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A cselekvés módozatai

Három francia előadás

A drámairodalom durván két csoportra
osztható. Az elsőben cselekvő hősök
szerepelnek, a másodikban olyanok, akik
el akarják kerülni a cselekvést, mint
Oidipusz vagy Friedrich Dürrenmatt
tyúkokat tenyésztő Romulusa.

Hubay Miklós mutatott rá szelleme-sen,
hogy van egy harmadik csoport is.
Ezekben a drámákban a hőst metafizikai
v a g y valóságos erők gátolják a
cselekvésben. A v i s maior által cselek-
vésképtelenségre kárhoztatott drámai hős
jelképe lehet a kút, amelyben Ugo Betti
Kecskeszigetének kizsigerelt férfi szereplő-
jét tartják fogva a szerelemre éhes nők.
Vagy Beckett homokbuckába temetett
Winnie-je. Maga az archetípus jóval ré-
gebbi. „Nem azzal kezdődött-e a dráma-
irodalom, hogy az Erőszak és az Ön-kény
egy tragédia legelején a sziklához láncolja
Prométheuszt, és az egész tragédiában
mozdulatlanságra kárhoztatja?
Pontosabban: a mozdulatlanságban is
lehetséges nagyszerű, hősi akcióra?" -
teszi föl a kérdést Hubay.

A modern drámai hős cselekvését leg-
többször belső gátlások akadályozzák.

A kételkedést a tett érvényességében
Hamlet hagyta örökül az újabbkori dra-
maturgiára.

De e példák nélkül sem szorul magya-
rázatra, hogy a cselekvéshez való viszony,
összes miértjével és következményével, a
drámai ábrázolás, a szín-ház egyik
kulcskérdése.

Ariane Mnouchkine I V . Henrikében vá-
ratlan többletjelentést kap a kabuki szín-
ház gesztusrendszere. A francia rendezőnő
Shakespeare-ciklusának harmadik
darabjaként bemutatott előadás - a ki-
rálydráma első része - hosszú ideig
mechanikus ismétlésnek hat azok számá-
ra, akik látták a I I . Richárdot és a
Vízkeresztet. Mintha összegeződne a ja-pán
kabuki színház és az indiai kathakali
táncjáték formanyelve: a IV. Henrik udvari
jelenetei közvetlenül folytatják a I I .

Richárd barbár kabuki modorát, a Falstaff-
szcénák lágy kathakalija pedig megfelel a
Vízkereszt Böffen Tóbiás-betéteinek. Első
látásra garantáltan lenyűgöző a formai
tökély - a napra-készen, sőt napi politikára
készen lefordított előadások után egy
távol-keletire és távol-középkorira
visszastilizált, egzotikus Shakespeare -, de
a repeta határozottan csökkenti az
ámulatot. Mi több: megerősíti a gyanút,
hogy Mnouchkine japánizált Shakespeare-
je egyszeri trou-

vaille, zseniális formatrükk, páratlanul
kivitelezett technika.

Szamurájakrobatika, ami nem belülről
mélyíti el a drámát, csupán csillogó dísz-
ruhába öltözteti.

A z t á n eljutunk ahhoz a jelenethez,
amelyben Falstaff és Henrik herceg el-
játssza, hogyan feddi meg utóbbit - a
trónörököst - apja, a király. Előbb Falstaff
lép be IV. Henrik szerepébe, majd a
herceg is. Ekkor meglepő dolog történik.
A király szerepében föllépő Falstaffnak
ebben az előadásban külön-leges
lehetőségei vannak, mert nemcsak a
hétköznapi mozgást vagy a hanghordozást
utánozhatja (ami legtöbbször amúgy sem
IV. Henriket, hanem az őt játszó színészt
jellemzi). Mnouchkine-nál a királyi udvar
be- és kivonulásai vad, szakrális
rohanások: egy „szamuráj-csoport"
dübörgő dobbal kísért, szökellésekkel és
dobbantásokkal cifrázott szer-tartásai,
amelyek ellentmondást nem tűrően adják
tudtunkra az uralkodó hieratikus hatalmát.
Nyilvánvaló, hogy a királyt utánzó
Falstaff ezt a rituális rohamot is utánozza:
dobszót kér az előadást kísérő két zenész
egyikétől, és a maga gumilabdaszerűen
groteszk módján - a szerepet játszó
színész, Philippe- Hottier fantasztikus
technikai bravúrja - marionettbábuként
körbeszökdécseli a szín-padot, majd a
főrangúaktól ellesett, rug ó z ó

„vívóállásban" hozzáfog a herceget intő
atyai szózathoz.

Ez még csak mulatságos. Amikor
azonban Henrik veszi át apja szerepét,
hiába látszik az egész továbbra is tré-
fának, a királyként föllépő trónörökös, aki
kipróbálja a számára majdan kötelező
szertartást, előrevetít valamit a Falstaffnak
nem sok jót ígérő jövőből. A pohos lovag
természetesen semmit sem vesz észre.
„No, hát itt ülök" - mond-ja jellegzetes,
rekedtes torokhangján Georges Bigot, a
IV. Henriket utánzó Henrik herceg, miután
körberohant a színpadon, és most
várakozó pózban Falstaff felé fordul, aki a
herceg szerepét játszva önmagát kezdi
ajnározni. Az igazi herceg, az apjától
elfajzott trón-örökös, a korhely,
tréfacsináló Falstaff-cimbora azonban
egyre inkább beleéli magát a királyi
helyzetbe, már nem játszik, szavai egyre
komorabban és őszintébben csengenek,
különösen ami-kor a kövér borissza
elkergetését ecse-teli. Falstaff
megkövülten hallgatja, hordónyi termetét,
amennyire csak lehet, ültében a földbe
süllyeszti, majd nagyon halkan, nagyon
szívhezszólóan kérlelni

Shakespeare: IV. Henrik (Théétre du Soleil). Az előtérben: Julien Maurel (Henry Percy)



kezdi a „királyt", ne kergesse el a „vastag
jacket". A válasz ridegen hangzik: „Pedig
megteszem, meg én!" Most már mindegy,
ki mondja, a király vagy a jövendő király a
szerepek hirtelen eggyé olvadnak, nincs
kétféle király, csak királyszerep van, ahogy
Jan Kott Írja, s ahogy a királyszerepet
játszó személy szertartásos pózba merevült
mozdulata szemléletessé is teszi.

A stilizáció, a gyakran elhanyagolt
gesztus, a rítus formálissága itt rend-kívül
beszédesnek bizonyul. Ez a flash forward
előrevetítés - összekapcsolja Henrik
hercegben a magánembert és a királyt:
megmutatja, hogy amit trón-örökösi
aranyifjúként nem tenne meg, azt trónra
lépve meg kell tennie. Mnouchkine
Shakespeare-színházának kabuki
jelrendszere egyértelmű választ ad a
drámatörténészek és esztéták régi
dilemmájára. Eszerint nem a herceg jel-
lemében, inkább helyzetében van törés.
Szó sincs morális vétségről, arról, hogy
királyként hűtlenül elfeledkezik Falstaffról
és közös csínytevéseik szabad szelleméről
Ez kötelező felejtés: új pozíciójának
velejárója. A törvényen kívüliség
életformáját fölváltotta a törvények legfőbb
őrének felelőssége. Henrik a trónon nem
Henrik többé, hanem király.

Mnouchkine IV. Henrikében metafo-
rából szemléletes valósággá válik a ki-
fejezés, hogy „kilóg a sorból". A herceg
ambivalens helyzetét, kívülállását,
trónörökösszerepéhez való kelletlen vi-
szonyát a részletező pszichologizálásnál
erőteljesebben fejezi ki a koreográfia. Az
udvari berohanások egyikében ő is részt
vesz - részegen. A szilaj dobbantásokkal,
ugrásokkal kísért viharos futás
ceremóniájában groteszk látvány az
egyensúlyából kibillenő, a zárt csoport
egyikének-másikának nekítántorodó, lök-
döső Henrik, akit a többiek, megőrizendő a
szertartás komolyságát, időnként orvul
megpróbálnak kipenderíteni a sorból. A
böfögő-öklendező herceg, miközben
négykézláb átmászik a királyi szék lábai
között, a legkevésbé sem uralkodói
jelenség. Nem nehéz megjósol-ni, hogy a
dráma második részének végén, a saját
udvari ceremóniáját már hibátlan
koreográfiával fogja végrehajtani.

A kabukizálás jobban illik a dráma
mozgalmas csatajeleneteihez, mint a finom
lélektani részletekhez vagy az ironikus
konverzációkhoz, amelyek közül
Mnouchkine ki is hagy néhányat (például a
harmadik felvonás első jelenetét: Mortimer
és Percy frivol búcsúzkodá

sát hölgyeiktől). Mindamellett a herceg és
a király nagy léte á léte egymásra találása a
maga visszafogott szemérmességével
fölöttébb megható. Két, érzelme-
it magába záró, keleti ember apa és
fia - térdepel egymástól kis távolságra egy
szőnyegen, áttörve a köztük levő
hierarchikus szokásrend falát, de nem
merészkedve e fal teljes lerombolásáig.

A csaknem ötórás előadás vizuális
szépsége a mozgáskarakterekben bonta-
kozik ki. A szereplők ez utóbbiban, s nem
pszichológiai karakterükben különböznek
egymástól, aminek legfőbb bizonyítéka,
hogy sokan két szerepet játsza-nak. Egy
hagyományos előadásban nehéz volna
elképzelni, hogy a címszerep alakítója
azonos lehet Falstaff gézengúz
szolgájával, Poinsszal. Nincs tévedés:
mindkettőjüket John Arnold játssza. A
királynak öregmaszkja van, mint a
Mnouchkine-ciklus előző darabjában, de
ha nem volna is, mozgásstilizációja
megkülönböztetné a Falstaff-cimbora
sokkal lágyabb kathakali koreográfiájától.

Falstaffot ugyanaz a színész játssza, aki
a Ví

zkereszt Böffen Tóbiását. A struccszerű
figura látszólag nem sokat változott:
hosszú nyak, hordóhas, pipaszár lábak.
Ami más: a mozgáskarakter. Hottier
Böffen Tóbiását pocakjának tömege hozta
lendületbe, elaprózott mario-
nettlépéseivel hihetetlen futásokat pro-
dukált, fürge kötéltáncosként egyensúlyo-
zott képzeletbeli meredélyek szélén, vagy
kapaszkodott föl a színpad valóságos
lejtőjén. Mint falstaff, sokkal komótosabb.
járása is a struccéhoz idomult: lábait
puhán magasra emelgetve, pipis-kedve
lépeget, amikor pedig leül, maga

alá húzza, s szoknyaszerű lebernyegét
rájuk terítve, egészen eltünteti őket.
Olykor a hátára fekszik, mint valami
bogár, behajlított lábszáraival az égre
kalimpál, majd egyszerre úgy marad --
elalszik. Hasonlóképpen tettet halottat a
csatatéren. Ez már az utolsó menedéke,
miután riadt ide-oda bóklászásaival se-
hogyan sem tudott kimenekülni a harcból.
Valósággal összetöpped, belepasszírozza
magát a földbe, még a hasából is kifújja a
levegőt, hogy annál észre-vehetetlenebb
maradjon.

A Shakespeare-csatajelenetek, amelyek
általában megoldatlanok a modern
előadásokban, nem okozhatnak gondot az
amúgy is akrobatikus mozgásstilizációkra
építő Mnouchkine-nak. A harc hangulati
crescendo-decrescendóját az egész
ciklusban megszokottá vált nehéz
háttérfüggönyök monumentális zuhanásai
festik alá. Az egymás mögé fel-
függesztett aranycsillogású kárpitokon
egyre nagyobb -- majd a csata csillapo-
dásával újra egyre kisebb a stilizált
vérfolt. Nehéz hullásukat ütőhangszerek
dübörgése kíséri. A véresen lobogó füg-
gönyök hullámzásából egymás után pré-
selődnek ki a harcosok, hogy azon nyom-
ban bősz, eksztatikus ordítással rohanja-
nak ellenfelükre. Szájuk széléről, csepegő
vérként, vörös szalagok lógnak. Párvi-
adalaik mentesek a naturális hatástól, a
puha alapszőnyegen maguk is puhán,
könnyedén ugranak, mozgásuk esztéti-
kumában megvalósul a keleti színjátszás
ruganyossága, pontossága és harmóniája.
Henry Percy, vagyis Hővér (julien
Maurel) hatalmas hátraszaltóval hal meg.

S végül a befejezés: az ellenfél, a

Csatajelenet Mnouchkine IV. Henrik-rendezéséből



győzelemittas vezéreivel diadalmasan be-
rohanó IV. Henrik ziháló szavaiban még a
megnyert csata dühe forr. De kíséretének
megszokott hierarchikus alakzata, a
terpeszállások lassú hullámzása, az
időnként darabosan félrefordított fej vagy
a megránduló végtagok mozgásába fojtott
belső erő már a hatalommámorról, a
helyreállított és egyelőre öröknek látszó
rend rendíthetetlenségéről tanúskodik.

Aztán újra kirohannak. Köztük a beil-
leszkedett Henrik herceg. Utoljára még
néhány másodpercig felénk fordítja a te-
kintetét.

*

Egy másik herceg egy másik háborúban.
Az Odéon Színház Homburg hercege-

előadásán Manfred Karge és Matthias
Langhoff rendezésében - egészen másképp
fest a csata. Itt nyoma sincs stilizációnak.
Artisztikus gimnasztika helyett a
vérmocskos valóság tölti be a színpadot.
Esztéticizmus helyett naturalizmust
kapunk. Átpoétizált ábrázolás helyett
költőietlenített szemléletet.

És a kettő filozófiailag még sincs mesz-
sze egymástól.

A Homburg hercege az ambivalens cse-
lekvés drámája. A címszereplő parancs
ellenére lovasrohamot indít, s ezzel meg-
nyeri a fehrbellini csatát a brandenburgi
választófejedelemnek. Hőstettéért ki-
tüntetik, a parancs megtagadásáért viszont
halál vár rá. Ez az első modern militarista
állam, a fehrbellini győzelem nyomán
létrejött Poroszország tökélete-sen
működő csapdája. A konfliktus föloldása a
maga módján ugyanilyen tökéletes.
Homburg hercegét előbb halálra ítélik,
mert a parancs elé helyezte az Eszme
szolgálatát, majd életre ítélik, mert az
Állam érdeke így kívánja.

A cselekvés értelmezhetőségének am-
bivalenciája, amit a dráma ábrázo l , meg-
ismétlődött a dráma sorsában. Heinrich
von Kleist patrióta lelkesedéssel írt műve,
amelyet a király sógornőjének dedikált,
veszélyesnek minősült az államra és a
porosz szellem tradícióira nézve. Az ön-
maga ellen fordult szándék, ami nem-csak
a Homburg hercegét, hanem Kleist más
darabjait - például a Hermann csat á j át - is
végigkísérte, lehetőséget adott a benne
foglalt eszmék mindenkori ki-sajátítására.
A Rousseau és Kant humanitárius
eszméin nevelkedett szerző, aki a több
évszázados családi hagyományt folytatva
gárdaalhadnagyként hét évet szentelt a
porosz király szolgálatának, csakhamar
meghasonlott, és harminc-négy éves
korában menyasszonyával együtt
öngyilkosságot követett el.

Drámájának utóéletében sem menekült
meg a cenzúrától és a kiszolgáltatottságtól
a különféle ideológiáknak, köztük a
fasiszta nacionalizmusnak. Holott a
Homburg her cegében éppen az a figyelem-re
méltó, hogy leveti magáról a konkrét
ideologikus értelmezést. Annál sokkal
általánosabb, morális síkon fogalmaz. A
politikai morál szintjén, ha úgy tetszik.

Peter Stein több mint egy évtizeddel
ezelőtti kongeniális rendezése egy álom-
vízió költői keretébe foglalta a valóság és
látomás határán élő címszereplő illu-
zórikus lebegését. Stein alvajáró hom-
burgi hercege Bruno Ganz - nem élte át
saját drámájának keserű paradoxiáját.
Végig egyetlen realitás létezett csak
számára: a maga belső realitása. Egész
lényét szerelmének és babérkoszorúzott
dicsőségének megálmodott visszfénye ra-
gyogta át. Minden egyeben kívül maradt.

Karge és Langhoff előadása - a címe:
Frédér i c , Homburg hercege - leszámolás a

porosz illúzióval. Az álom itt nem más,
mint a „hősi" múlt, amit napjaink embere
kegyetlen józansággal szemlél. A barokk
palota, melynek romjai között a dráma
lejátszódik, könnyen fölismerhető-en egy
színház. Kétoldalt, a portálok-nál még
megvannak a nézőtérre vezető csapóajtók,
kerek ablakaikkal. A díszlet-tervező Karl
Kneidl színpadképének utol-só megmaradt
architektonikus eleme a két, emeletes
proszcéniumpáholy. Egy-mással szemben
magasodnak, gipszstukkóikat viszonylag
épen megőrizve. A négyszögletes
játékteret minden oldalról embermagas
vaslemezek kerítése zár-ja le, hátul
középen vasajtó, a padlón vastagon
fölhordott, ledöngöletlen föld. Ez volna a
„francia stílusú kert", ahol a szerző
instrukciója szerint az első jelenet
lejátszódik?

A színházi és a történelmi múlt itt együtt
vétetik kíméletlen revízió alá.

Ha Mnouchkine-nál a mozgáskarakter,
Karge és Langhoff rendezésében a képek
evokatív ereje bizonyul a drámai hatás
legfontosabb tényezőjének. Az elemzés
csakis az előadás „filmjének" gyarló,
impresszionista leírásával kezdődhet.
Vajon érzékeltethető-e mással annak a
pillanatnak a szimbolikája, amelyben a
homburgi herceg - szerelmet és dicsőséget
álmodó holdkórosként - az emeleti
proszcénium mellvédjén lépeget? A
választófejedelem házaspár és Natalie a
hátsó vasajtón lép be, a jelenséget
kommendáló Hohenzollern kíséretében.
Nyomukban fehér fénynyalábok ömlenek a
színpadra. Hohenzollern lehúz egy
zsinórpadlásra függesztett, hatalmas
bádogburába foglalt villanylámpát - Gothár
Péter színházi rendezései-ben szoktunk
látni hasonlót -, bevilágít vele Homburg
arcába, majd kilendíti, és hagyja, hogy
nagy ívben keresztül-kasul lengjen a
színpadon.

Ez a képi intonáció nagyjából bevezeti
az előadás vizuális karakterét. A lámpák és
a sötétbe hasító ellenfények játékából
alakul ki a látvány fekete-fehér kontrasztja.
A mozgások energiáját mindvégig
lefékezi, hogy a szereplőknek vastag
talajrétegen kell taposniuk; minden lépés
megfeszített erőt kíván, a csapóajtókat
bakancsukkal kirúgó katonák rohangálása
nyomán jókora agyagdarabok röpködnek a
levegőben. (És az aj-tószárnyak minden
lengésére kísérteties pontossággal
hallatszik át, egyre halkulva, a pattogó
katonainduló vagy a későbbi jelenetekben
valami tinglitangli keringő.)

A parancskiadás jelenete Karge és Langhoff Homburg hercege-rendezéséből (TNP-Odéon)



Egy háborúra készülő militarista állam
drilljébe tekintünk be a hadparancsok
kiadásának jelenetében. Ettől kezdve
véglegesen le kell mondanunk arról, hogy
egy porosz katonai eleganciába öltözött
vezérkar esztétikus diszciplínáját fogjuk
látni. Főhadiszálláson vagyunk,
fülrepesztő csengőszó-ébresztőre, tábori
vaságyakról pattannak föl a durva zsávolyt
viselő tisztek. A nők a választófejedelemné
és Natalie hercegnő, aki maga is egy
dragonyosezred parancsnoka kissé
idétlenül téblábolnak a „körletben".
(Natalie például hóna alatt esernyővel és
lepkehálóval.) A fölsorakozott vezérkar
tagjai kis palatábláikra róják a parancsot.
Hangosan kopognak, csikorognak az
irónok, miközben Homburg el-elmélázik,
és Natalie-ra bámul. A nevezetes jelenet,
amelyben a herceg azonosítja Natalie
elveszett kesztyűjét az éjszakai
delíriumából fölébredve kezében talált
kesztyűvel, s emiatt lemarad a hadparancs
rögzítéséről, erős iróniával színeződik.

Az irónia Karge és Langhoff számára
nem holmi gegparádét jelent. A szem-
léletük ironikus. Gérard Desarthe,
Homburg alakítója nemcsak a tudatunkban
élő katonának mond ellent - minden-
képpen ellent kell mondania, különben
szembekerülne Kleist álomkóros, költői-en
romantikus figurájával ; ez a kissé feminin,
kesehajú, „bohócfrizurás" Homburg
pusztán fizikai alkatával a német
hőskultusz merő tagadása. jogos tehát a
választófejedelem haragja, amiért ez a
hercegi tábornokkarikatúra fegyelmezet-
lenségével elpuskázhatta volna a csatát,
kockára téve ezzel a svédek elleni háború
kimenetelét (amely porosz részről
kivételesen egyike volt a történelem
igazságos háborúinak)?

Nem hinném, hogy erről van szó. Ebben
az előadásban maga a történelmi
demisztifikácíó ironikus. És helyenként
hátborzongatóan tragikomikus.

A csatakép úgy kezdődik, mint egy
tavaszi piknik. Összehajtható, zöld kerti
székeken ülnek a tisztek, ki távcsővel a
messzeségbe mered, ki földre terített
zsebkendőcskén imádkozik, ki a szükségét
végzi, ki a páholymellvéden át-vetve lábát,
békésen kávézgat. (A kávét egy
felszolgálónő szervírozza álmos las-
súsággal, mint egy lassított felvételen.) A
háttér kék horizontján barokk szín-házi
felhőcskék gömbölyödnek. Ami-kor
föllángol a harc, megélénkül a kép,
harsány zenekakofónia szól, a vezér-kar
idegesen reagál. Egyedül homburg

marad nyugodtan ülve az asztalnál, ne-
künk háttal. Süteményeket rakosgat. Nem
figyel.? Vagy a csatát rakja ki?
Mindenesetre hirtelen fölugrik, és rövid,
ellentmondást nem tűrő szóváltás után
rohamot vezényel.

A győzelem utáni jelenet, amelyben a
választófejedelem halálának téves hírét
hozzák, Kleistnél egy falusi házban ját-
szódik. Itt egy ideiglenesen felcserszo-
bává alakított iskolaterem a. színhely. (A
sarokban ábécéstábla, amelyet később a
választófejedelemné bánatában letöröl, és
krétával többször ráírja halottnak hitt

férje keresztnevét. Amely egyébként
megegyezik Homburgéval.) Az iskola-
padokban véres sebesültek. Von Mörner
lovaskapitányt, aki a halálhírt hozza „Két
szememmel örök gyászom-ra láttam" ,
elbeszélése közben is operálják. A szemét.
A szemtanú ugyanis

megvakult. Fél arca helyén fölszagga-
tott, nyers húscafatok. Nyakából ömlik a
vér, egy tálat kötöttek alá, hogy be-
lecsurogjon. De mesél. A választófejede-
lemné hallgatja, virágcsokorral a kezében,
ahogy idekerült. Az orvos időnként
befogja von Mörner száját, a maroknyi

Gérard Desar the a Homburg hercege címszerepében



vért a nadrágjába törli. A megoperált
szemgolyó egyszer csak hangos koppanás-
sal a tálba esik, az orvos kidobja, a tál
leoldódik, kiömlik a vér, von Mörner
föláll, a választófejedelemné hozzálép,
hogy megölelje, von Mörner megtán-
torodik és rázuhan.

Lehetetlen feszélyezett nevetés nélkül
nézni a háborús mészárszék eme pokoli
grand guignolját. Homburg hercege ló-
háton érkezik a véres sárban haldokló
sebesültekhez, jó ideig léptet közöttük,
később leszáll a nyeregből, hogy üdvö-
zölje a továbbra is esernyővel, lepke-
hálóval közlekedő, haját idétlen lófa-
rokban hordó, kalapos Natalie-t. Egy-
másra találásuk idilljéhez a decensen kö-
högő paripa hasa alatt nem mindennapi
környezettel szolgálnak a padokból
időnként holtan leforduló sebesültek
(köztük Mörner kapitány), akiket egy
viaszosvászon-kötényes „mészáros" cipel
ki a színről, cigarettával a szája sarkában.
Itt mindenesetre sajátosan hangzik
Homburg vallomása, amint Natalie „édes
illatáért eped".

A berlini kép helyett: csatatér halot-
takkal. A fő helyen nem a választó-
fejedelem életét megmentő Froben pom-
pás ravatala - mint az instrukcióban
olvasható -, hanem ama hófehér paripa
dermedt holtteteme, amelyet Froben kért
el urától, hogy magára vonja az ellenség
tüzét. Az orrát náthásan szívó választó-
fejedelem szavait jól hallhatóan fordítják a
jelenlevő Horn gróf svéd nagykövetnek.
(Kleistnél csak a nevét említik, azt sem
itt.) A zsákmányolt svéd zászlók
bemutatásával egyidőben folyamatosan
kivonszolják a merevre fagyott hullákat -
a gyűrűkért levágják a tökéletesen
kasírozott bábuk ujjait -, majd hátul, a
vasajtó mögött szekérre rakják őket s
elégetik.

A szünet után következő jelenetek - az
eredeti harmadik és negyedik felvonás -
egyetlen képpé összevontan, szimultán
színpadon játszódnak. Ez az önkény és
törvény porosz értelmezéséről szóló rész
minősíti a drámában Homburg tettét, a
győzelmes parancsmegtagadást; itt dönt
úgy a választófejedelem, hogy
megkegyelmez a hercegnek, ha ő maga
jogtalannak tartja az ellene felhozott vádat;
és itt ismeri föl hősünk a csapdát, amely az
ő alattvalói lelkében is a hitté vált
engedelmesség horgába fogta a szabad
akaratot. A cselekmény egy időre leáll,
„belső terekre" - a börtön-ben ülő Homburg
és a dolgozószobájában tartózkodó
választófejedelem töp-

rengéseire - korlátozódik. Kettőjük között
Natalie a fullajtár.

Karge és Langhoff, kicsit talán frivolan,
nagy, kerek villanyórát enged a színpad
fölé, hadd érzékeljük mi is a megálló időt,
a feszültség lassan múló perceinek
„unalmát". Még csak az elő-adás második
órájában vagyunk, de a következő óra
lomhábban telik majd; a rendezők
előzékenyen elejét veszik, hogy lopva a
karóránkra kelljen pillantanunk: a pontos
idő a fejünk fölött látható.

A színpad most egyszerre három hely-
színt ábrázol néhány bútordarab segít-
ségével. Natalie mosdóvizet önt ki la-
vórból, spanyolfal mögött öltözködik a bal
oldali proszcéniumpáholyban, előtte a
választófejedelemné karosszékben fonalat
motringol. Jobboldalt a válasz-tófejedelem
dolgozószobája - polcok, dossziék,
bádogburás izzók a zsinórpadlásról -; ő
maga iratokat olvas, lábai-nál jól
megtermett kutya. Középen, a képzeletbeli
börtönben, Homburg a kapcáját igazítja,
majd cigarettázva-járkálva monologizál
fölmentésének esélyei-ről.

A kegyelemért könyörgő Homburg nem
„tollas kalapban és köpenyben" érkezik
börtönéből a fejedelemnéhez, hanem női
ruhában, kifestve; nyilván nem engedték
el olyan nagyvonalúan, mint a dráma
szerint - szöknie kellett. Feminin
gyöngesége így annál nyilván-valóbb,
amit tetéz, hogy belegabalyodik a
motringba. Natalie homokvárat épít a
háttérben. Nem sokáig, mert csakhamar
átmegy a jobb oldalra, hogy hasra
vágódva a választófejedelem előtt, Hom-
burg fölmentéséért esedezzen. Kettőjük
hosszú párbeszéde alatt mindvégig egy
ordonánc locsolja és gereblyézi a földet.
Ez a következőképpen történik. Vizet önt
a sapkájába, föllocsol egy területet, majd
lassú, szisztematikus mozdulatokkal
hozzálát a gereblyézéshez. Ahogy végez
egy résszel, néhány méter-rel arrébb kezdi
elölről. Gondosan dolgozik, a Natalie
széke alatti darabot sem hagyja ki - a
nőnek beszéd közben föl kell emelnie a
lábát -, időnként lehajol, megvizsgál és
kidob egy gilisztát, néha lespricceli a
kutyát vagy a választófejedelmet, de
egyikük sem vet ügyet rá. Ez az ordonánc
Büchner Woyzeckére emlékeztet, a nevük
is azonos, Franznak hívják, egyébként
börtönszolga, így szerepel az előadás
színlapján.

Natalie, aki akkor érkezik Homburg
börtönébe a fejedelem levelével, ami-

kor Franz éppen a herceg haját vágja,
szeretné mielőbb megkapni a beleegyező
választ a kegyelmi kérvény aláírására.
Nyilván sejti, hogy ha Homburg tüze-
tesebben belemélyed a fejedelem levelébe,
gyöngeségén úrrá lesz a porosz jól-
neveltség, és a halált választja. Ezért csak
távolról mutatja a levelet, a hercegnek
amúgy is el van foglalva a keze, mert már
a csizmáját pucolja. Hosszabb ideig tart,
amíg le-letéve a csizmát meg a kefét,
újraolvasva és ízlelgetve egy-egy monda-
tot, megérti, miről van szó. Föláll,
csizmája sarkával a frissen gereblyézett
talajra írja a választ. Teleírja az egész
előszínpadot. Amikor elkészül, Franz
papírra másolja - óvatosan lépked, ne-hogy
eltapossa a betűket, egy-egy nehezen
olvasható szó fölött hosszan töpreng -,
Homburg gyertyával lepecsételi, elküldi. A
következő pillanatban egyedük marad,
székén ülve, nekünk háttal mondja el
hatsoros monológját arról, hogy
törvényesnek tartja a rá váró ítéletet -
Natalie már nincs ott, hogy az áldozatot
vállaló honleány megkönnyebbült csókját
lehelje az arcára -, felénk fordul, hanyatt
vágja magát a széken, vízszintes tartásba
merevedik, mintha már a ravatalon
feküdne, feje-lába a levegőben, majd
amikor nem bírja tovább, lezuhan a
függöny.

Innen kezdve fölgyorsulnak az ese-
mények. Már nincs szükség a fejünk fölött
függő órára. A hosszú, fehér hálóinges
választófejedelem reggeli foglalatosságai
után - katonás rendbe rak-ja ágyán a
szőrmés állatbőrt - felöltözik, krumplit
hámoz, kis vaskályhán megmelegíti. Mire
elrendezgeti az iratokat, és különösebb
indulat nélkül sorra el-utasítja a tisztek
közbenjárását Homburg érdekében, már
hozzák is a herceget. Szánalmasan
leromlott állapotban van, alig áll a lábán,
bűnét beismerő, hazafias hitvallását mint
betanult vallomást mond-ja el, kataton
monotonsággal, bele-bele-sülve, ilyenkor
súgnak neki. A tisztek lehajtott fejjel
állnak, a két nő résnyire nyitva hagyva a
„színházi" csapóajtót, hallgatózik. A
választófejedelem ölelés-re tárja a karját a
monológját végre eldadogó Homburg felé,
mire az bele-ájul. Ugyanebben a
pillanatban Natalie is eszméletlenül
hanyatlik hátra nagynénjére, csak
kapaszkodó kezét látjuk a csapóajtó
nyílásában - erre aztán mind-kettőjüket
beljebb segítik. Az ájult Homburgot a
választófejedelem, az eszmélet-len
Natalie-t a választófejedelemné tart-ja. A
herceget végül kiviszik - szó sincs



a szöveg szerinti patetikus kivonulásról --,
majd az általános letargia mélypontján a
fejedelem váratlanul kihirdeti a
kegyelmet, és elégeti a halálos ítéletet. Az
éppen magához tért Natalie újra
eszméletét veszti. Hárman támogatják ki.

Az utolsó kép zuhogó esőben játszódik,
a cseppek hangosan kopognak a félárbocra
eresztett, hatalmas izzólámpa
bádogburáján. Tábortűz ég, a hátsó ajtó
hézagain fénynyalábok törnek be. A tűz
körül pokrócba burkolt katonák
melegszenek puskáik gúlába rakva -,
esznek, nevetgélnek, kést hajigálnak.
Homburg hátrakötözött kézzel térdel,
fejére papírzsákot húztak, zsinórra] kö-
tötték össze a nyakán. A katonák, hogy
múlassák az időt, krumplit vetnek eléje,
hangosan röhögnek rajta. Esernvőket
tartva megérkezik a választófejedelem és
kísérete, az agyongyötört herceg félholtan
várja a kivégzést, helyette koszorút kap,
mire elájul. A díszlövésekre föl-riad,
,,Nem álom ez?", ordítja tébolyodottan,
fejéhez kap, szemében őrület lobban,
felugrik, leteperik a sárba, ráugranak,
megéljenzik és lefogják, mert félő,

hogy nekitámad valakinek. Fokozatosan
minden elhalkul és sötétbe borul Hom-
burg hercege körül a zuhogó esőben.
Kétségbeesett arcát látjuk utoljára a feje
fölötti lámpa fényében. Az alattvalók
Brandenburgot éltetik.

Könnyű volna kimondani, hogy Karge
és Langhoff, a „Brecht-unokák" a Brecht-
tanítvány Besson tanítványai
elidegenítések sorozataként állították
színpadra a Homburg hercegét. A z igazság
persze ez, de azzal a megjegyzéssel, hogy
elidegenítésen nem valami hideg
demonstrációt, intellektuális ma-
gyarázkodást kell értenünk - ahogy ná-
lunk, merőben tudománytalanul, néha
megkísérlik értelmezni e brechti terminust
-, hanem következetes kritikus
álláspontot, amely a maga drámaolvasatát
ritka szuggesztivitással képviseli. Az
előadás színészi intenzitása, meglehet, a
francia színészeknek is köszönhető.
„Németül" valószínűleg derb len-ne a
játék. Agnes Dewitte Natalie-jában
minden sápadt slampossága ellenére
valami debil báj van, s a választófe-
jedelmet játszó Philippe Clévenot latin-

sága is enyhít a porosz merevségen,
jótékonyan éreztetve, hogy az állam
szellemét nem a személyiség, hanem a
mechanizmus hordozza.

Végül is erről van szó: a barokk romok
sarában a pángermán szellem fullad
nevetségbe. Hogy a porosz Brandenburg
a valóságban korántsem volt ilyen
tragikomikusan röhögtető rémálom?
Évszázadok múltán engedtessék meg két
német rendezőnek, hogy borzongva-
nevetve búcsúzzanak, nem az emberiség,
csupán a nagynémetség múltjától. Egy
szokatlanul pontos előadással, amelyből
valódi tragédiaként hal-latszik ki a
hazafias, idealista hős cselekvésének
paradoxiája.

Csehov Ivanovja a XX. századi. köldöknéző
értelmiségi előképe. Cselekvés-
képtelenségének megvannak a belső moti-
vációi, amelyek nem függetleníthetők a
vidékiességbe fulladt élet kilátástalan
magányától. Ez a metafizikai eltemetett-
ség, a kapcsolatteremtésre képtelen cm-

Jelenet a TNP Homburg hercege-előadásából (az előtérben Gérard Desarthe a címszerepben)
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er abszurd szituációja sok rendezőt
egihletett már, de talán egyiküket sem

nnyira, mint a becketti-pinteri iskolán
evelkedett Claude Régyt, aki a Comédie
rançaise-ben állította színpadra az

vanovot.

A nézőtéri kupola csillárját fehér por-
édő huzattal csomagolták be. Csehov-
íszletekben gyakran látni ilyesmit, az
vanov második felvonásában egyenesen
zerzői utasítás írja elő. Most alig-ha van
öze az előadáshoz - valószínűbb, hogy a
sillár meglazult darabjai veszélyessé
áltak -, annál kevésbé, mert a színpadkép
em ezt a „stílust" folytatja. Roberto Plate,

díszlettervező hatalmas teret játszat,
melyet az első felvonásban néhány fehér
erti bútorral, a másodikban szerteszórt
zékekkel és kandeláberekkel, a
armadikban nehéz nyersfa asztallal s a
áttérben sodrony-ággyal rendez be, a
egyedikben pedig üresen hagy. Körös-
örül a csupasz színpad, a fenékfal ajtaján
dőnként bevág az éles fény.

Régy kedvelni látszik a fények deko-
ativitását. Az átkomponált első és má-
odik felvonás között, vörös lángnyelvet
etve, egyszerre lobbannak föl a
andeláberek gyertyaerdői - nyilván gázt
ngedtek közéjük -, ami nyíltszíni tapsra
ngerli a közönséget. A második rész
lején, az eredeti harmadik felvonásban a
endező szó szerint megvalósítja Csehov
tasítását („Sabelszkij és Lebegyev az
róasztal két oldalán ül, Borkin a színpad
özepén lovagló ülésben ül egy széken"),
hatás mégis szokatlan. A fél-homályos

zínpadon csak a rivalda elejéig tolt,
osszú, gyalult asztal kap fehér
egvilágítást - rajta pisztolyok, vodkás- és

borkásüvegek, körülötte szét-szórt
apírlapok -, s ugyanígy a jóval hátrébb,
honet-széken ülő Borkin. A jelenet
ntinaturalista absztrakciója, jelképessége
yilvánvaló. A kellő ideig kitartott
ezdőpillanat csaknem abszurd hatását
okozza az a rendező kezére játszó tény,
ogy az első mondat, a merevrészeg
ebegyev szájából, így hangzik:
Franciaország politikája világos és
atározott." Párizsban derül rajta a néző.

Az előadás az elvont szimbolizmus
egyében fogant. Az emberi kapcsolatok
iányát a szereplők közötti kapcsolatok
iánya jelzi. Senki sem ér hozzá, és senki
em beszél a másikhoz, minden-ki kifelé, a
ézőtér felé fordul. A monoton, harsány
ondatok között hosszú

szünetek teszik próbára a néző türelmét.
Lebegyevék vendégei negyedóráig ül-nek
mozdulatlanul a színpad teljes alap-
területét szétszórtan elfoglaló székeken,
anélkül, hogy megszólalnának. A rendezői
modorosság elönti a játékot, meg-öli a
személyiséget, és a szájunkba rágja a
mondanivalót. A takarékos Zinaida
Szavisna, aki egyébként egy húszas
évekbeli szépasszonyra emlékeztet, jó-
kora fémlapot legyezgetve oltja el a
gyertyákat; amíg végigjárja az összes
kandelábert, semmi más nem történik a
színpadon. Rezzenéstelen, merev, bamba
arcok merednek a semmibe. „Mint-ha
mind karót nyeltek volna" - használja
valaki Csehov szövegét illusztrációként.
Egyszer-egyszer váratlanul föl-vihog egy
fiatal lány. Ketten átszalad-nak a színen.
Néha beront a kártyás Koszih, kezében
tartott lapjait mutatja, fölhevülten
magyaráz, senki sem figyel oda. A
vánszorgó időben át kell élnünk a
szereplők szenvedését: „Olyan unalmas
itt, hogy legszívesebben a falba verném a
fejem."

A koncepcionális műgond letagadha-
tatlan. A két, felvonásközi áttűnés (át-
díszletezés) munkavilágításában hango-
lásszerű dallamot játszó hegedű-cselló
maga a vájtfülű artisztikum. Az első
három felvonás fehérben tartott jelmez-
tára, amely a negyedikben feketére vált,
úgyhogy csak Szása menyasszonyi ruhája
fehérlik ki, ha színpadi közhely is - látható
például Jefremov Sirályában -, esztétizáló
szimbolikájával művelten elegáns. Csak
az a bökkenő, hogy Régy a kedvükért
fontosabb dologról mond le. A csehovi
szövegalattiról. A közlés első szintjét
értelmezi, nem a mélyáramát. A belénk
sulykolandó gondolat oltárán föláldozza
az életszerűséget.

Nem a naturalista atmoszféradrámát
sajnálom. De ha a rendezői agresszivitás
megszünteti a csehovi cselekmény
szituáltságát, dráma helyett kijegyzetelt
mondanivaló marad, amit a néző tanul-
ságos útravalóként hazavihet magával.
Ebben a modorban a három és negyed
órás tiszta játékidő elviselhetetlenül
hosszú. Claude Régynek sikerült bebizo-
nyítania, hogy Csehov nemcsak a század-
elő részletező játékstílusában, hanem
modernista olvasatban is lehet unalmas.

A francia rendező Ivanovjából aligha arra
kell következtetnünk, hogy Csehovot nem
szabad beckettizálni. Az abszurdisták meg
sem lennének Csehov nélkül. A Három
nővér egyes részeit mintha

Ionesco írta volna. Csak a teoretikus
megközelítést nem viselik el a Csehov-
művek. Az ellen tiltakoznak, ha kiszívják
belőlük az életnedveket, és „filozófiává"
aszalják őket.

Az Ivanovot játszó Roland Bertin az
előadás végén, a fásult, részvétlen ma-
gányukban szétszórtan ácsorgó szereplők
között a rivalda elejére jön, hogy elmondja
búcsúszavait. Senki nem mozdul. Akkor
sem, amikor megfordul, és gyors léptekkel
hátul kimegy. Néhány másodperc múlva
elcsattan a lövés. Amíg hirtelen el nem
sötétül a színpad, mindenki moccanatlanul
áll, hogy illusztrálja a kollektív
cselekvésképtelenség rendezői tételét.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalmi Tanszékének
egyetemi tanára

CSÁKI JUDIT ,
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének tanár-
segédje

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

KOLTAI TAMÁS
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

KOVÁCS DEZSŐ
újságíró, a Kritika munkatársa

NÁDRA VALÉRIA
újságíró, a Magyar Televízió munkatársa

NÁNAY ISTVÁN
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

NYIKOS ISTVÁN
a Budapesti Művészeti Hetek és Szabad-
téri Színpadok ügyvezető igazgatója

PÁL ENDRE
az Országos Tervhivatal főosztályveze-
tője

PÁLYI ANDRÁS
újságíró, a SZÍNHÁZ munkatársa

PÓR ANNA
irodalomtörténész

RÓNA KATALIN
újságíró, a Film Színház Muzsika munka-
társa

SCHULCZ KATALIN
tanár

SIVÖ EMIL
nyugdíjas gazdasági igazgató

SZÁNTÓ JUDIT
dramaturg, a Színházi Intézet osztály-
vezetője


