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A szép Shakespeare

A II. Richárd a Vígszínházban

Úgy tetszik, a Vígszínházat ismét utol-érte
saját végzetének, a szépségnek, a csillogó,
minden mástól függetlenedő, né-ma
kallisztikának a végzete. S úgy tűnik,
ismét egy olyan Shakespeare-előadással
van dolgunk, ahol a rendezői munka
hiányai és pozitívumai a lehetséges
mértékben sem semlegesítik egymást,
hiszen mindattól, ami jó ebben az elő-
adásban, egy cseppet sem felejthetjük
mindazt, ami megoldatlan maradt, azt, ami
értelmezésre vár minden üres szépség
ellenére.

A II . Richárd Shakespeare drámacik-
lusának az elején áll, s eddig nem igazán
volt népszerű nálunk, ezért csak
örülhetünk annak, hogy kontinensi életét
élve a mű végre újra eljutott hozzánk.
Hogy mindebben a divatnak, a rendezői
vetélkedés nemes hagyományának mily
szerepe van, az végül is lényegtelen. Ha
ugyanis Marton László vígszínház-beli
rendezésének kiváltóokait keressük, akkor
túl kell jutnunk a Mnouchkine-művel való
esetleges vetélkedés tényén,

s az előadás létrejöttének okára az egyet-
len válasz maga a színházi este lehet.

Amint itt és most sem az a kérdés, hogy
a I I . Richárd általában érthetőbb lett-e --
ennek megválaszolására ezek a keretek s e
megoldási mód egyaránt szűk lenne -,
hanem az, hogy ez által az előadás által
mit tudtunk meg a műről, milyen eddig
nem sejtett összefüggései kerültek vakító
fénybe, vagy épp milyen untnak vélhető
evidenciái tűnnek el a homályban,
szereplőinek világa mint rajzolódik ki a
Vígszínház színpadán.

Marton László nyitó képének, a szépség
mellbevágó erejének szánt hatásos és
gáláns belépőjének kérdése egyben az
egész előadás alaphangulatáé is. A fel-ütés
már óhatatlanul és visszavonhatatlanul
kijelöli a modust, az előadás saját stílusát,
melytől később, ha akar, sem szabadulhat
a rendezés; más kérdés, hogy jelen
esetben nem is igen akart. A Fehér Miklós
által tervezett lenyűgöző, hatalmas
térszerkezet álfunkcionális, álpuritán,
gondosan kimért arányú „katedrális",
színpadméretű hármasoltár, melynek
egymás feletti, egymás melletti kazettái-
ban tűnnek fel a szereplők, mintha aka-
ratlanul is Babits Psychoanalysis Chris-
tianaját idézné. A szoborszerű szereplők
dermedt vigyázzban, terpeszben, előre-
szegett állal, felvetett tekintettel, fenye-
getően sejlenek fel. A fény csak lassan
ömlik el a panoptikumon, s csak a dü-

börgő zene csillapultával sejtjük, hogy az
egész udvar előttünk áll. Előttük egyedül és
kihívó pökhendiséggel foglal-ja el a trónt
Richárd, brokátokban és selymekben,
hatalmas köpenyben, szecessziós, Gulácsy
rajzait idéző árnyalak-ként, újkori
idegességgel minden mozdulatában s
gesztusában. E nervózus jelenség mögött
pedig tömbként mered a királyi
artisztikumot tagadó, archaikus szereplők
sora. A kép, az első látvány megkapó és
megjegyezhető. S követnénk is az előadás
tempóját, sodródnánk az árral, ha lenne
hova. Am az állókép nehezen mozdul el, s
már az első mondatok után érzékelhető
lesz, hogy csak akadozva működik e
csodálatos látványosság, mely nem oldódik
fel képek sorozatává, nem válik a folyamat
kiindulópontjává. Richárd udvarának tag-
jaihoz szól, Bolingbroke-hoz, Mowbrayhoz
és Gaunthoz, akik azonban mö g ö t t e állanak,
amint az egész udvar. A szín-padi
kommunikáció tehát eleve lehetet-len,
abszurdul kimódolt. Csak mi, a közönség
látjuk, hogy mint is reagálhatják le az udvar
tagjai a meginduló, cseppet sem derűs
párbeszédet. És Richárd is hiába fordítja
minduntalan oldalra a fejét, a nézőnek
háttal mégsem beszélhet, s így a
térelrendezés exkluzivitása a gyakorlatban
a színész magányát, színpadi
elhagyatottságát eredményezi. A látvány
esztétikuma ellenére tehát a helyzet in-
dokolatlanul zavaros. Az udvar tagjai az
egyre bonyolultabb s elkötelezettségeiket
súlyosan érintő helyzet ellenére is néma
közönnyel merednek maguk elé, érezhetően
köti őket a kép ereje, a tudat, hogy ők
pusztán egy nagyobb tabló részei. Nem is
néznek ki helyzetükből, s teljesen kívül
maradnak a lassan kialakuló szituáción. Így
aztán hiába játszódik le Richárd,
Bolingbroke, Mowbray és Gaunt négyese
az udvar előtt, mégis sivatagi magányban
történik mindez. Egyedül a Gauntot játszó
Gáti József régi, romlatlanul megőrzött
nemzeti színházbeli
sztanyiszlavszkijizmusa nem engedi meg,
hogy ne nézzen ki a szobor-szerepből, s ez
teszi lehetővé, hogy váltson, s azonossá
legyen szerepével.
Hadd jegyezzük már itt meg, hogy

amilyen becsülendő és hálás ötlet volt Gáti
Józsefet felkérni erre a szerepre, olyan
kétértelmű lett az eredmény. A mára kissé
szokatlanul pszichologizáló, a
realisztikumot minden gesztusában
hangsúlyozó játékmód idegenségével ütött
el a vígszínházi lezserség fegyelmezett
profizmusának hűvösebb, gesz-
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tusmentes világától. Az eltérő tradíciókból
táplálkozó játékmódok nem serken-tették
egymást, ellenkezőleg, további zavaró
interferenciákat okoztak. Gáti sajnos és
ezt szomorúan kellett látni - e közegben
saját akarata, képessége és tehetsége
ellenére is szinte komikussá lett, hiszen az ő
modorában itt, e színpadon minden túlzás
volt, ami egyébként játszható, élvezhető
lenne.

A nemes felek tehát inkább kevesebb,
mintsem több szenvedéllyel vitatkoznak az
„üres" térben, az első jelenet megoldás
nélkül záródik, a díszlet, a látvány minden
ígéretessége ellenére sem vizsgázhat
jelesen. A második szín, Gaunt és Gloster
hercegné kettőséből mindössze egy fontos,
megemlítendő elem maradt. A kiontott vért
tartalmazó, valaha Glosteré volt inget
ugyanis megint előrángatják a jobb oldali
ládából, amit az első jelenetben még hihet-
tünk tévedésnek, az itt már kissé bosz-
szantó. S ez megint olyan elem, amit meg
kell említeni, hiszen az emlékezet e
rongya, melyet újra és újra a darab
konfliktusának élő szimbólumaként a néző
szeme elé tárnak, ebben a stílusban
semmiképp sem indokolható.

Az esztétikai szépség igénye uralja a
harmadik színt is. Az előadást ekkor már
egyértelműen a szereplők szép szín-padi
elrendezésének primátusa, az elegáns és
ravasz mozdulatok iránti vágy
befolyásolja. Egy soha nem volt udvar
etikettjének szertartásosságával és ki-
módoltságával elrendezettek az alakok,
csakhogy a vizuális gyönyörök okozta
megfontolás lehetetleníti és lényegtelen-
nek tünteti fel a darabban uralkodó reális
személyközi viszonyokat. A végig nem
gondolt, szépség iránti vágy percei ezek,
az elemzés helyett megterem-tett öncélú
esztétikáé, s már ekkor érzékelhetően
statikussá válik az az előadás-mód,
amelyben aztán végigjátsszák az elő-adást,
s melyből, mint minden történelmi
tablóból, ebből is száműzetett a
szenvedély, a személyesség és a gyötre-
lem. A hármasoltár kettéválik. Középen
megnyílva hidak feszülnek, s erre lépnek
fel ama szertartásosság kimódolt mozdu-
lataival a vívni vágyó felek, míg a király, a
felkent és vér szerinti uralkodó középről
ereszkedik alá. Mindaz, amit ekkor látunk,
ugyanez a rituális körmönfontság
ismétlődik újra és újra, függetlenül a
szituációk lüktetésétől, áramlásától,
robbanásától. A szépség törvényeit
mindenekelőtt figyelembe vevő séma e
jelenetben már csapdába zárja

hőseit, s a karakterek teljes mértékig
kialakultak. Ha Richárd férfiatlan, akkor
Bolingbroke maga az élő férfiasság. Na
Richárd intellektuel, akkor Bolingbroke
introvertált technokrata, egyikük impro-
vizál, másikuk tervez, egyikük művész,
másikuk nem. Mellesleg egyikük vér
szerinti uralkodó, míg a másikuk - ha a
vér szava ugyan valamiként neki is mu-
zsikál -- trónbitorló, esküszegű. A két
kedves rokon egyébként - a sémák mo-
notóniáján kívül - elképesztően bonyolult
helyzetbe kerül egymással, ám itt
minderről - pozícióvágyuknak meg-
felelően - vígszínházi eleganciával szinte
tudomást sem vesznek. Richárd immáron
függetlenül attól, hogy pokoli élet-
útjának épp mely stációjáról is van szó,
függetlenül attól, hogy egy-egy jelenet-
nek mi a súlya, egyre inkább csak a
kétségbeesett századvégi gyermeket ala-
kítja, a biszexuális intuitív zsarnokot,
akinek uralma olyan kiismerhetetlenül
rossz, amint átláthatóan rossz lesz Bo-

lingbroke-é. Marton maximálisan kihasz-
nálja Gálffi László fizikai adottságait,
egész habitusát, s ezekre építi fel elő-
adásának alappilléreit: a vibráló ideges-
ség gátlástalan áradására, a zaklatott bel-
sőre utaló toporzékoló türelmetlenségre,
tehetetlenségre, röviden szólván a rossz
útra tért tehetség ismert toposzára. A
vígszínházi ellentét ugyanis lényegileg
ez: a színen egy mindenre tehetséges,
uralkodni képtelen vér szerinti uralkodó s
egy tehetségtelen, de uralkodásra termett
trónbitorló harca lát-ható. Egyik így,
másik úgy lesz rossz király, s hogy
mindez miért dráma, s hogy miért vált
dráma kérdésévé az uralmi rendszer
váltása, ennek a problémának a lényege
már nem merült fel a kallisztika igazgatta
és irányította színpadon. A két rivális
egymáshoz és az udvar-hoz való
viszonyának, a legitimitás el-térő
formáinak, a bűnnek és bűntelenség-nek,
a királyság intézménye támadható-
ságának és támadhatatlanságának, az ud-
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var újjáalakulásának, viselkedési zavarának
kérdése szinte teljes egészében eltűnik, s
mindössze az a manifesztált, ám kevéssé
drámai tanulság marad számunk-ra, hogy e
szép előadáson is a hatalom eredendő
csúnyaságát, mindenfajta hatalmak iszonyú
mivoltát láthattuk. Richárd ugyan száműzi
a perlekedőket, ám arra a legcsekélyebb
utalás sincsen, hogy gonosz kedvén kívül
miért jár így el, s miért is nem engedi, hogy
azok levet-vén drága bőrvértjeiket,
megszabadulván nemes anyagból készült
kellékeiktől, le-gyilkolják egymást.

Richárd ezután udvarának tagjaival
gonoszkodik tovább - hogy valójában kik
ezek a romlott homoszexuálisok, az sem
derülhet ki -, s míg ő is disznóságokat
fecseg, addig e hű szolgák egy-szerre
kezdenek ki királlyal, királynővel. Így
aztán Gaunt haldoklási, átkozódási jelenete
is a felületen marad, s mind-össze a
megrokkant vénember s a gonosz királyfi
ősrégi toposzát láthatjuk, holott valójában
Gaunt itt szemébe mond-ja Richárdnak
gyilkosságát s tetteit („Fia mint öli az ő
fiait"). Mindez rend-kívül fontos kérdés,
mert egyúttal arra is utal, hogy semmi sem
elképzelhetetlenebb ezen az előadáson,
mint az, hogy

a Richárd miként és miért ölette meg
Glostert.

A visszatérő Bolingbroke helyzetének
bonyolultsága, drámaisága, kétértelműsége
többek között azon is alapszik, hogy
miként láttatja a rendezés Yorkkal való
viszonyát. York hezitálása ugyanis egy-ben
az udvaré, a világé. Mindebből az előadás
bizonyosan legtévesebb megoldása
született, s így jöhetett létre a gyáva és
szenilis York mítosza, a tipikus kis-
polgáré, aki mint egy századvégi vígjá-
tékból itt felejtett vidéki adótisztviselő
tologatja pocakját, hintázgat, holott szava
élet és halál, holott szava épp fia halálát
jelentené. Am a kabarészerűen le-
alacsonyított hangsúlyok mellett a vizua-
litás szintjén továbbra is tart az előadás
fegyelmezett kimértsége, pontos fenn-
költsége, még ha ez alól lassan minden
összefüggés ki is mosódik: s a pán-célos
lovagok büszke mellvértjei mögött már
csak kehes segédszínészek állanak. Itt kell
utalnunk a lázadó seregek bevonulásának
különös megoldására is.

Még egy éve sincsen annak, hogy a
bochumi színház Kleist-előadásán ugyane
színpadon masíroztak vértjeikkel és paj-
zsaikkal elfedetten, dárdáikat az égnek
feszítve ama színház színészei, s egybe-
hangoltságuk mellbeverő volt, e koreog-

ráffa nálunk hihetetlennek tűnő szerve-
zettségről tett tanúbizonyságot. Így az-tán
nem is sajnálkozhatunk, ha Marton
elirigyelte ezeket a figurákat, s ismét fel-
tűnnek, kicsit kevesebben, kicsit más
szögben tartott dárdákkal, hazai válto-
zatként, ahogyan szokás.

A látványszínházra való törekvés talán
hosszú ideje nem volt olyan heves és
jogos, mint most, s azt hiszem, nem az a
baj, hogy Marton egyes látványelemeket
átvesz más előadásokból, végtére is a
zenében is szokásos eljárás az idézés. A
probléma az, hogy e látványátvételek a
lehetséges tanulságok legkönnyebbikét
jelentik, a legfelületesebbikét. A jelenlegi
magyar látványszegény, gyakran nem
pusztán idézőjelben piszkos és csúnya
színházunkban több rendezőnket elérte a
vágy - s köztük a vígszínháziakat is -,
hogy alkotásaik az eddigieknél
nemesebbek és költőibbek legyenek. És
valóban az anyagok és a kivitelezés egyre
nemesebb, annyi pompával, jelmezzel,
valódi bőrrel, koppanó fémmel, csillogó
és villogó rudakkal, mint e színházban,
egyebütt ritkán találkozhatunk.

Ám mégis e látvány csak mint külső
páncél rakódott rá az előadásra, a valós
összefüggések hiányát elleplezendő, saj-
nos nem azokat hangsúlyozandó. A dráma
gondos analízisének hiányát fedi el
minduntalan a gyönyörűnek és mellbe-
vágónak szánt kép. (Sajnos ez sem új a
Vígszínházban, hiszen ugyanígy történt
tavaly A két fe jű f enevad előadásán is.)
Hiszen ha az első rész udvari jeleneteit, a
darab drámai folyamatát semlegesíti,
motiválatlanná és érthetetlenné metamor-
feálja a kazettás díszlet által sugallt
dekoratív üresség világképe, akkor mind-
ez fokozottabban érvényes a konfliktus
kibomlásakor, Richárd lemondásakor.

Az állóképekből összeállított szerke-
zetbe talán ezért sem férhetett bele a III.
felvonás negyedik színe, hiszen az a tény,
hogy Bolingbroke elfogja Richárdot,
lehengerlő realizmussal bővítené ki az
ekkorra már végképp balettszerűvé
koreografált, önmagából bármiféle
drámaiságot, pszichológiai motivációt
kilúgozott előadás. Richárd így tehát egy -
az első képre rímelő - kazettákba zárt, s
így reagálás képtelenné merevült udvar
előtt mond le, s a halálos játék a koronával
és a hatalommal leginkább nárcisztikus
évődéssé degradálódik. Ez egyben talán
Marton színpad-és világképkialakításának
kulcskérdése is. Számára a statikus,
merev, szertar

tásos, ünnepi renddel szembeni, zabo-
lázhatatlan individualitás felmutatása volt
a lényeg. Az egyik oldalon az ér-
zelemmentes porosz, katonai higgadtságú,
Henrikké váló Bolingbroke s az egész
udvar, a másikon pedig Richárd s pár
kerge képviselője, kiket alapos, már-már
germán pedantériával intéz el az új
hatalom. Ez a séma önmagában véve
elfogadható, de legfőbb problémája az,
hogy egész egyszerűen ellép a
Shakespeare-mű igazi bonyolult világa
felett, s érintetlenül hagyja a drámai
váltások személyiséget alakító sorát.
Mindez modernnek tűnik, hiszen nyil-
vánvalóan a Gálffi színészi attitűdjén,
alakján át közvetített tartalmak voltak
azok, melyeket Marton jó érzékkel aktu-
álisnak vélhetett. A már-már érthetetlenül
ejtett szavak sajátos zengése, a mindig
durcás száj, az előrebukó alsó ajkak, a
törékeny alkat, a gótikus ívelésű fizikum
gyengédséget követelő karcsúsága s a
mindezen átütő, tipikusan huszadik
századi, megfejthetetlen idegesség, az
indokolatlan hisztéria képessége, Gálffi
sajátos mozgása - melyre ráépül a színész
színpadi előélete is - mindez valóban
jelenség, élő, lélegző, valódi hatásle-
hetőség. Mindennek aurája van, de ez nem
vonhatja be önmagát, csak más-valamit,
egy itt meg nem teremtett problémát
ragyoghatna be. Lehet, hogy érdemes
mindezt a korszak tükrének tekinteni, és
lehet az is, hogy érdemes e színészt utóbb
teljesen belemerevíteni a neuraszténiás
modern fiatal típusába, s így újra és újra
megidézni az Equust , az Amadeust. Am
az, hogy ez Gálffi létező színészi
képességeit, hatásos és nép-szerű
egyéniségét mennyiben gazdagít-ja vagy
mennyiben silányítja el - az már
meghaladja e kritika kereteit.

Ez a gondolat- és érzékelhetően lát-
ványteremtő világ sajnos kevés a II.
Richárdhoz, Gálffi bravúrszerepe elsikkad
és lényegtelenül, mert a nagy teljesítmény
mögül hiányzik a szervezett világkép
rendje. Hiába, a sémái közé dermedt
színész csak akkor lehetne élő lény e
relációban, ha nem pusztán az ő alkatát
kiszolgáló álvilág, színpadi masinéria,
hanem egy szereplehetőséget, életet is
felkínáló határozott koncepció állana a
háta megett.

Igy záródik tehát a csapda, s ez lesz a
színészi alakítások akadályává is. Sen-ki
és semmi nem változik át, a shakespeare-i
nagy képesség, a nagy metamorfózis
távolmarad e színpadtól. Minden-ki
ugyanúgy viselkedik királyként és



száműzött hercegként vagy épp aldo-
zatként. S a jellem szintjén megnyilvánuló
statika, melyet egyébként csak a látvány
statikája indokolhat, azt hozza magával,
hogy minden szépsége ellenére Marton e
munkája alatt végső soron unatkoznunk
kellett.

Nehéz mindezek után a színészek
munkájáról írni. Gálffiról és Gáti Jó-
zsefről már szó volt. Lukács Sándor
Bolingbroke-ként teljesen felületes, s
önnön manírjaiból építkezik. Az ismert
orgánum, a fizikai megjelenés harmóniája,
a jól koordinált mozgás együttese már
kevés, hiszen a mindvégig való
ugyanolyan higgadtság távoltartja a
színpadról az alakítás hevületének lehe-
tőségét. Lukácsnak mindent rezzenéstelen
arccal kell eljátszania, ám a Buster
Keaton-i irónia nélkül. Miklósy György
pontosan végrehajtja az utasításokat, s
nem ő tehet arról, hogy Yorkja inkább
nevetséges, mintsem megráző vagy épp
felkavaró lehetne. Szatmári István Nor-
thumberlandként a lehető legrosszabb
vígszínházi toposzokat használja fel: ele-
gáns, társasági, szép beszédű, úrias, ám
épp ezért már-már irreális, megfogha-
tatlanul súlytalan. f liába igyekszik Tábori
Nóra életet lehelni Gloster herceg-nőbe,
nem rajta múlik, hogy nagyszerű
képességeit, revelatív karakteralakító
tulajdonságait nem bontakoztathatja Ici.
Banki Zsuzsa sem képes megoldani a
majdnem lehetetlent, méltóságteljesnek
kell lennie, holott mínden rendezői
instrukciója épp ennek ellenkezőjére vo-
natkozhatott. Szomorú néznünk Venczel
Vera vagy épp Sörös Sándor vergődését,
kiáltó igyekezetét a realitásrét.

Jánoskúti Márta jelmezei egy jelmez-
kiállítás gazdagságát idézik fel, ám e
míves munka sem feledtetheti viselőinek
milyenségét. Szigeti István zenéje hangos,
kellően didaktikus, zaklatott.

Shakespeare: II. Richárd (Vígszínház) Fordította:
Somlyó György. Rendező: Marton László. A
rendező asszisztense: Bátki Ildikó. Mozgás:
Novák Ferenc - Pintér Tamás. Zeneszerző:
Szigeti István. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Jánoskúti Márta.

Szereplők: Gálffi László, Lukács Sándor,
Gáti József, Miklósy György, Tábori Nóra,
Szatmári István, Bánki Zsuzsa, Venczel
Vera, Szerémi Zoltán, Huszár László, Méhes
László, Rudolf Péter, Sipos András, Sörös
Sándor, Füzessy Ottó, Várhelyi Dénes f. h.,
Joó László, Pándy Lajos, Horváth László,
Németh László, Halmágyi Sándor, Kiss
Gábor, Kőszegi Akos f. h., Várnagy Zoltán
f. h., Hetés György, Bajka Nál, Bata jános,
Kocsis György f. h., Kiss László f. h., K u l -
csár Lajos f. h.

PÁLYI ANDRÁS

Intuíció és dicsőség

A Homburg hercege Szolnokon

Kleist remekét, a Homburg hercegét, úgy
látszik, utolérte a nagy klasszikus drámák
„végzete": diadalútját járja Európa
színpadain, s nálunk is egyre kedveltebb
repertoárdarab lesz. Holott Louis Aragon
például ragyogó Kleist-esszéjében még
alig félmondattal említi a darabot
(„befejez egy hazafias darabot, a Homburgi
he r c e g e t , amelyet Radziwill herceg adat elő
palotájában; a Nemzeti Színház
visszautasította, s nyomtatásban sem
jelenik meg"), bár igaz, nem sokkal

ragon Kleist-portréja (1950) után szü-
letik meg Jean Vilar híres párizsi
Homburg-rendezése (1952), Gérard
Philipe-pel a címszerepben. Innen datálva
a dráma európai színpadi szériáját, még jó
két évtized kell, hogy hozzánk el-jusson:
1973-ban Kaposvárott mutatják be, majd
1980-ban a Vígszínházban,ez év őszén
pedig Szolnokon. E sorozat világszínházi
inspirátora azonban már Peter Stein
megrendítően szép Homburg-előadása,
amely a hetvenes évek egyik legendás
színházi eseménye volt.

A paradox eset, hogy az utókor re-
mekműként ünnepli a maga korában ér-
tetlenül fogadott, sikertelen-előadatlan
művet, nem csupán Kleisttel fordult elő,
de kétségkívül igen jellemző a tra-

gikus sorsú drámaíróra, akinek - a „nemes
humánum", a „klasszicizmus", a „magas
erkölcsiség" Goethéje és Schillere mellett
a sors nem nyitott teret, annak ellenére
vagy talán éppen azért, mert „semmi szép
mértéket nem tűrő műveiből áramlik az
erő, a drámai ősmegrázkódtatás, a mitikus
borzongás, az antik tragédia szent
rettenete"
ahogy Thomas Mann írja róla. Az írói sors
paradoxona mögött az emberi egzisztencia
és a történelem nagy paradoxona
fedezhető fel, amelyet Kleist meg-
döbbentő élességgel látott, s amely a
klasszicizmus és a romantika felől Nézve
csak „beteges" lidércnyomásnak tűnhetett:
a világi (katonai) hatalom és a mű-vészi
intuíció kibékíthetetlensége.

A Homburg hercegében Friedrich herceg
az intuíció embere, a választófejedelem a
hatalomé. A herceg anélkül, hogy
parancsot kapna, rohamra indul lovas-
ságával a svéd hadak ellen, s a választó-
fejedelem ennek az „anarchista" intuí-
ciónak köszönhetően megnyeri a csatát. A
hercegnek a győzelemért dicsőség jár, a
parancsszegésért halál. A választó-
fejedelem Kleistnél nem az önkény em-
bere, hanem a katonai fegyelem és a
becsület védelmezője: az anarchiát nem
jutalmazhatja, büntetnie kell. Innen a
dráma igazi konfliktusa: a herceg, aki
megálmodta a győzelmet (nota bene, maga
a választófejedelem „álmodtatta meg"

vele!) nem dicsőségre vágyik, hanem - az
író A marionettszínházról című esszéjéből
kölcsönözve annak egyik kulcsfogalmát
gráciára, a fejedelem viszont nem tud mit
kezdeni a grá-

Kleist: Homburg hercege (szolnoki Szigligeti Színház) Tóth Tamás (Herceg) és Fazekas Zsuzsanna
(Hercegnő)


