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z eltört korsó a hamburgi Thalia
heaterben (1971)

Miért nem képes hát megtenni, amit pedig oly
agyon akar? Mert férfi és nő között létrejövő
gy-ség a magamban lévő nő elfogadását is je-

enti. Strahl (és talán Kleist is) ettől retteghetett a
egjobban. Innen, a felszín átszakítása, a test ha-
árainak átlépése, a behatolás, a test kendőzet-
en valósága, azaz a két ember egyesülése körüli
rtikulálatlan, ősi indulatokból ered hát az a szo-
ongás, mely azután a korbács (e gyanúsan falli-
us eszköz) helyettesítő használatához vezet.

Katica a maga légies, angyali lényével azon-
an csak az egyesülés ideájátjeleníti meg. A test
unigunda. Ő az egyesülés testi oldalával ösz-
zekapcsolódó szorongásokat hordozza. A női
est üzenete A heilbronni Katica kozmoszában
edig ez: a nő nem az, aminek a felszín mutatja,
szép külső mögött diabolikus erők lesekednek.
behatolás általi egyesülés pedig halál.
Innen erednek háta szélsőségesen agresszív

álaszok: Miksa várgróf gúzsba köti a nőt, és
integy helyettesítőleg szájába rongyokat töm.
rajnai Stein grófja pedig lovagi becsületét fe-

edve alattomos orvtámadást hajt végre, Thur-
eck várát porig égeti, csak hogy helyettesítő
gyesülését végrehajthassa: "Hej, micsoda föl-
éges boldogság lesz nékem lecsapni reá, csa-
árd mellébe döfni bosszúm gyilkos fullánkját,
érét ereszteni, húsát szétszaggatni, hogy csu-
án csontváza maradjon..."

A marionettszínházról néhány mondata talán
obban megvilágítja A heilbronni Katica kísérlet-
ellegét: „Az Éden kapujában pedig ott áll a ke-
ub, nehogyvisszamehessünk; körbe kell hát
erülnünk a világot, hátha találunk egy hátsó
iskaput." A darabban megidézett mítoszhoz,
ely-ben férfi és nő között nem a harc, hanem

z egység uralkodik, visszatérni nem lehet. Az
lőrehaladásra pedig a Kleist világában ritkán,
sak pillanatokra létrejövő egyesülés tesz
ísérletet. És hogy ez lehetséges legyen, a
ovagromantika és a mese teljes eszköztárát fel
ell vonultatnia.

1962-ben a TheaterderZeitcímű folyóiratban
yílt vitát tartottak A heilbronni Katica, pro és
ontra címmel. Itt jelent meg Hans Mayernek a
arab addigi recepcióját gyökeresen átértékelő
olgozata, melyben a darabbal szemben mindig

s hangoztatott kifogásokra ezt hozza fel: „Tény-
eg el kell hát mondanunk, hogy Kleist nem pol-
ári szomorújátékot, hanem mesét írt? Hogy He-

lbronn meseországban található?"
Valóban, a mese eszköztára, a kettős álom, a

erub többszöri megjelenése, a császár döntése
s Katica császárlánnyá nyilvánítása, de legfő-
éppen a "hamis és igazi menyasszony" népme-
ei motívuma mind-mind szükséges ahhoz,
ogy az egyesülés létrejöhessen. Mert a mese a
onosz legyőzhetőségét és a lélek kiegyezését

hirdeti. Amiképpen az egész, hatalmas energiá-
val működtetett apparátus is azt mondja az
egyetlen cselekvő, mert nemcsak lendületből
táncoló figurának itt: ne félj! Az egyesülés a vi-

Eszenyinek, rég tudom, víziója van a szin-
házról. Nem az egyes darabokról vagy
előadásokról (azokról is), hanem általá-
ban a nagybetűs színházról. Képekben
gondolkodik, látványban, terekben, fé-
nyekben, mozgásokban, a tér elemeinek kont-
rasztjaiban és összhangzatában, s a levegős
térben mozgó emberi testekben. A monumentá-
lis térben mint játékszervező elemben. Eddigi
három rendezése alapján úgy tűnik, megtalálta
magának az Ideális alkotótársakat, akik felső fo-
kon képesek megvalósítani rendezői vízióját.
Hogy mely stádiumban születik meg a látvány
pazar monumentalitása Kentaur tervezésében,
vagy mikor döntik el Bartha Andreával, a jelmez-
tervezővel, hogy mondjuk, a heilbronni Katicá-
nak lecsúszó-összegyűrődő ócska harisnyában
kell megjelennie, amiből a megfelelő pillanatban
elővillan mezítelen lába, avagy mikor születik
meg az ötlet, hogy a „páváskodó" Thurneck Ku-
nigunda grófnőnek valóságosan is pávatollakkal
ékeskedő szoknyában, a fején varázslóföveggé
formázott vörös hajkoronával kell megjelennie,

lágegyetem rendje szerint való. Jó lesz így.
A Kätchen von Heilbronn Heinrich von Kleist

egyetlen reményteljes műve.
Mese.

maradjon az ő titkuk. Mint ahogy az is, hogy a ha-
talmas háttér derengő égboltozatán mikor pa-
rázslik föl s mikor hamvad el egy fölvillanó fény-
golyó (nap, hold, villámlás stb.).

Eszenyi színháza totális színház, amibe
ugyanúgy beletartozik a nagyvonalú teatralitás
és festőiség, minta játékosok mozgásának pre-
cíz koreográfiája, és ha kell, stilizációja.
Különleges képessége van hozzá, hogy a
színház alkotóelemeit egységében lássa és a
gépezetet egészében működtesse. A rendezői
gondolat, a dráma értelmezése,. a koncepció
színészi megvalósítása mindezek függvényében
valósulhat meg Eszenyi színházában.

A heilbronni Katicából, e különleges, romanti-
kus „nagy történelemi lovagdrámából" a rendező leg-
előbb is kiolvashatta egy éteri tisztaságú, fertő-
zetlen szenvedély emberi drámáját s annak vízió-
ját. Olyan meséét, amely nyers és pragmatikus
mindennapjainkból, a századvég szexiparrá
degradált érzéki „kultúrájából" rég száműzetett,
ám archetipikus képzetként és vágyként
ösztönösen ott munkál egyéni és kollektív
tudattalanunkban
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- akárcsak a gyermeki képzeletben, az álmok-
ban, a misztikus összecsengésekben, az em-
berfelettinek hitt erőkben. A heilbronni Katica
gyermekien rajongó érzéki szeretete és vágya-
kozása (a „szerelem" mint olyan fogalma itt tév-
útra vinne bennünket) „nagyura" iránt ősi és mi-
tologikus képét adja ember ember iránti vonzal-
mának. A darab e stílromantikus kultúrtörténeti
burka mögött Eszenyi felfedezte a teremtő és
pusztító szenvedély időtlenül korszerű és egye-
temes játékát, a „nagy történelmi lovagdráma"
historikus alakzata mögött pedig a pazar teatrali-
tás lehetőségét, ironikus erejét.

Elomló festőiség, vizuális elegancia és nagy-
vonalú monumentalitás, valamint ironikus játé-
kok együttese: ez az előadás. Sziporkázó képi
ötletzuhatag, amely ugyanakkor precízen kidol-
gozott színpadi jelentést hordoz. A monumentális
háttér boltozatán romantikus festmények ve-
tülnek ki és elevenednek meg; él, lüktet, lélegzik
a tér, és szüntelen kihívást tartogat a játékosok-
nak. A rendező Eszenyi merészen és invenció-
zusan aknázza ki a tér monumentalitásának esz-
tétikumát, és nemcsak a mélységet, magassá-
got, hanem a tér fényviszonyait, afénypászmák-
ban csillogó üres felületek artisztikumát is. Kezére
játszik ebben a speciális színpad, a mai viszo-
nyok között, mondhatni, fillérekért felhúzott víg-
színházi sátor - az egyik legimpozánsabb és
legjobban bejátszható tér, amelyet valaha is lát-
tam. A kitárt várablakból előderengő háttér vagy a
hatalmas üres térben magányosan álldogáló,
fénylő, csillogó levelű bokor, az alatta kucorgó
Katicával, önmagában is álomszerűen szép,
éterien lebegő.

Ilyen pazar vizualitású térkezelést ugyancsak
ritkán látni magyar színpadon; magam utoljára
talán Giorgio Strehlernél láttam ilyet A szecsuáni
jólélek vendégjátékán: az üres, monumentális tér
levegője, fényei, színei nem statikus képeket
vetítettek elénk, hanem - mint itt is - szüntelenül
alakultak, „fejlődtek," vakítóan felragyogtak vagy
fáradtan beszürkültek, ahogy a játék meg-
kívánta. Ilyen lenyűgözően megszerkesztett, a
térelemek arányait és kontrasztját dinamikus
összhangba hozó, fölfénylő színpadi teret utoljára
Csiszár Imrénél láttam miskolci Peer Gyntjében (a
tervező Szlávik István volt); ilyen elomlóan festői,
naturálisan földközeli és mégis emelkedetten
mesei színpadképet pedig Szikora János egri
Csongor és Tündéjében (Jovánovics György
tervezte). (Az utóbbi előadásban a törékeny
Eszenyi hatalmas, tépett szárnyakat cipelt
Tündeként a vállain.)

Szóval a látvány lenyűgöző, bájos és elemen-
táris; eredetiségét az sem csökkenti, hogy Esze-
nyi jókora úszómedencét helyezett a színpad



előterébe. s abban sorra-rendre megfürdeti pa-
zarul öltöztetett szereplőit. A fürdőházjelenet
szerves része a darabnak, csakhát egy kicsit sok
a lubickolás, a pancsikálás az előadásban. Bár
Eszenyi még itt is ironikus játékkal oldja a jelenet-
sort: a medencében kikötött Pech Jakab, ha már
megfürösztik, kicsit be is szappanozza magát.

A stílusában egyébként egységes, tempójá-
ban - a hintákon függeszkedő vészbíróság von-
tatott nyitójelenete után - dinamizálódó elő-adás
némiképp következetlenül játszik a stílpa-
ródiával, a korstílus ironikus megidézésének
groteszk lehetőségével. Az ormótlanul súlyos,
jéghokis lábszárvédő-szerűségekbe páncélozott
harcosok párviadala direkt és roppant mu-
latságos stilparódia, míg a felgyújtott, lángoló lo-
vagvár ostroma szívszorító emberi dráma: a lány
berohan az égő falak közé, hogy kimentsen egy
hirtelen fontossá vált képet tokostul, az építmény
összeomlik, éles villanás, minden elsötétül, és a
heilbronni Katica megperzselődött ruhában, kor-
mos arccal és egy nem evilági szent áhítatával
botorkál kifelé, háta mögött a szárnyas Kerubbal.

Amilyen élvezettel és szakszerűséggel merült
el Eszenyi, mondjuk, Kunigunda marionettfigu-
rájának koreografikus mozgatásában, a dühön-
gő viharok, zuhogó záporok érzéki megjeleníté-
sében, a várostrom és a fürdőzési jelenetek pre-
cíz szcenírozásában, oly engedékeny, s ezúttal
talán ugyanannyival kevesebb eréllyel bánt szí-
nészeivel. A bemutató izgatott légkörében a pa-
zar képi ötletzuhatag sugárzó erejétől elragad-
va, bevallom, a premierláz számlájára írtam az
előadás színészi-színészvezetési egyenetlen-
ségeit, de aztán, hogy pár héttel később egy
„hétköznapi" előadást is láthattam. szembetű-
nőbbé váltak a színészvezetés és a szituációk ki-
dolgozásának megoldatlanságai. Az élmény he-
ve kissé „kihűlt," s a profi masinéria működése
közben láthatóvá vált, mint kísért életveszélye-
sen egyes színészi alakformálásokban a jórészt
levetkezett „régi" vigszínházi hagyomány, a stíl-
naturalizmus és a rutinból hozott megoldások
színészi modorossága, elsősorban Lukács Sán-
dor nárcisztikusan öntetszelgő császárában, de
Hunyadkürti István harsánnyá rajzolt Pech Ja-
kabjában s kissé még Reviczky Tibold fegyver-
kovácsának erőtlenségében is.

Ez persze már részben a kritikus dilemmája:
akkor hiteles-e, ha tudósít egy izgalmas színházi
este domináns impresszióiról, avagy ha higgad-
tan mérlegel, és igyekszik pontosan leírni egy-
egy előadás minőségileg esetenként különnemű
alkotóelemeit.

Eszenyi előadását két, úgyszólván hibátlan
színészi alakformálás lendíti magával: a heil-
bronni Katicát megformázó Kerekes Éváé és a
szapora beszédű grófi házvezetőnőt groteszkül
univerzális clownná kofásító, valamint Sugár
grófjának nemes tartású anyját józan visszafo-

Kaszás Attila és Cserna Antal (Gottschalk)

gottsággal adó Tábori Nóráé. Az előadás ívét
persze a gróf és Katica bújócskázó, elhazudott,
majd „élesbe" váltó játéka és birkózása hivatott
felrajzolni: érzéki testek küzdenek meg,
öntudatlan álmok fonódnak össze s áramlanak
át egy-más áramköreibe. Kaszás Attila Sugár
grófja szenvedélyes, hányavetien vadóc férfi:
könnyű kézzel oszt ütleget, s könnyű szívvel
ítélkezik. Csak lassan száll magába, mert hiszen
nem érti (meg nem is akarja érteni), miféle
holdkóros szenvedély lökdösi szüntelenül
útjába a heilbronni fegyverkovács vakarcs
leánykáját. A könynyebb utat akarja választani,
el akarja hazudni a benne is lakozó szenvedélyt,
amely persze szint-

úgy „isteni sugallatú," mint a kis Katicáé. Ka-
szásnak valójában azt kellene megérzékítenie,
hogy küzd a lány kiirthatatlan szerelme ellen, s
csak lassacskán ébred rá, hogy vele akár boldog
is lehetne, azonban épp e felismerés lelki
rezdüléseit, alakváltozásait nem győzi erővel,
színészi érzékenységgel. Hiteles, ahogy Katicát
ott tartja a várostrom idején, ám vívódása
eléggé elnagyolt például a két nő közti
választás jeleneté-ben. Erőteljességével és
játékosan groteszk színeivel tűnik ki a
szereplőgárdából Cserna Antal akkurátus és
szívet melengető Gottschalkja, valamint Szabó
Gabi rideg szépségű, kőkeményen céltudatos
Kunigundája.

Aligha találhatott volna a rendező eszményibb
címszereplőt Kerekes Évánál. Heilbronni Katicá-
ja törékeny, gyermeki, koboldszerű lény, angya-



lian szelíd leányzó és hihetetlenül kemény,
önfegyelmező nő. Rebbenő madárka, sárban
topogó cipőben. Ahogy álmában a lábát
vakargatja, amilyen látszólagos naivitással és
természetességgel utasítja el a vésztörvényszék
bíráinak ön-kényét, amilyen elszánt
céltudatossággal készül kolostorba vonulni,
ahogy önmagát is feladva „nagyura" szolgálója
lesz, az már-már nemis föl-di szenvedélyt tükröz,
hanem isteni sugallatú el-hivatottságot, egy
angyal szelídségét és egy rá-menős nő
elszántságát. Természeti tünemény ő, aki
megsejtet valamit a vágy, a cél és érdek nélküli
vonzalom teremtő és pusztító erejéből. Ama
sötét mélységekből is, ahol pokol és mennyor-
szág, gyönyör és szenvedély érintkezik, egy-
másba olvad, s ahol kerubok irányítják a halan-
dók lépteit.

A középkorban vízpróbának vetették alá a bo-
szorkányokat. Ha nem bírták ki, úgy az, ha meg
kibírták és előbújtak a vízből, úgy az vált Istentől
vagy a sátántól való megérintettségük tárgyi bi-
zonyítékává. Eszenyit, a rendezőt a premier
tapsviharában ölbe kapta s a közönség elragad-
tatása közepette vízbe vetette Sugár grófja. A
többit az olvasó fantáziájára bízom.

Heinrich von Kleist: A heilbronni Katica, avagy a tűz-
próba (Vígszínház)
Fordította: Petra-Szabó Gizella. Vígszínházi változat:
Almási-Tóth András és Bőhm György. Diszlet: Ken-

Kunigunda: Szabó Gabi
(Koncz Zsuzsa felvételei)

taur. Jelmez: Bartha Andrea. Zeneszerző: Vedres
Csaba. Tánc: Stubnya Béla. Mozgás: Gyöngyösi Ta-
más. Árnyjáték: Peternák Miklós-Szegedi Maszák
Zoltán-Bakos Gábor. Szcenika: Krisztiáni István. Vi-
lágítás: Móray Ernő. Pirotechnika: Gombás-Kánai.

A Burgtheater kissé anakronisztikus hely-
nek tűnik ezen az estén. A régi, patinás épület
olyan benyomást kelt, mintha el-maradna az
előadás. A nézők szinte el-vesznek a hatalmas
térben, ahogy majd
később elvesznek az előadás rejtett labirintusai-
ban is.

A miliőhöz képest megdöbbentően erős kép

A rendező munkatársa: Kutschera Éva és Viszt Attila.
Rendező: Eszenyi Enikő.
Szereplők: Lukács Sándor, Kaszás Attila, Tábori Nó-
ra, Szalai Kriszta, Cserna Antal, Szabó Gabi, Hullan
Zsuzsa, Reviczky Gábor, Kerekes Éva m. v., Korognai
Károly, Király Attila, Hunyadkürti István, Szatmári Liza,
Szabó Imre, Viszt Attila, Halász G. Péter, Molnár Csa-
ba, Kocsis Mihály, Kulcsár László, Szél Olivér, Nyitray
Béla, Farkas Zita.

pel indít Hans Neuenfels A heilbronni Katica ren-
dezése. Fekete, kazettás tabló a vésztörvény-
szék, minden kazettában egy álarcos alakkal; a
képi megjelenítésben a középkori ikonográfia és
az antik mitológia elemei ötvöződnek napjaink
heavy metal kelléktárával. Az ilyen típusú szín-
padkép és jelmez valamikor az alternatív színhá-
zakat jellemezte, mára azonban már kommerci-
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