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A kétarcú Kleist?

Egy este a berlini Deutsches Theaterben

Heinrich von Kleist, a német romantika e
rendhagyó alakja, irodalmi áramlatokba
nehezen besorolható egyénisége, ma
reneszánszát éli Európa színpadain. E re-
neszánsz alighanem merő véletlenségből
esik össze az író születésének közelgő
kétszázadik évfordulójával, mint ahogy a
berlini Deutsches Theater új Kleist-
előadása sem az évfordulóra készült,
sokkal inkább az Európa-szerte hullámzó
Kleist-bemutatók, adaptációk, film-
változatok sodrában, részben ezek hatása
alatt, részben feleselve velük. Adolf
Dresen, aki több mint egy étvizede tagja a
Deutsches Theaternek, s itt többek közt
jelentős sikert aratott Goethe Faustjával és
Clarigójával, most nem kisebb dologra
vállalkozott, mint hogy egy színházi este
keretében mutassa be Kleist Homburg
hercege és Az eltört korsó című darabjait. Az
ötlet első hallásra nyaktörő mutatványnak
tűnik, hisz a két darab külön-külön is
kitöltene egy-egy színházi estét, az
inszcenizálás jellegétől, tempójától
függően esetleg nem is rövidet. De az is
nyilvánvaló, hogy Dresen a két Kleist-
darab párosításával hozzá kíván szólni a
Kleist-reneszánsz felvetette kérdésekhez.

Merésznek nevezhető Dresen vállal-
kozása azért is, mert nem sokkal Peter
Stein méltán nagy hírű Homburg hercege
után született, mely a nyugat-berlini
Schaubühne am Halleschen Ufer előadá-
saként a 75-ös varsói Nemzetek Színháza
egyik szenzációja volt, s nem alaptalanul:
Stein épp azáltal szólt hozzá igen mélyen
és meghatározóan a mai Kleist-játszás
kérdéséhez, hogy következetesen önéletrajzi
drámaként olvasta a Homburg

helye- friedrich von Homburg herceg és a
brandenburgi választófejedelem konflik-
tusínak lényege így fogalmazható meg: vak
katonai fegyelem, a törvénynek való
feltétlen és megfontolás nélküli engedel-
messég - vagy a belső érzelmi biztonságon,
az irracionális úton megragadott igazságon
alapuló öntevékenység? Stein Kleist korába
helyezte a történelmi darab cselekményét,
mintegy azonosítva a porosz katonai
fegyelem elől az öngyilkosságba menekülő
írót az ifjú herceggel.

a választófejedelem alakjában a hatalmat
bölcsen, a közjó érdekében és az adott
körülményekre alkalmazó uralkodóesz-
ményt rajzolta meg.

A Deutsches Theater mostani bemuta-
tójának egyik kritikusa azon tűnődik, hogy
az elmúlt évszázad során sok német került
hasonló válaszút elé, mint Homburg
hercege, sokan érezhették, hogy ugyanaz a
sors jutott nekik osztály-részül, mint az ifjú
Friedrichnek, sőt mint magának Kleistnek:
az író tragikus élettörténete, de főként azok
a kérdések, melyeket magának feltett,
mintegy az őt követő német nemzedékek
nagy történelmi és emberi dilemmáit is
megfogalmazták. Ebben bizonyára sok az
igazság, részben magyarázatot adhat ez
arra is, hogy Kleistnek, noha életében az
egyetlen Az eltört korsó kivételével, mely
ugyan-csak megbukott, darabjait nem
mutatták be, miért ívelt oly magasra utóbb
színpadi karrierje. Azt hiszem azonban,
hogy Kleist mai reneszánszát nemcsak
ebben kell keresnünk, nem kevésbé abban
a hatalmas erőfeszítésben, melyet Kleist a
shakespeare-i hagyomány és a német
romantikus dráma eredményeinek szin-
tézisbe hozására tett. Nem kisebb ambíció
vezérelte, mint hogy megalkossa a drámát,
azaz a dráma soha meg nem valósult
eszményét, hogy meglelje a végső morális
igazságot, melynek birtokában

Kleist: Az eltört korsó (Deutsches Theater). A bíró szerepében Dieter Franke (középen)

Ezáltal pedig egyértelműen a fasizmus
születéséről adott kórjelentést a Kleist
megrajzolta hatalmi mechanizmus mű-
ködésében, mely épp oly értetlen a herceg
álmával - a költői intuícióval - szemben,
amikor halálra ítéli az ifjú Friedrichet,
mint amikor messze visszhangzó „Heil!"

kiáltással megdicsőíti.
Dresen Homburg hercege-rendezése épp

e leglényegesebb ponton száll vitába a
Peter Stein-féle előadással. Nyilvánvalóan
következik ez abból, hogy másfajta
társadalmi-történelmi közegben jött létre
a Stein-produkció (Nyugat-Berlinben) és
másfajta közegben (az NDK fővárosában)
a Dresen-féle értelmezés. Ez utóbbinak
voltaképp nem is az ifjú Friedrich herceg,
hanem a brandenburgi választó-fejedelem
a főhőse. Dresen elhatárolja magát attól a
személyességtől, mely sajátos színházi
poézissel fűtötte át a Scbaubühne
Homburg hercege előadását, számára az író
életrajzi adatai, még az oly tragikus
öngyilkosság is, filológiai adatokat je-
lentenek, ám a színpadon kizárólag a
műre figyel. S bizonyos értelemben kö-
zelebb kerül Kleist eredeti gondolatához,
mint Stein. Az egyéni intuíció és a tör-
vénynek való engedelmesség konfliktusát
nem látja antagonisztikusnak: ez a
Homburg-előadás a törvény megfontoláson
és mérlegelésen való önkéntes elismerését
hangsúlyozza. Mint ahogy Kleist



megfejtené a sors titokzatos álarcában
jelentkező törvényszerűségeket, és ezzel
együtt megtalálná a maga létének rendel-
tetését. Végül is e hihetetlen erőfeszítés és
tökéletességre törés roppantotta össze, ám
olyan rendhagyó és különös történelmi
érzékenységről tanúskodó drámai
életművet hagyott maga után, mely -
akárcsak Shakespeare drámái - újabb
távlatból új és új arcát mutatja.

Hány arca van hát a klasszika, a ro-
mantika és a realizmus hármas irodalom-
történeti kereszteződésében elhelyezhető
drámaköltőnek? Mondhatnánk, hogy

épp az a shakespeare-i benne, hogy ezer-
arcú. A kérdést azonban némileg moti-
válja, hogy kialakult bizonyos színház-
történeti legenda Kleist kétarcúságáról,
mellyel Dresen rendezése - a Homburg
hercege és A z eltört korsó párosítása - he-
vesen vitába száll, úgy tűnik, épp az élet-
mű totalitást és gazdagságát bizonyítandó.
A Homburg hercege és Az eltört korsó
ugyanis valóban a kleisti életmű két szélső
pólusa, a Deutsches Theater színpadán
mégis azon van a hangsúly, hogy a két
darab - a romantikus nemzeti dráma és a
népi komédia - úgyszólván minden

sorával egymásnak felel. Látatlanban azt
hihetnénk, nincs egyébről szó, mint hogy
a hősi-romantikus tragédiát - az ókori
görög drámai játékok szatírajátékaihoz
hasonlóan - vidám népi farce-szal oldja fel
a rendező. Ez az elképzelés semmiképp
sem tekinthető idegennek a teljes színház
ideáját valló Kleisttől, csak-hogy Kleist
esetében nehezen beszélhetünk
„feloldásról". Ahogy másik vígjátéka, az

Amphitryon is realisztikusan ki-dolgozott,
lélektanilag motivált tragikomédia, úgy
A z eltört korsó sem felhőt-len vigalom.
Ráadásul Dresen rendezése még
súlyosabbra hangszereli a farce-ot, mert
mintegy a Homburg-történet másik
oldalának értelmezi.

Az eltört korsóban egy németalföldi
parasztasszony panaszt emel Adam bíró-
nál lányának jövendőbelije, Ruprecht
ellen, mert az eltörte régi, becses, nemze-
dékről nemzedékre örökölt korsóját. A
tárgyalás során, melyet Adam bírónak kell
lefolytatnia, lassacskán kiderül, hogy nem
Ruprecht volt a tettes, hanem maga a bíró,
aki éjszaka belopózott a lány szobájába, s
azzal a fenyegetéssel akarta magáévá
tenni, hogy ha nem enged, Ruprechtet a
gyarmatokra küldi katonának. Dresen
ugyanazzal a színésszel játszatja Adam
bírót A z eltört korsóban, aki bölcs
választófejedelem volt a Homburg hercegé-
ben, ugyanazzal a színésszel Ruprechtet,
aki amott az ifjú, álmodozó herceg volt (és
folytathatnánk a sort: a komédia minden
szereplőjének megtalálja a megfelelőjét a
romantikus drámában), amiből mindjárt
következik, hogy többrétű lehetősége
nyílik a Homburg hercegének
„demitizálására" és Az eltört korsó fenn-költ
költészetének fölfedezésére. De ennél is
fontosabb, hogy a Homburg hercege
történelmi és erkölcsi problémaköréhez
mintegy háttérül vetíti a népi komédiát, s
ezáltal az egyéniség és a törvény konflik-
tusa, az a dráma, melyet a Homburg her-
cege megfogalmaz, mintegy szélesebb as-
pektusban is lejátszódik. S ha A z eltört
korsó társadalmi kommentár a Homburg-
hoz, úgy a Homburg történelmi nézőpont-
tal gazdagítja Az eltört korsót.

Abban, ahogy Dresen „megszervezi" ezt
a színházi előadást, jól látható Brecht
hatása. Brechti ihletettségre vall, hogy a
Deutsches Theater előadása fokozott je-
lentőséget tulajdonít a két darab értel-
mezéséből és egymásra hangolásából ki-
bontható társadalmi-politikai kommen-
tárnak. Természetesen anélkül, hogy a
rendező valamiféle erőszakot követne el a
kleisti szövegen. Épp ellenkezőleg: oly

Kleist: Homburg hercege (Deutsches Theater). Alexander Lang (Homburg) és Bärbee Bolle
(Natalie)



módon ügyel az egyes drámai alakok és
helyzetek történelmi kidolgozására és
osztályhelyzetének meghatározására, hogy
közben hű marad Kleist igazi értékeihez.
A rendezői „találmány" végül is abban
rejlik, hogy a dráma szereplői a dráma
lepergése után is tovább élnek, mintegy
feltárják másik énüket, de ezzel nemcsak
magukról, hanem az ábrázolt valóságról is
árnyalt és dialektikus képet adnak.

S itt voltaképp véget is ér a Brecht-
hatás, legalábbis a kézzelfogható és
elemezhető hatás; a két Kleist-darab - a
megjelenítés módját illetően két külön
előadás - nem nevezhető a szó szorosabb
értelmében brechti színháznak. A z eltört

korsó egy nagyszerűen eljátszott, minden
hivalkodó színfalhasogatástól mentes,
mégis eleven, realista népi játék. A Homburg

hercege, melyet előtte látunk (noha Kleist
életművében későbbi helyet foglal el),
már-már túlfeszített, igen szorosra fogott,
természetesen rövidített szövegre épülő
előadás, gyors színváltozással, fergeteges
ritmusban és a dikciónak - a jól érthetőség
mellett nem sok jelentőséget tulajdonítva:
hovatovább az a benyomásunk támad,
hogy a Kleist-dráma sűrített kivonatát
halljuk. A felgyorsított tempó és az első
pillantásra szokatlannak tűnő
darabpárosítás végül igazolja magát, s ez
nem kis mértékben az együttesen, legfő-
képpen pedig Dieter Franke játékán múlik,
aki a választófejedelem és a falusi bíró
kettős szerepében valósággal a rendezői
elképzelés „kulcsának" nevezhető.

Dieter Franke kivételes színészegyéni-
ség. Kopasz és szögletes arcú, akár egy
futballkapus a harmincas évekből, még
sincs ebben a jelenségben semmi anakro-
nisztikus. Vagy ha valami mégis van, az
termékeny és harmonizál az ellentmon-
dásoknak és vonatkozásoknak azzal a
dialektikus rendszerével, mely az egész
estét meghatározza. Nem az a legfonto-
sabb benne, hogy kiváló jellemszínészi
adottságokkal rendelkezik, s elsősorban
nem is az, hogy felfedezhetően jó iskolát
járt, inkább azt csodáljuk, hogy „saját
műhelye" van: tudatosan tud bánni saját
alkatával, tudja „alkalmazni" sziluettjét,
hangját, divatos kifejezessel élve,
pszichofizikailag teljesen ura magának.
Dresen rendezése többszörösen épít
Franke színpadi jelenlétére: ő határozza
meg e színházi este fő erővonalait.
Alexander Lang szép és rokonszenves,
csak kissé egysíkú játéka a Homburg
címszerepében és Az eltört korsó
Ruprechtjeként például mintegy a Franke

alakította kettős figura belső konfliktu-
sainak koordináta-rendszerében érvénye-
sül, nem beszélve itt az együttes más,
halványabb erejű, de az előadásban
hasonlóképpen jól „működő" színészeiről.
Másrészt a rendező mintegy az általa
életre keltett választófejedelem és bíró
alakjában sűríti, ahogy erre már fentebb is
utaltam, nemcsak. Kleist pszichológiai és
társadalmi mondandóját, hanem a saját
művészi üzenetét is.

E g y vonatkozásban mégsem tudott
Adolf Dresen rendezése kikerülni a Stein-
féle Homburg hercege bűvköréből: ez a
játéktér. De e tekintetben is hatásról, még-
pedig gyümölcsöző művészi hatásról kell
beszélnünk, melyhez messziről sem férhet
az epigonizmus vádja. Az az el-képzelés
ugyanis, hogy a Homburg hercege fekete-
fehér színek közt, jól funkcionáló
függönyrendszerben került előadás-ra,
egyenesen Steinék találmánya. Ott ez
szorosan összefüggött a dráma önéletrajzi
olvasatával: a hangsúly a finálén volt,
amikor a darabbeli herceget már bábuként
emelik vállukra a porosz had-sereg
tisztjei, s a Homburgot játszó színész,
mint Kleist a Wansee tó partján (ahol az
öngyilkosságot elkövette), virágokat
tépdes. Steinnél ekkor emelkedett meg a
fekete körfüggöny, s a vakítóan előderülő
„látóhatár" egyszerre valósággal
szétfeszítette a színház falait - amiképp az
előadás is szétfeszítette a drámát. Ez a
fekete-fehér, sötét-világos kontraszt
megfelelt az előadás belső polari-
zálásának, rímelt a visszafogott, halk
játéknem végén fülsértően hangzó „Heil!"

kiáltásokkal.
Dresen színpadán másképp működnek

a függönyiek, mint ahogy az egész estének
más a működési rendje. Hans Brosch
meglepő szintézisbe tudja hozni ezt a
fekete-fehér függönyszisztémát a Homburg
hercege klasszikus-romantikus
színpadképeivel. Elegendő talán arra
utalnunk, hogy a meiningeni időkben a
Honhurg-előadás rangját a csatajelenet
monumentális kidolgozása adta meg;
Hans Brosch függönyei - egyébként
szemkápráztató gyorsasággal - úgy tud-
nak átrendeződni, hogy nem Lépve ki a
mai nézőhöz közelebb álló puritanitás
köréből, monumentális freskót festenek a
harcmezőről, melyben ráadásul az a
szomorúság is benne van, amit X X. szá-
zadi történelmi tudásunkkal mindenféle
(győztes vagy vesztes) harctér láttán ér-
zünk.

Nem véletlenül írom le a „szomorúság"

Isifejezést, mert ami a legmeglepőbb:

Hans Brosch színpadi függönyeiben
bizonyos érzelmi attitűd rejlik, mind-végig
az a benyomásunk, hogy a tervezőnek
személyes ügye, ami a színpadon történik.
Továbbá, hogy a .rendezőnek is külön
közlendője van a látvánnyal. tizen a
színpadon a színész is rendkívül erős
vizuális hatást tesz, elvképp is fokozottan
része a kompozíciónak. S ez kamatozik
abban a nagyszerű leleményben, hogy a
Homhurg függönyei tovább élnek a realista
népi komédiában. fontosabban nem a
Ilomburg függönyei, de azzal rokon füg-
gönyök, melyek egyáltalán nem stilizálják Az

eltört korsó realista játékterét, hisz minden
kellék bent van a színpadon, ami e népi
farce-hoz szükséges, ám a hely-szín, a
szoba falai, az ajtó stb. mégis függönyökből
való, s így az adott pillanatban
felszaladhatnak, kinvílhatnak a világra.
Visszautalhatnak a történelcmre: a Homburg
hercegére.
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