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ellentétet: Henrik elöl nyitott, lobogó ujjú, vörös
selyeminge szinte provokálja Bertha állig be-
gombolt, szűk szövetruháját, hogy gombolódjék
már ki. Jó és finom megoldás, hogy Bertha és
Hanno szövetségéről csupán fejfedőjük hason-
lósága árulkodik; míg az érsek egyházi öltözéké-
nek megfelelő, fehér, fejhez simuló sapkát visel,
addig Bertha fejét az előbbihez hasonló formájú
fekete, gyöngyökkel kirakott főkötő fedi. A király-
né ruházata viselője erkölcsösségét is hivatott
jelezni, kár, hogy ennek hamissága nem derül ki
a Hannóval folytatott magánbeszélgetéséből. E
látszatpárbeszéd lényege éppen az lenne, hogy
leleplezze a két ember valódi - természetesen a
hatalomra irányuló - törekvéseit, ehhez pedig a
jelenet már-már abszurd humora szolgálna esz-
közül: „HANNO: Mint egy kisleány - ma is, oly
szende vagy, s oly ártatlan. Tán azt se tudod,
hogy született tőle gyermeked. BERTHA: (lesüti
szemét) Nem, nem tudom."

Takács Katalinnak nem esik különösebben ne-
hezére megjeleníteni az erős és okos asszonyt,
akit még Henrik is komolyan vehet, mégsem
derül ki igazán, hogy miért vonzódik annyira
ehhez a férfihoz, nem válik valóban meghódítot-
tá, legyőzötté. Győző és legyőzött viszonyára az
jellemző (persze azonkívül, hogy kölcsönösen
feltételezik egymást), hogy az előbbi aktívan, az
utóbbi passzívan viselkedik - a lándzsát emelő
kar alatt az áldozat mozdulatlanul lapul. Ebben az
esetben azonban Henrik az, aki passzív Berthával
szemben-a személyiségével hódít,
tulajdonképpen a kisujját sem kell mozdítania.
Az, hogy gyengéd érzelmekkel viseltetett az
asszony iránt, csak abból derül ki, ahogy később
Bertha halál-hírét fogadja.

Henrik tehát újra király, ám a pápa - nem
annyira a sváb lányok körében folytatott kicsa-
pongásai, mint inkább pápaellenes nézetei miatt
- kiátkozza. Henrik és cimborái a színpad hátte-
rében, vörös függöny előtt fekete csipke alsóne-
műbe öltözött lányokkal hetyegnek, amikor min-
den irányból besétál a tizenkét fekete csuhás
szerzetes. Henrik egyedül marad, meztelenül,
sötét van, és ő hason csúszik a hideg fémleme-
zeken. (Talán érezhettem volna Henrik magányát,
a „némaságot" [ő így mondaná], a meztelen
ember kiszolgáltatottságát, ahogy a feketeség-
ben ridegen szikrázó fémpadlón hasal és zokog,
de ebből a győri diákközönségnek köszönhetően
szinte semmi nem valósult meg: a csaknem ru-
hátlan női és férfitestek látványa ugyanis olyan
heves érzelmeket váltott ki a Henrikhez hasonló-
an szertelen sihederekből, hogy az orgia-
jelenetből esetlen imitáció lett.)

A bűnbánó Henrik elmegy Canossa vára alá.
A várat néhány méter magas keskeny fémlemez
jelzi, az alján ablakszerű nyílással. Ide vezet az út,
melyen Henriknek végig kell lépdelnie, két olda-
lán pedig az ájtatos nép szurkol neki. A két mi

nistránsfiúcska kilép az ablakon, majd vállait a
nyíláson átpréselve a pápa is kihajol. A fémbe
szorult egyházfő teljes pápai díszében a mezítlá-
bas Henrikhez képest maga is fogoly - Canossa
foglya. Abszurd helyzet: a nagyobb hatalommal
bíró fogoly visszaadja szabadságát a másik fo-
golynak. A feudális rendszerben ugyanis a király
felett közvetlenül a pápa áll, aki pedig csak Isten-
nek tartozik számadással. De azt hiszem, Henrik
nem hisz Istenben.

Az öreg Henrik már nem vörös ingben jár,
hanem hosszú, szürke katonakabátban. Hozzá
képest a fiai valóban gyengének tűnő, kisstílű
alakok. Henrik lebecsüli a koronáját elcsenni vá-
gyó ifjabb Henriket, és hibázik, mert bizony a
kisstílűség győz a nagystílűség felett. A foglyul
ejtett, öregedő király kedvenc hadvezérével,
Hohenstaufennal támasztja a falat, és fütyöré-
szik. Keserves füttyszó ez. Kaszás Attila Henrikje
észrevétlenül válik felelőtlen és vakmerő fiatal-
emberből ezüstös hajú, fáradt öregemberré: a
fiatal királyban már érezni lehet valamit a későbbi
fásultságból, az öreg Henrik szemében pedig
még mindig huncut mosoly bujkál.

Az újra korona nélkül maradt Henrik egy vár-
ban csücsül, tolószékben, fogolyként, egy na-
gyon kedves apáca társaságában. A díszletet

Ha egyetlen, korántsem szakszerű metszéssel két
részre szeljük a drámai műfaj történetét - a
nagyjából a XIX. század utolsó harmadáig íródó
klasszikus drámára, illetve az lbsen és Csehov
kezdeményezte mo-
dern drámára-, akkor az előbbi hatalmas perió-
dusról általánosságban állítható, hogy a szerzők
jobbára a mi lett velük válaszát adták meg hőse-
ikről szólva, a legutóbbi bő évszázadban viszont a
mi lesz velük? katartikus kérdése, bizonytalan-
sága került előtérbe. E dilemmát, szorongást
felfoghatjuk többes szám első személyben-ami-
ként Almási Miklós Csehov-könyvének címe tet-
te: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?-; ám el is
háríthatjuk magunktól, nem kívánván sepregetni a
szomszéd pszichék gyanús portája előtt. Főleg,
ha rögvest hat nőről - és csak nőkről - vallanak a
viszonyváltozások, s az író a szuverén dráma-
forma és a konfekcionált színműáru közötti, eny-
hén kihívó és szándékosan melodramatikus té-

mosta zsinórpadlásról lépcsőzetesen leeresztett
reflektorsorok alkotják, de csupán egy-egy lám-
pa ég. Az exkirály elesett, szenilis öregember,
akihez úgy érkezik egykori bajtársa és hadvezére,
Hohenstaufen, Mint a kórterembe belépő egész-
séges ember, aki hírt hoz a kinti, szép világból. A
Henrik kezébe meggybefőttet nyomó Hohen-
staufen azonban hiába komédiázik, ő sem a „ré-
gi": zavartan veszi észre, hogy ráült a kalapjára.

„Már este van" - hallatszik kintről az őr kiál-
tása, Henrik a halálra gondol. Speyerbe akar
majd menni. Hiszen Bertha is ott van. De most
még nem. Még van idő. A még mindig pajkos
Henrik és az apáca meggymagokkal lövöldözik
egymást. A lány, kacagva kirohan, a király egye-
dül marad; sötétedik. Hiszen már este van.

Füst Milán: Negyedik Henrik király (Győri Nemzeti Szín-
ház)
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Füzér Annamária.
Dramaturg: Magyar Fruzsina. Rendezte: Tordy Géza.
Szereplők: Kaszás Attila, Takács Katalin, Ács Gyula,
Nádházy Péter, Vass Gábor, Szilágyi István, Baranyai
Ibolya, Stubendek Katalin, Ungvári István, Csudai Csa-
ba Zsolt, Simon Géza, Györgyfi József, Ballai István,
Perédy László, Szűcs István, Ragó István, Szikra Jó-
zsef, Török András, Horváth Valéria, Bognár Gyula,
Borbás Erika, Posonyi Takács László.

makezelést választja, mint majdnem harminc
esztendeje keletkezett alkotásában Rainer Wer-
ner Fassbinder (aki 1971-ben előbb színre vitte,
majd 1972-ben megfilmesítette darabját).

Velük: hősnőinkkel egyébként nem lesz sem-
mi, illetve a Semmi lesz velük. Petra von Kant két
házasság traumáját (özvegységet, válást) köve-
tően egy fiatal nőbe szeret bele. Karin csak annyi-
ra és csak addig viszonozza a viharzó testi és lelki
érzeményeket, amennyire és ameddig ezt jól fel-
fogott önérdeké diktálja. Aztán lelép a balfenéken
(a saját férjével), Petrának a szeszt, az őrjöngést,
végül a megjuhászodást hagyva.

A takarékosan épített egyfelvonásos végére a
kőszikla keménységű Petra - akire egy kiseb-
becske divatcég épül - az elszökött szerelemmel
együtt levetkőzi önző pragmatizmusának, célori-
entált akarnokságának rideg páncélját, és-alkal-
masint nem szólamszerűen - meghirdeti a nem
önös élet távlatát. Legalábbis a miskolci Csarnok

TARJÁN TAMÁS

MI LESZ VELÜNK, RAINER WERNER?
FASSBINDER: PETRA VON KANT
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Margitai Ági (Petra) és Olasz Ági (Karin)

(a X. Országos Stúdió- és Alternatív Színházi
Találkozón, Gödöllőn is eljátszott) előadásában.
Ennek befejezése egy fokkal engedékenyebb,
mint az alapszövegé, bár sem az
eszközemberekből lett koronatanúk karéja, sem a
fotográfiaszerű zárókép kettőse nem ígér sok jót.

Fehér György - aki történetesen filmrendező, és
ez (hosszú szünet után) történetesen a második
színházi rendezése - biztos érzékkel terem-tette
meg a parancsszavakkal dirigáló, elemeiben
összehangolatlan, hajszolt és boldogtalan élet
egocentrizmusának miliőjét. A dráma tagadha-
tatlanul ügyes és hatásos szabásmintája szerint
Petra dinamizmussal palástolt reménytelen ma-
gányosságát, súlyosan deformált interperszonális
létmódját legfőképp nem is neki magának kell
megmutatnia, hanem egy mindenes alkalmazott-
nak, cselédnek kell elszenvednie. A szituációk
atmoszféráját az ő majdhogynem folyamatos,
szinte néma és látszólag rezzenéstelen jelenléte
sűríti a tűréshatárig. A rendezés, a díszlet hátra-
vont, egyben központi helyet jelölt ki Marlene
számára. A szapora munka és a buzgó pótcse-
lekvés e rajz- és varróasztali őrhelyéről Szitás
Barbara az öntudatvesztést kockáztató lelki és
érzéki intenzitással vigyázza vágyott és rettegett
úrnőjének minden szavát, mozdulatát. Az ancilla
odatartja fagyott és égő orcáját az utasítások és
káromlások pofonjainak. A leszbikus mártírium
mint vezeklő szakralitás: akár gênet-i távlatok is
megnyílhatnak Szitás Barbara éppenséggel nem
eszköztelen, színészileg és rendezőileg is hibát-
lanul ritmizált alakítása révén. Ahogy például a
divatrajzokat motorikusan színezi, ahogy rángó
kézzel satírozva mered a csontig, vérig lemezte-
lenedő Petra szemernyit sem takargatott szcéná-
ira, az színpadi mestermű. Kérdés, hogy ez az
epedező, feltétel nélkül odaadó hűség a jutalmát
nyeri-e el, midőn a bűnbánó domina egyenran-
gúságot sugalmazó szembesüléssel fordítja maga
felé alattvalóját. (E lezárás éppúgy a semmi
partjaira visz, minta Fassbinder eredeti elképze-
lése szerinti vég, azaz Marlene elköltözése.)

A Petrát övező környezet további két, alkalmi-
lag felbukkanó embertárgya nem bír a Marle-
nééhez hasonlítható térrel és funkcióval. A min-
dennapok süket és vak (de azért önző és követe-
lőző) élvezetére berendezkedett, elpusztíthatatlan
anya, Valeria az egészségesek hűvös fölényéből
csalogatja elő az alkoholos-hisztériás rohamot
átvészelő leánya iránti, ugyancsak hűvös

Margitai Ági és Szilás Barbara (Marlene) (Éder
Vera felvételei)
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szolidaritást. Máthé Éva mint pirospozsgás
nagymama-baba: jel-egyéniség, jele annak, hogy
a gyerekkor oda, s az anyába sem lehet
kapaszkodni. Az intézetben nevelkedő bakfis-
lány, Gabriele ezt a saját bőrén érezheti, mit sem
értve anyjának, Petrának a kitöréseiből. Kovács
Vanda egy kissé túladagolt fontoskodással és
gyerekességgel, de illúziókeltően felel meg a
szülő-gyermek kapcsolat kettős illúziótlanságá-
nak. Nemzedéki folytonosság és hagyományo-
zódás helyett Petra von Kant világűri magányban
lebeg a család (a külvilág) két generációja között.

Saját nemzedékén, a középnemzedéken belül
sem lel szövetségesre. Sidonie színleg barátnő
és részint sorstárs, az álca mögött azonban ke-
rítőnő, kígyó, kárörvendő démon. Máhr Ági -
egyedül a szereplők közül - a groteszk karikíro-
zást vállaló széles, cinikus mosolyokkal, önma-
gát sem kímélő hóhéri hangsúlyokkal köpi és
nyeli a „jobb körök" irgalmatlan kirakatéletének
féligazságait, hitvány morális sablonjait. Karint
bemutatva - tehát közvetve - ő viszi táncba
Petrát, hogy aztán kacaghasson e majdnem-ha-
láltáncon (ő, aki valószínűleg szintén táncolt,
vagy szeretett volna táncolni a lánnyal diszkré-
tebb, vagyis gyávább és aljasabb veszem-adom
játékszabályai szerint).

Fehér György energikus kézzel vágja ki a Petra
von Kant keserű könnyei szövetéből az éjszaka
és a nappal járását váltakozva követő jeleneteket.
Á magát minden emberi alászállásnak odakínáló
zsibvásári térben az erotikus képzeteket keltő
heverő díszpárnái, illetve ágyneműi egymást
cserélve mérik a telő időt. Zeke Edit - nyilván
rendezői kérésre-ócskábbnak, provinciálisabb-
nak tervezte a színteret annál, amilyet egy von
Kantnak gondolnánk. Divatcéget vezető üzlet-
asszony kisüzemként is működő előkelő lakása?
Nem. Ígazító-szabóság és jelmeztár, kantin és
garni. Á díszlet barna és élénkkék foltjai alól a
figyelmes szem számára előtör a buja vörös és a
fenyegető fekete; a szétdobált bútorok esetle-
gességében geometria lapul. Á rendező ebben a
kamaraközegben mértaniasan metszett (és met-
sző), virtuálisan „körüljárható" dialogikus kap-
csolatokat rajzol ki, igen pontosan értelmez.

Sajnos, Fehér jobban érti a darabot, mint a
címszereplőt. Petra lelki szakadékainak, össze-
tett figurájának nem lát a mélyére. Túlzottan is az
alak energikus, osztatlan, mindent és mindenkit
maga alá teperő önzésére hagyatkozik. Ennek
Margitai Ági vallja kárát. Vagy a rendező nem
tudta a színésznőt kivetkezettebb, szemérmetle-
nebb játékra ösztökélni? Margitai Petrája vala-
mennyi jelenetében jó - a férfiakkal: a második
férjjel való leszámolás, az újraélt szerelmi undor
nagymonológjában kiváló -, csak a szapphói
önkívületben nem az. Olasz Ági (Karin) pimasz
meztelenkedéssel, foghegyről odavetett tőmon-
datokkal, a szociálisan is primitívebb önzés kül-

telki szokásrendjébe süppedve a vegetatív testi-
ség szintjén éli-játssza, hogy na jó, ezt meg azt
megtette a vén spinének, és akkor mi van, lássuk
a piát, a lét, a karriert, és különben is. Karin
megvolt Petrának, de Karin szarik rá. (Á darab
1989-es kaposvári bemutatójakor a kedves em-
lékű, disztingvált Julian Ria volt a fordító. Á
mostani nyersebb változat nem egészen az ő
textusát látszik követni. Á - gödöllői - színlapon,
műsorfüzetben a fordító nevét hiába keressük.)

Karin azonban nincs meg Petrának. Margitai -
talán Zeke Edit jelmeztervezői vétéséből...? -
előre elhordja dekoltált selymeit. Á legeksztatiku-
sabb (vissza-, újra-)hódítás perceiben sem dob
be valami pikánsabb ruhadarabot a közömbösen
háromnegyedpőre Karinnak (ő, Petra, a divatter-
vező). Változatlanul a lehető legaszexuálisabb
papucsban rohangászik. Ha Petra ellenvetést
nem ismerő, sokáig diadalittas önbizalma oly
vak, hogy csupán az „én akarom, tehát úgy is
lesz!" tudatáig ér fel, a figura elveszti érdekessé-
gét, rétegzettségét, különösen Olasz Ági árnyalt -
már a kezdeti kacérkodásban is a bosszút és
megszégyenítést fontolgató - Karinja mellett.
Margitai előnytelen öltöztetése és sikerületlen
sminkje miatt a Fassbindernél mintegy tíz esz-
tendőnyi korkülönbség (két „nővér" szerelme)
helyett itt más életstádiumok találkoznak össze

eter Hacks Lotte című monodrámájának
pikantériáját a benne elmesélt sztori, illet-
ve a sztori szereplői - nevezetesen Goethe
és Charlotte von Stein - adják. Alighanem
filológiailag is stimmel minden részlet és
utalás ebben a bizonyos értelemben furcsa,

más értelemben korára nagyon is jellemző
szerelmi történetben. Mégsem ezért és nem is a
pikantériáért érdemes műsorra tűzni a darabot
és meg-nézni az előadást. Ebben különbözik
Hacks darabja a bulvármonodrámáktól: ez
elsősorban is egy nagyon okos szöveg.

És túlnyomórészt - a négy jelenetből legalább
háromban - nagyon színházi: színes és hangula-
tilag szerteágazó. De nem ám úgy, mint azok a
bizonyos bulvármonodrámák, amelyekben azért
sírnak és nevetnek, szenvednek és szárnyalnak,
hogy a játszó színész vagy színésznő egész
szak-mai repertoárját felvonultathassa, hanem
éppen

és válnak szét, sokat elvéve a darab drámaisá-
gából.

Margitai „őrülési" jelenete a figuráját szeren-
csétlenül érintő rendezői és színészi elcsúsztatá-
sok miatt feszélyezően hergelt. (Elcsúsztatás
például, a kezdet kezdetén, hogy Karin láttán nem
szerelmi villámcsapás éri, hanem - Sidonie előtt is
fitogtatva erejét, delejét - ráparancsol a lányra,
mikor térjen v issza. Ez egyértelműen következ-
het Petra egyéniségéből; ám ha csak ennyi
következik, akkor a Fassbinder név áruvédjegye
tényleg tucatszínműre tapad.) A színésznői
nagyságot a beteg (immár egyszerű pizsamás)
Petra megcsöndesülésében, hirtelen érkező, de
hiteles személyiségfordulatában látjuk viszont. A
mi lesz vele? a mi lesz velük? szép befejező
képből fáj föl - de a miskolci előadásban Petra
von Kant könnyei nem keserűek, hanem gin-
ízűek, s a rosszul festett szemhéj feketéjét má-
zolják el.

Rainer Werner Fassbinder. Petra von Kant keserű
könnyei (Miskolci Nemzeti Színház)

Fordította: Julian Ria. Díszlet-jelmez: Zeke Edit. Zenei

munkatárs: Bankó Éva m. v. Rendezőasszisztens: Vágó
Katalin. Rendező: Fehér György m. v.

Szereplők: Margitai Ági, Máhr Ági, Olasz Ági, Kovács
Vanda, Máthé Éva, Szitás Barbara.

fordítva: a szöveg belső logikájának nyomvona-
lán haladva hol ilyen, hol olyan színt vagy han-
gulatot közvetít.

De hát bárhonnan közelítsünk is hozzá, a Lotte
bármely előadása a színésznőről szól, aki Lottét
játssza. Babarczy László rendezésében tehát
Molnár Piroskáról. Es mivel a rendező nem fo-
gott semmiféle kísérletbe sem a darabbal, sem
az értelmezéssel, hanem csakis a színészen ke-
resztül, általa és vele szervezi meg a játékot,
ennek nem is támad semmi akadálya. Azt ugyan
nem tudtam megfejteni, hogy a Josiasként a
fotelben üldögélő és türelmesen hallgató bábot
az utolsó jelenetben miért váltja fel eleven sze-
replő-Kósa Béla -, de nem hiányzik a megfejtés.
Kicsit zavar, hogy a súlytalan alak végső megmu-
tatása mintha elvenne valamit a vallomás és a
valló formátumából - ám az egészhez képest
végül is apróság ez.

CSÁKI JUDIT

MOLNÁR PIROSKA
PETER HACKS: LOTTE


