
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.
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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.
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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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alizálódott. A fekete szín, a fém és a meztelen
izmok dominálnak, csak a gróf hófehér ruhás
alakja üt el. Keménység és lágyság ellentéte
uralja a színpadot, kijelölve ezzel azt a két alap-
vető pólust, amelyek között majd Sugár grófja
vergődik.

A bíró bevezető szövegét hárman kórussze-
rűen adják elő, intenzív dobpergéstől kísérve. Az
egész képi és hangzásvilág transzcendens erőt
áraszt, aminek egyenes képi folytatása a követ-
kező jelenet; i tta tabló középütt szétválik, és va-
lóban mélységek nyílnak meg előttünk. Ez a ten-
dencia folytatódik, amikor a gróf ősei egy kép
mélyéből bújnak elő, plasztikussá téve a Friderik
lelkében zajló folyamatot. Az előadás legna-
gyobb erénye a díszlettervező, Reinhard von der
Thannen invenciózus munkája; kifogyhatatlan
ötletgazdagságával sokszor valóban elmélyíti és
kitágítja a darab értelmezési lehetőségeit. Más-
felől éppen a díszlet és a jelmez sokarcúsága
táplálja a végig jelenlévő kérdést: mennyiben ve-
hető komolyan mindez, s mennyiben tekintendő
öncélú ötletdömpingnek?

A német rendező nem csupaszította le a mű-
vet egyetlen értelmezési lehetőségre, hanem
arra törekedett, hogy minél több lehetséges ér-
telmezési síkot és idevonatkozó irodalmi allúziót
építsen be az előadásba, s ebben a díszlet-
tervező kitűnő társának bizonyult. Ez a módszer
azonban elkerülhetetlenül oda vezet, hogy az
egyes jelenetek között ellentmondás alakul ki.
Sokszor egy-egy jelenet önálló életet él, külön
felépítése, szimbolikája és játékstílusa van;
amikor néhány jelenet összekapcsolódik és
egymásra épül, akkor igazán nagy ívű gondola-
tok rajzolódnak ki.

Mindamellett a három főszereplő (Sugár gróf-
ja, Katica és Kunigunda) első megjelenése a
koncepció bizonyos irányultságáról árulkodik.
Elsősorban arról, hogy milyennek nem szeretné
mutatni őket a rendező. A grófról már tudjuk,
hogy nemfekete. Friderik, akit Marcus Bluhm ját-
szik, szőke, álarc nélküli, kicsitdandysre maszkí-
rozott; ártatlanság és nyegleség között ingado-
zik. Az első jelenetben, úgy tűnik, szeretne meg-
felelni a törvényszék tagjai által képviselt ke-
mény értékrendnek; ez a törekvés Katica megje-
lenésével vall végső kudarcot. Ekkor válik látha-
tóvá a gróf kiválasztottságáról árulkodó arany-
mellény is. Anne Bennent Katicája pedig nem fe-
hér, nem arany, hanem fekete, minta föld mélye,
ahonnan előbukkan. Kicsit eszelős, kicsit meg-
szállott benyomást kelt, amit értelmezhetünk az
őrület vagy valamilyen másfajta tudatállapot je-
leként. Határozottan érződik, hogy valamilyen
különös hatalom birtokában van. S bár a látszat
szerint ő az, aki eszét vesztve követi a grófot,
mégis egyre inkább úgy érezzük, Vihar Friderik
az, aki menekülése ellenére egyre inkább Katica
hatása alá kerül. A gróf menekül, hiszen Katica

olyasmit szólít meg a lelkében, ami az elevenébe
vág, de nincs elég ereje szembenézni vele. Kati-
ca megformálásában még egy fontos szempont

érvényesül: hiányzik belőle a kislányos báj min-
den külsősége; buggyos, térd alá érő fekete nad-
rágja kicsit fiús benyomást kelt; ennek talán a
későbbiekben lesz magyarázata. Kunigunda,
Kitty Speiser alakításában, ezzel szemben
kifejezetten asszonyos. Kicsit molett, nem túl
fiatal és
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Marcus Bluhm (Sugár grófja) és Anne Bennent
(Katica) a bécsi Burgtheater előadásában (1992)

elég gonosz ábrázatú. Mozgásában van vala-mi,
ami az operák világát idézi, s ezáltal egész alakja
más régióba kerül. Földig érő, kívül fekete, belül
vörös ruhát visel. E három szereplő egymáshoz
való viszonya hosszas előkészítés után az első
felvonás végi jelenetsorban bomlik ki igazán.

Thurneck várának fala - mely a színpadot ré-
zsút szeli ketté - fekete alakos görög váza képé-re
emlékeztet; a tér jobb sarkában pedig fej nélküli
sellőszobrot helyez a tervező, háttal a közön-
ségnek. Itt válik először dominánssá a görög mi-
tológiát felelevenítő képi világ, amely egyelőre
csak megelőlegezi a második felvonás leleplező
jelenetét. Katica és a gróf kettőse (illetve hárma-
sa, hiszen Gottschalk is jelen van) egyelőre egé-
szen más síkon zajlik, és a darab első jeleneté-
nek gondolataihoz kapcsolódik vissza; arra ad
ugyanis választ, hogy valójában mi is az, amit
Katica a gróf lelkében megszólít. Ezt úgy oldja
meg a rendező, hogy a jelenetet erotikus, szado-
mazochista korbácsolássá futtatja ki, amelyben a
gróf szinte öntudatlanul vesz részt, Katica viszont
úgy viselkedik, mint aki pontosan erre számított.
(Eddig a jelenet rendkívül erős lenne, ha igazán
hiteles színészi játékkal párosulna, ha az egészet
nem rontaná el az ötlet túljátszása.) Ez a jelenet az
alapja az egyik, markánsan végighúzódó
értelmezési síknak, mely szerint a darab egyik
központi problémája az emberben lévő ag-
resszivitás elfogadása. Ezzel azonban még nincs
vége a felvonásnak; az előadás leglátványosabb
és legjobban összpontosított jelenete következik,
melyben a vár leég és összedől. Ekkor már ereje
teljében jelenhet meg a lángok közt görög
istennőként száguldozó Katica; és telje-sen hiteles
a gróf őrjöngő összeomlása, amikor azt hiszi, hogy
végleg elvesztette azt, akit már majdnem
megtalált. Kunigunda már elvesztette minden
hatalmát és befolyását, s ezzel lehetővé válik,
hogy a felvonás megbékélést sugárzó képpel
végződjék, amely már az előadás befejezését
előlegezi meg: Katica, mint egy kis állat, Ku-
nigunda lábaihoz borul, s egy ideig így maradnak
együtt, mozdulatlanul. Elementáris erejű, nagyon
gazdag kép, amely a két figura összetartozását
fogalmazza meg. A két nő ugyanannak a dolognak
a két oldalát képviseli, s a boldogság eléréséhez e
két pólus egyesülése szükséges. A pusztulás,
mely e kép mögött, a háttérben zajlik, felfogható
konstruktív rombolásként is. Az öszszeomlott vár
mint a férfilélek szimbóluma azt is sugallhatja,
hogy Katica győzelméhez a gróf lelkében kell
ledőlnie valamilyen gátnak, amely eddig
megakadályozta kettejük egymásra találá-



sát. Ezzel a képpel végződik tehát a kicsit hosz-
szúra nyúlt első felvonás.

Az alkotók a szünet után sem fogynak ki az öt-
letekből. A megoldások közül, mint eddig is, csak
néhányat emelek ki. Új problémakört vezet be -
és ettől válik fontossá - Katica kifaggatási jele-
nete a bodzabokrok alatt. A bodzabokor, mely itt
inkább fára emlékeztet, a bűnbeesés történetét
idézi fel a fára tekeredő kígyó képével, és azzal,
hogy a nőt mint csábítót jeleníti meg.
Beszélgetésük alatt hol egyikük, hol másikuk
vonul szinte rituálisan a fához, és mélyen
beszippantja annak illatát. Ha felidézzük a
bodzabokor szimbolikus jelentését, mely a népi
erotikában termékenységi szimbólumként
szerepel, ugyanakkor egy másik megjelenési
formájában a halál előhírnöke, akkor igazán
frappáns megoldás ide kapcsolni a szerelem és
halál összetartozását úgy, ahogy az a Bibliában
megjelenik. A rendező ezzel emeli be az
előadásba a gyermeki ártatlanság elvesztését
kísérő szorongásokat, azaz a felnőtté válás
traumáját. Talán éppen ebben rejlik annak ma-
gyarázata, ami afürdőházban történik. Ez a
jelenetsor, a Thurneck várában játszódó
jelenetekhez hasonlóan, az előadás egyik
kiemelkedően jól sikerült része. Sikerül
megteremteni a néző-ben a feszültséget,
elementáris vágyat érzünk, hogy megtudjuk, mit
is látott a szinte transzban menekülő Katica. És
ekkor - kétségbeesésé-nek csúcspontján -
Katica hófehér ruháján vér-folt jelenik meg. A
vér mint ősi áldozati és meg-tisztulási
szimbólum a paradicsomi jelenet után konkrét
jelentést is nyerhet, s bízvást feltételezhetjük,
hogy a nővé válás pillanatának lettünk tanúi.

Ezek után már valóban csak az marad hátra,
hogy megtudjuk, mi is Kunigunda titka. A
leleplezési jelenetben is elsősorban a képi
megoldás izgalmas. Kunigunda szobája tele van
fehér gyertyákkal, mintha valami rituáléra
készülne. Ő maga háttal nekünk, tükrével
szemben arról beszél, hogyan tükrözi az
öltözködés személyiségünk legmélyebb
rétegeit. Hátul, a falon talán éppen annak a
görög vázának egy harci jelenete látható, mely
az előbb tört össze. S a szobában van még
valami, fehér papírba csomagolva. Kunigunda
éppen kendőt tesz a fejére, amikor benyit a gróf.
Friderik odalép hozzá, bebújik a kendő alá,
majd borzadva fordul el a látványtól. Kunigunda
megsemmisülten kirohan, a gróf pedig
önkívületi állapotban, iszonyú vehemenciával té-
pi le a papírt arról a valamiről, ami nem más, mint
a sellőszobor, csak ezúttal szemből. Kunigunda
és a sellő közé ilyen értelemben egyenlőségjel
kerül. A gróf fejében ekkor idéződnek fel a halál-
tusáját vívó Miksa utolsó szavai. Freiburg grófja
egyrészt egy Platón-idézetet ismételget („Az
ember két lábon járó, szárny nélküli állat"), más-
részt azt a befejezetlen mondatot, amellyel el
akarja árulni, mi is valójában Kunigunda. A

rendező mindezt úgy oldja meg, hogy a vázakép
helyére vetíti és többször visszajátssza Miksa
szavait, úgy, ahogy az ember fejében kavarog-
nak bizonyos gondolatfoszlányok, ám a monda-
tot befejezi helyette, és egy hermafrodita mezte-
len testét vetíti a vászonra. A rendező ezzel a ve-
títéssel tetőzi be azokat az elidegenítő effektuso-
kat, melyek átszövik az egész előadást, persze
úgy, hogy azért a produkció mindvégig a hagyo-
mányos színház keretei között marad.

Kunigunda hermafroditaként való értelmezé-
se a darabban is, az előadásban is több forrásból
táplálkozhat. Egyik közülük az az agresszivitás,
melyet Kunigunda a darab folyamán képviselt, s
melynek dominanciája férfias attributum. A má-
sik a felnőttség hajnalán álló ifjú szorongása és
képzelgése, melyben igazi talány lehet: mi rejlik
a hosszú szoknyák és szoros fűzők alatt. Ennyi-
ben igazán találó a sellőanalógia, hiszen a sellő
altestéről sem tudni, mit takar. A legmeghökken-
tőbb csalódás egy ifjú számára, ha egy nőről ki-
derül, hogy férfi. S éppen elég, ha csak lelkileg
férfias; művészi ábrázolásakor megengedhető
az ilyen szélsőséges megoldás, főleg akkor, ha
ezzel az alkotó egyéb értelmezési mezőket is
mozgósít.

Szorosabb értelemben vett forrásnak talán
mégis a Platón-idézet tekinthető. A Lakomából
ismertté vált androgün legenda ide kapcsolása
ugyanis gyökeresen megváltoztathatja Kuni-
gunda szerepét, s az egész darabot más síkra
terelheti. Az androgün ugyanis éppen nem a
pólusa valaminek - mint ahogy ez idáig Kuni-
gunda valamilyen szélsőséget képviselt -, ha-
nem maga reprezentál egy egységet. Ennek a
valamikori egységnek (mely egy csupán a le-
hetséges három közül) a szétválásából jött lét-
re a férfi és a nő, akiknek sorsává vált, hogy egy
életen át keressék elvesztett párjukat. Kuni-
gunda alakja eszerint az emberiség egy koráb-
bi korszakára utal vissza, és mentes minden
pejoratív tartalomtól.

Kunigunda kétneműsége több, egymásnak
ellentmondó síkon is értelmezhető. Ebben az
előadásban talán az utóbbi értelmezés állhat
közel a rendező szívéhez; tehát az, hogy
Kunigundát fokozatosan átemelje egy másik
régióba, s Kleist nyomán elindulva médiumként
használja őt belső, pszichológiai folyamatok
kivetítésére. Ezzel megmagyarázhatóvá válik
asszonyos külseje, az első felvonás befejező
képe, s az egész előadás záró jelenete: mind azt
sugallják, hogy valamiféle ősegységet, ősanya-
tulajdonságot képvisel. Ezáltal nyílik lehetőség
arra is, hogy a testvérszerelem irodalmi allúziója
beépüljön az előadás utolsó jelenetébe.

A két utolsó szín: a császári, majd az esküvői
ismét nagyon hatásos színpadi eszközöket
vonultat fel. Ezúttal a nagyon finom és érzékeny
koreográfiát emelném ki. Az utolsó jelenetben
az

esküvőnek semmiféle külsősége nem látható. Itt
is, mint korábban többször, az esemény rituális
jellege kap hangsúlyt. Sem Kunigunda, sem Ka-
tica nincs menyasszonyi ruhában: az utóbbi Su-
gár grófjáéval azonos. uniformisszerű öltözék-
ben jelenik meg. Katica menyasszonyi ruháját az
öreg grófné hozza a karján mint halott gyerme-
ket. Kunigunda a színpad szélén áll szerényen és
várakozón; a szöveg, amelyben elátkozza az ifjú
párt, nem hangzik el. Az egész jelenet inkább te-
metés, mint esküvő benyomását kelti. Az eljegy-
zés kihirdetése után megjelenik a Kerub, immár
halálangyal képében, s a jegyespár mögé áll.
Kunigunda méltóságteljesen odamegy hozzájuk,
mindkettőt megcsókolja, majd kimegy a színről.
A gróf pedig a döbbenetes csendben lassan
előhúz a zsebéből egy revolvert, miközben a
színpadon fokozatosan kialszik a fény. Nagyon
hatásos, nagyon jól megcsinált jelenet, amibe
megint egy kicsit több szorult, mint ami azonnal
felfogható. Az utalások egy része csak finomság,
csemegézni vágyók részére (mint például a Mu-
sil-analógia). más része viszont kulcsfontossá-
gú, mint az utalás Kleist halálának körülményei-
re. Kleist rituális kettős öngyilkosságában, azon
túl, hogy a halál minta férfi és a nő közötti lehet-
séges egyesülések legnemesebbike jelenik
meg, van még egy ide kapcsolható mozzanat,
mégpedig az agresszivitás bizonyos mértékű el-
fogadása. Az író életének utolsó cselekedete
mégiscsak az volt, hogy lelőtt egy nőt, akit szere-
tett (és nem fordítva). Kunigunda és Friderik kö-
zött ebben az előadásban fokozatos szerepvál-
tás megy végbe, amelynek során Kunigundából
fokozatosan eltűnik az agresszió, a gróf szemé-
lyiségében pedig megjelenik vagy elfogadható-
vá válik. Kunigunda csókja tehát értelmezhető
egyfajta erőátadásként is. Ha Kunigunda andro-
gün voltára koncentrálunk, akkor ebben a moz-
zanatban az áldás gesztusa fedezhető fel. S
eközben nem feledkezhetünk meg a halálról
sem, mint az egész jelenet alapvető közegéről,
amely nélkül mindez nem történhetne meg.

Talán ennyiből is kitűnik: az előadás némileg
megsínylette, hogy a rendező egyik értelmezési
sík mellett sem kötelezte el magát, hiszen a kelle-
ténél több asszociáció és utalás között néha el-
vész a lényeg. Lehet, hogy nagyon okos, intellek-
tuális előadást látni Bécsben, viszont nem annyi-
ra jó színházat, a pirotechnikusok és a látvány-
tervezők minden igyekezete ellenére sem. Túl
hideg és túl spekulatív ahhoz ez a produkció. A
nézők egy része még a befejezés előtt kivonul,
mert felháborítja, hogy provokálják, ugyanakkor
az egészből nem sokat ért. Tulajdonképpen fel-
vethető, valóban az e a jó színház feladata, netán
kritériuma, hogy ilyen mélységekben boncoljon
szét egy darabot, vagy inkább az, hogy akár egy-
szerűsítések árán, egyetlen aspektust tegyen
plasztikussá vagy épp átélhetővé.


