
MIÉRT PONT HEINRICH VON?
i ez a Kleist-mánia? (Mért van hosszon
bessz helyett, mikor különben minden
esik?) Mért ír ma valaki Kleist-operát? És
mért van mostanában annyi Kleist-bemu-
tató? És mért jelennek meg épp most
(egyébként júniusban, a Jelenkornál) a

Kleist összes művei első köteteként Kleist
novellái és (jobb szó híján) kisregényei
(ráadásul újrafordítva), variációkkal és
jegyzetapparáttal? És mért lesznek - semmilyen
kerek évszámhoz, dátum-hoz nem kötődő - ún.
„Kleist-napok" (éspedig a Budapesti
Kamaraszínház és a Goethe Intézet
támogatásával április utolsó hetében)? - kér-
dezte tőlem egy illető.

Az első (kötelező) válasz az: nem tudom.
A második (szemtelen) válasz az: véletlenül. A
harmadik (illendő) válasz az: mert jó író (vé-

letlenül).
A negyedik (hozzávetőleges) válasz az: a kultú-

rahordozók elkapták egymástól - H. v. K.-vírus.
Az ötödik (felelőtlen) válasz az, hogy sajáto-

san kifejez valamit sajátos korunkból (és a saját-
jából).

A hatodik válasz az, hogy talán rossz a kér-
dés.

A hetedik te magad légy. - Ha az embert
megkérdik valamiről, akkor vagy talál gyorsan
egy frappáns replikát, mely természetesen, épp
mert frappáns, kielégületlenül hagyja, vagy el-
kezd maga is kérdéseket föltenni önmagának:
egyik kérdés bújik elő a másikból, jó esetben ma-
ga sem tud válaszolni rájuk, illetve érzi, hogy a
válasz csak annyiban elfogadható, mert kell,
hogy legyen válasz az olyan kérdésekre, melyek
így kezdődnek: „miért pont ő?", és úgy fejeződ-
nek be, hogy: „és miért nem valaki más?" Tehát
„miért éppen Kleist?" - amit apám mondjuk így
fejezne be: „nincs jobb dolgod, kisfiam?"

ÍME:
1. Kleist a nagy továbbgondoló, a túlgondoló.
Modern dolog túlbillenteni a drámai cselek-

ményt minden létező konzekvencián, még a ha-
lálon is. A túlzás modern dolog. Nem lehet eléggé
eltúlozni, mennyire az. Kleist képletszerűsége
révén modern feladványokat agyal ki és old meg:
könnyen behelyettesíthető, tele van utalással. A
legnagyobb elvontságot képes összekapcsolni a
legnagyobb konkrétsággal. Hősei olyan szenve-
délyek martalékai, hogy néha föllázadt személyi
számítógépeknek, néha pedig sebzett vadálla-
toknak látszanak. Minta Rubik-kockában, végül
minden színlap homogén lesz: eljön a halál - de
ez inkább konzekvencia, mint megkönnyebbü-
lés. Haláltáborok jeges fuvallata a végiggondo-
lásban, a képletszerűségben, az idealizmusban:
nagyon német, tehát mindig nagyon időszerű.

2. Kleist a nagy romantikus, a nagy mesélő.
Modern dolog (egyesek szerint posztmodern) a

mese szálainak képtelen túlcsavarása, a szen

vedélyek jeges felizzítása, a sci-fivel határos
fantasztikum, a vadító szüzsék; a parapszicholó-
gia reneszánszába illenek a látomások, a meg-
érzések. Túlreflektált hatásvadászat - mintha
tévécsatornák között kapcsolgatnánk: a csillag-
háborús gólemek burkába bújtatott esendő földi
lény önmagával való alkati összeférhetetlensé-
gének ábrázolása, olykor a giccshatáron -- Cas-
par David Friedrich alkonyatai, temetői tenger-
partjai: szélesvásznú, színes, hollywoodi, tehát
mindig nagyon időszerű.

3. Kleist a jéghideg stiliszta, akinél megáll az
idő.

Modernül kopár. Novelláiban nincs tájleírás,
nincs ember-külábrázolás - mert a novellák
rejtett színdarabok: cselekvések tereptárgyak
között. Drámáiban nincs igazi cselekvés -- csak
novellisztikus környezetrajz, döntésháttérvázla-
tok - mert rejtett novellák: a monológok itt re-
génybe illők. Novelláiban a kopáran ütköző indu-
latteher mindig drámai: ez az átfordítás irdatlanul
modern; ez a műfaji meghatározhatatlanság:
modern. Nemzetietlen és vadul nemzeti: hol tör-
ténik? akárhol, de nagyon intenzíven. Nehéz-
kessége előny - mert kinagyítja a pillanatot és
lelassít -, lényegretörése előny - mert pillana-
tokra robbant és felgyorsít. Darabos mondatai-
ban a darabokra tépett kamikaze muszlim-ifjonc
fanatizmusa - látszattá válás egy látszat kedvé-
ért: mindig időszerű.

4. Kleist a nagy öngyilkos, a nagy
pesszimista, a nagy magányos.

Mily modern dolog a kultúrpesszimizmus, a
művekben Thanatosz és Erósz üli torát, Sig-
mund Freud, a nagy álomfejtő jubilál: feltűnik
sánta bíró képében Oidipusz, jó lenne rájönni, mi
történt egykor, az őskorban velem, veled, és
hogy honnan ez az örökké (semmilyen utópiá-
ban sem betelhető) betölthetetlen vágyakozás?
Minden korszakban minden korszak egyszerre
van jelen, a kezdet és a bukás együtt:
igazságtétel à la Hongroise: időszerű.

5. Kleist az erkölcsi dilemmák nagymestere.
A döntésképtelenség paroxizmusa: a követ-

kezetlenség. Homburg nem Hamlet, nem azért
dönt rosszul, mert erkölcsi skrupulusai vannak,
hanem mert nincs ott. Hol van? Réved, tűnődik:
ez az időből kiszakítottság nem azt jelenti, hogy
gondolkodik, hogy reflektál, mint Hamlet, hanem
egyszerűen azt jelenti, hogy nincs ott: hogy olyan
mértékben problematikussá vált az egész léte-
zés ennek a parányi szubjektumnak (persze a
porosz katonai államhatalom se kutya -- vele
szemben, alatta, fölötte) - hogy se szó, se be-
széd: kilép belőle. Ez a kilépés aztán lehetne az
elidegenedés, a tárgyiasulás, a tonalitás meg-
bicsaklásának metaforája, a bensőségesség
szüntelen megszűnése, az üres szubjektivitás

képtelenül telített paradoxona. Ebből jön a követ-
kező pont:

6. Kleist nagyon olyan v o l t - mint amit írt,
már az elviselhetetlenségig olyan, ebben Kafka
az egyetlen utódja - a szorongás mint
modattesttan. Kafka pedig nagyon Kafka -
mindig aktualnüj. És ebből jön a,

7. és utolsó pont: Kleist nagy kihívás fiatal
rendezők (és fordítók) számára.

Te magad. Én nem rendeztem Kleistet (oly ifjú
sem vagyok már), nem áltatom magam ezzel, én
csak ott voltam. Mondjuk így: kibírtam. Az irtóza-
tos lebegést két döntés, két látszat, két tett kö-
zött. (Vagy fordítóként gondoljunk a mondat-
hosszra- meddig lehet kitartani?) Mint mondjuk
Rupert von Schroffenstein: akinek fontos, hogy
milyennek látják, ezért inkább hazudni is hajlan-
dó, mert gazember lesz, merő
becsületességből, de amikor lelepleződik,
éspedig kétszeresen is, kíméletlenül, akkor már,
azt hiszi, hogy egy látszat kedvéért, hazugság
nélkül, vállalja önma-gát. Pedig ez sem igaz. És
ráadásul hiábavaló.

Mit mondhat ilyenkor színészeinek a ren-
dező?

Amikor a drámai ábrázolás tárgya nem par ex-
cellence drámai tárgy, hanem a vélelmezés, egy
eshetőleges döntés mérlegelése. Egy olyan cse-
lekményre való fölkészülés, mely cselekmény
maga is csupán egy stádium a tett és az elhatá-
rozás közötti, közelebbről nem meghatározható
intervallumban - mely intervallum végtelen tér,
tele neonreklámmal és illatos, szárított gombás
fehér vászonzacskókkal, melyek a keresztge-
rendáról lógnak alá.

Ott áll, kifüggesztve a történés, azon a ponton,
ahol elkezdődik és egyben véget ér a dráma.
Mozgalmas kifeszítettség: még el sem kezdő-
dött, már vége is: a pillantás egyszerre jövőt für-
késző és múltat firtató - már vége is: csak ki kell
addig bírni valahogy.

Ebben a térben lebegünk mi is. Tudjuk, hon-
nan jövünk, tudjuk, merre tartunk - de egy lé-
pést sem teszünk abba az irányba -, a háttér
lépdel és változik - mi változatlanok vagyunk.
Minden összeomlik bennünk, megsemmisülünk
- és így vagyunk változatlanok. Épp egy világ
süllyed el mellettünk, és mi azt mérlegeljük, hogy
helyes-e vagy helytelen abba az irányba fordítani
a tekintetünket.

Ez a rettenetes vacillálás. Az ambivalenciá-
nak ez a túlfeszítettsége. A képletek rémuralma.
És közben az apró, hétköznapi tények...

Miért épp Heinrich von?
(Hangsúly a vonon.)


