túl közel kerül
hozzá? És mit tesz vele? Több elejtett részletből
sejthető, hogy agressziója önkívületében nem-
csak fenyegetőzött, de használta is a szerszá-
mot. [Gottschalk rémült kérdésének, „O '
Gnädiger Herr. Was macht lhr? Was beginnt
lhr!" pontatlan magyar fordításából épp a
beginnen (kezdeni) ige maradt ki: „Nagyságos
úr! Állj meg! Mi

jut eszedbe?". Pontosan valahogy így hangza-
na: „Nagyságos úr! Mit teszel? Mibe kezdesz
bele?" Mintha Gottschalk tudná, hogy a tettet
tett követi, és hogy a korbács valaminek - egy
magafeledt korbácsorgiának? egy De Sade-i
gyönyörűségű korbácstáncoltatásnak? - csak a
kezdete lenne. De a bodzabokor-jelenetben a
grófja maga is fölemlegeti a korbácsot, mintha
az a közöttük létrejövő kapcsolat egyik
akadályozója volna: „Belehalnék, ha meg nem
bocsátott nékem a korbács miatt..."] Miért kell
hát e korbáCs?

A korbács végigkísérni látszik Sugár grófja és
Katica kapcsolatát. És hiába hajítja ki a gróf szé-
gyenében és önmaga elleni dühében az abla-
kon, vajon nem nyúlna-e legközelebb is (persze
ha volna legközelebb a darabban) korbácshoz,
ostorhoz, rőfhöz Vagy fütyköshöz? De, biztosan.

Honnan hát e féktelen indulat?



A Penthesilea a Théátre Hébertot-ban (1954)

Azt hiszem, eredete a darabban emblemati-
kusan többször is megjelenített szexualitásban,
azaz Én és Te legelementárisabb viszonyában
keresendő.

E szempontot megvizsgálva feltűnik, hogy a
darabban szereplő nők vagy jelentéktelen mel-
lékszereplők, mint Rozál és Eleonóra, vagy ne-
müket vesztett vénasszonyok, mint Brigitta vagy a
Thurneck-nyanyák. (Izgalmas lehetne, de a gróf
anyjának szerepe nincs megírva a darabban.) A
szexualitás kérdése csupán két női szereplő,
Katica és Kunigunda esetében értelmezhető.

Látszólag ellentétpárt alkotnak: Katica a szép,
jóságos és igaz, Kunigunda a rút, gonosz és
hamis. Mégis azt hiszem, hogy sokkal inkább a
Kleistnél oly gyakori Doppelgänger/alter ego
motívum megjelenítői. (Kleist rövid életű drezdai
lapjában, a Phöbusban, ahol a darab első része
először megjelent, Kunigunda első mondata még
megegyezett a Katica azonosítását biztosító,
vezérmotívumszerűen ismételt mondattal: "Mein
hoher Herr!" (Nagyuram). Katica és Kunigunda
minden különbözőségük ellenére is egyetlen
kérdést, férfi és nő egyesülését jelenítik meg. Így
nézve válik érthetővé, hogy miért válaszol a
személyük által közvetített kihívásra minden férfi
azonos módon: féktelen agresszióval.

Még mielőtt Katica színre lépne, Sugár grófja
pontosan leírja viszonyuk lényegét: „Ha hátra pil-
lantok, két dolgot látok: az árnyékomat meg őt."
Azaz Katica úgy tartozik Sugár grófjához, mint
villámfényhez az árnyék. (A német név, Wetter
von Strahl, villámot jelent, ugyanakkor a Strahl
fénysugarat.) Míg azonban Katicában zavartalan
a másikhoz való közeledés, a találkozásban való
egyesülés vágya, és cselekedeteivel bizonyítja,
hogy ő és a gróf egy és ugyanazon dolog
elválaszthatatlanul összetartozó két oldala, a
grófban csak súlyos félelmekkel terhelten, kizök-
kenten él ez a vágy. Katica közeledése rettegést
kelt benne, és ez azaz indulat, mely azután a kor-
bács használatához vezet. Bukolikus paródiából
erotikus himnuszba átcsapó nagymonológjában
ott kísért az egyesülés utáni vágy, az önmagának
föltett kérdés - "Miért nem tehetem meg?" -
azonban megválaszolatlan marad. A rettegés
megértéséhez nincsen nyelve, a lélek ősrétegéből
megjelenő ősök tiltása pedig értelmezhetetlen
számára, így azt a rendi különbségekkel ma-
gyarázza. E különbségek azonban ismét csak
nem adnak magyarázatot az agresszió meghök-
kentő kitöréseire.

Az Amphitryon a berlini Schlosspark
Theaterben (1981)
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z eltört korsó a hamburgi Thalia
heaterben (1971)

Miért nem képes hát megtenni, amit pedig oly
agyon akar? Mert férfi és nő között létrejövő
gy-ség a magamban lévő nő elfogadását is je-

enti. Strahl (és talán Kleist is) ettől retteghetett a
egjobban. Innen, a felszín átszakítása, a test ha-
árainak átlépése, a behatolás, a test kendőzet-
en valósága, azaz a két ember egyesülése körüli
rtikulálatlan, ősi indulatokból ered hát az a szo-
ongás, mely azután a korbács (e gyanúsan falli-
us eszköz) helyettesítő használatához vezet.

Katica a maga légies, angyali lényével azon-
an csak az egyesülés ideájátjeleníti meg. A test
unigunda. Ő az egyesülés testi oldalával ösz-
zekapcsolódó szorongásokat hordozza. A női
est üzenete A heilbronni Katica kozmoszában
edig ez: a nő nem az, aminek a felszín mutatja,
szép külső mögött diabolikus erők lesekednek.
behatolás általi egyesülés pedig halál.
Innen erednek háta szélsőségesen agresszív

álaszok: Miksa várgróf gúzsba köti a nőt, és
integy helyettesítőleg szájába rongyokat töm.
rajnai Stein grófja pedig lovagi becsületét fe-

edve alattomos orvtámadást hajt végre, Thur-
eck várát porig égeti, csak hogy helyettesítő
gyesülését végrehajthassa: "Hej, micsoda föl-
éges boldogság lesz nékem lecsapni reá, csa-
árd mellébe döfni bosszúm gyilkos fullánkját,
érét ereszteni, húsát szétszaggatni, hogy csu-
án csontváza maradjon..."

A marionettszínházról néhány mondata talán
obban megvilágítja A heilbronni Katica kísérlet-
ellegét: „Az Éden kapujában pedig ott áll a ke-
ub, nehogyvisszamehessünk; körbe kell hát
erülnünk a világot, hátha találunk egy hátsó
iskaput." A darabban megidézett mítoszhoz,
ely-ben férfi és nő között nem a harc, hanem

z egység uralkodik, visszatérni nem lehet. Az
lőrehaladásra pedig a Kleist világában ritkán,
sak pillanatokra létrejövő egyesülés tesz
ísérletet. És hogy ez lehetséges legyen, a
ovagromantika és a mese teljes eszköztárát fel
ell vonultatnia.

1962-ben a TheaterderZeitcímű folyóiratban
yílt vitát tartottak A heilbronni Katica, pro és
ontra címmel. Itt jelent meg Hans Mayernek a
arab addigi recepcióját gyökeresen átértékelő
olgozata, melyben a darabbal szemben mindig

s hangoztatott kifogásokra ezt hozza fel: „Tény-
eg el kell hát mondanunk, hogy Kleist nem pol-
ári szomorújátékot, hanem mesét írt? Hogy He-

lbronn meseországban található?"
Valóban, a mese eszköztára, a kettős álom, a

erub többszöri megjelenése, a császár döntése
s Katica császárlánnyá nyilvánítása, de legfő-
éppen a "hamis és igazi menyasszony" népme-
ei motívuma mind-mind szükséges ahhoz,
ogy az egyesülés létrejöhessen. Mert a mese a
onosz legyőzhetőségét és a lélek kiegyezését

hirdeti. Amiképpen az egész, hatalmas energiá-
val működtetett apparátus is azt mondja az
egyetlen cselekvő, mert nemcsak lendületből
táncoló figurának itt: ne félj! Az egyesülés a vi-

Eszenyinek, rég tudom, víziója van a szin-
házról. Nem az egyes darabokról vagy
előadásokról (azokról is), hanem általá-
ban a nagybetűs színházról. Képekben
gondolkodik, látványban, terekben, fé-
nyekben, mozgásokban, a tér elemeinek kont-
rasztjaiban és összhangzatában, s a levegős
térben mozgó emberi testekben. A monumentá-
lis térben mint játékszervező elemben. Eddigi
három rendezése alapján úgy tűnik, megtalálta
magának az Ideális alkotótársakat, akik felső fo-
kon képesek megvalósítani rendezői vízióját.
Hogy mely stádiumban születik meg a látvány
pazar monumentalitása Kentaur tervezésében,
vagy mikor döntik el Bartha Andreával, a jelmez-
tervezővel, hogy mondjuk, a heilbronni Katicá-
nak lecsúszó-összegyűrődő ócska harisnyában
kell megjelennie, amiből a megfelelő pillanatban
elővillan mezítelen lába, avagy mikor születik
meg az ötlet, hogy a „páváskodó" Thurneck Ku-
nigunda grófnőnek valóságosan is pávatollakkal
ékeskedő szoknyában, a fején varázslóföveggé
formázott vörös hajkoronával kell megjelennie,

lágegyetem rendje szerint való. Jó lesz így.
A Kätchen von Heilbronn Heinrich von Kleist

egyetlen reményteljes műve.
Mese.

maradjon az ő titkuk. Mint ahogy az is, hogy a ha-
talmas háttér derengő égboltozatán mikor pa-
rázslik föl s mikor hamvad el egy fölvillanó fény-
golyó (nap, hold, villámlás stb.).

Eszenyi színháza totális színház, amibe
ugyanúgy beletartozik a nagyvonalú teatralitás
és festőiség, minta játékosok mozgásának pre-
cíz koreográfiája, és ha kell, stilizációja.
Különleges képessége van hozzá, hogy a
színház alkotóelemeit egységében lássa és a
gépezetet egészében működtesse. A rendezői
gondolat, a dráma értelmezése,. a koncepció
színészi megvalósítása mindezek függvényében
valósulhat meg Eszenyi színházában.

A heilbronni Katicából, e különleges, romanti-
kus „nagy történelemi lovagdrámából" a rendező leg-
előbb is kiolvashatta egy éteri tisztaságú, fertő-
zetlen szenvedély emberi drámáját s annak vízió-
ját. Olyan meséét, amely nyers és pragmatikus
mindennapjainkból, a századvég szexiparrá
degradált érzéki „kultúrájából" rég száműzetett,
ám archetipikus képzetként és vágyként
ösztönösen ott munkál egyéni és kollektív
tudattalanunkban
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