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ASSIÓK
Az örökösödési szerződés

Kleist egyazon család, a Schroffensteinek két
házát állítja szembe egymással mint ősi ellensé-
geket. A harcias és gyűlölködő indulatok a két fél
környezetében előfordult tisztázatlan halálese-
tekre vezethetők vissza. Rossitz is, Warwand is
egy gyermek halálában tartja bűnösnek a mási-

ONDOLATOKA SCHROFFENSTEIN CSALÁDHOZ
ist első drámája nem fukarkodik halállal és
öggel. Anyagát tekintve A Schroffenstein
lád a romantikus lovagdráma műfajához
ozik - ám mégsem az effektusok éltetik.
ist szomorújátéka igazából olyankor
zongat meg, amikor eltér a rikító-fantasztikus
lekmény jól bevált modelljétől. A darab
yetlensége nem a nyers cselekvésekben,
em a róluk hírt adó szavakban gyökerezik.
ist már A Schroffenstein családban is a
padon kívülre helyezi a gyilkosságot, és
lladó rettenetét nyelvi kifejezésbe, a kívül-álló
gfigyelő gyorsírásos beszámolójába
szponálja. Költői alkotása távolságot tart a

es vásári mutatványtól, és óvatos dezilluzio-
ást kíván.
leist egyik levelében „ócska ponyvának" ne-
i alighogy befejezett színművét, de ez csak az
zság egyik fele. Ő ugyanis a lovagi mesét a rá
emző katasztrófadramaturgiával egyetem-

arra használja, hogy egyszersmind megfosz-
hitelétől; a tragikus szükségszerűséghez

ri a tragédia roskatag, elavult szerkezetét és a
ktörő komikumot. E korai mesterműben
ndékoltak a törések; az író eljátszik a színházi

ák és katartikus ingerek komótosságával,
kineveti ezt a divatjamúlt fontoskodást.
leist kora esztétikájának leleplezésével ma-
a kort állítja pellengérre, erkölcsiségével és

oszos komolykodásával egyetemben. Az if-
ti géniusz magabiztosságával hegyeket akart
ozdítani; nem hitt sem a végzetben, sem az

ve elrendeltségben, sem az egyes ember ere-
dő tehetetlenségében. Kleisttől mi sem állt

olabb, mint a beletörődő engedelmesség tra-
us fátyolba burkolt világa - mi sem állt távo-
b tőle, minta Schroffenstein család; elijesztés
jából rántja fel őket zsinórjaikon, és hagyja,
y tehetetlenül kapálózzanak saját csapdá-

ban. Amint a svájci baráti kör egyik tagja írja:
költő és hallgatósága egyöntetűen hahotá-

t, amikor egy szép napon Kleist felolvasta ne-
k szomorújátékát... A szűnni nem akaró, vi-
os kacagás miatt el sem lehetett jutnia végső
lkossági jelenethez..." (...)

sa Ildikó (Ágnes) és László Zsolt (Ottokár) a
dapesti Kamaraszínház Kleist-előadásában



kat. A bosszút Rossitzban határozzák el, az első
áldozat Warwandban leli halálát. Rupert, Rossitz
ura hírnököt küld Warwandba, hogy fivérének,
Sylvesternek felmondja a békét; ám mielőtt még
a hírnök hazatérhetne, a szembenálló fél feldü-
hödött háza népe agyonveri. Sylvestert, War-
wand urát annyira bántja ez a lincselés, hogy a
mindkét féllel azonos rokoni kapcsolatban álló
Jeromost küldi Rossitzba békét szerezni; őt
azonban Rupert parancsára verik agyon. Ettől
fogva mindkét félben egyforma könyörtelenség-
gel lángol fel a bosszúvágy. Rupert és Sylvester
fegyveresen vonul a hegyekbe, hogy megütköz-
zenek. Mindketten egymás után odaérnek ahhoz
a barlanghoz, amely gyermekeik, Ágnes és Otto-
kár titkos találkozóhelyéül szolgál. Ottokár, aki
attól tart, hogy apja rátámad kedvesére, ruhát
cserél a lánnyal. Rupert haragra gerjed a fiatalok
kapcsolata miatt, és a látszattól megtévesztve
Sylvester gyűlölt leánya helyett saját fiát döfi le.
Ezután lép a színre Warwand grófja, aki ugyan-
csak azt hiszi, hogy leánya holtteste fekszik
előtte: nekiront háta férfiruhás Ágnesnek, és
megöli saját gyermekét. Íme, a drámai
mészárlások kró-

Derzsi János (Sylvester), Bacsa Ildikó és Cson-
ka Ibolya (Gertrúd) A Schroffenstein családban

nikája. Amikor a megtévesztett apák végre felis-
merik gyűlöletük áldozatait, felbukkan a vén Ur-
sula, egy sírásó babonás özvegye, és egy gyer-
mekkéz egyik ujját dobja a színpad közepére -
ez az ujj hiányzott Rupert fiának, Péternek kezé-
ről, amikor megtalálták holttestét a hegyek kö-
zött. „A gyermeket, akiről ezt levágtam, / Nem öl-
ték meg, mert vízbe fúlt" - mondja Sylvester sür-
gető felszólítására az öregasszony. Ursula vallo-
mása megcáfolja Rupertet, aki szerint Pétert
Sylvester gyilkolta meg merő kapzsiságból,
Warwand grófját tehát alaptalanul vádolták; a
családi viszály „tévedésen" alapult. Vagyis a
Schroffensteinek minden indok nélkül irtották ki
önnön utódaikat. Ezután az író mindkét családot
átengedi az enyészetnek.

A családi viszály borzalmas kimeneteleivel
természetesen érvényét veszti az az örökösö-
dési szerződés is, amellyel a grófok a család
kihalását akarták megakadályozni. A dráma

kezdetén magyarázza el a rossitzi sekrestyés:

Rég volt,
Hogy a két grófi ház, Warwand és Rossitz,
Örökösödési szerződést kötöttek,
Mely szerint, ha az egyik ág kihalna,
Mindene a másikra szállna át.

Az okirat közvetlen célja, hogy nyomatékosan
rögzítse a család összetartozását; Rossitz és
Warwand kölcsönösen kötelezettséget vállalt
egymással szemben. A Schroffenstein grófok
írásban rögzítik közeli rokonságuk természetes
folyományait, hogy ekképpen biztosítsák a csa-
ládot az idő forgandósága ellen, s összetartozá-
sukat ekként megpecsételve mintegy törvényen
kívül helyezik a közvetlen érzelmeket és indula-
tokat. Ahogy Peter Szondi írja egyhelyütt: „Azt,
amire a szívnek újra meg újra el kellett volna
szánnia magát, a szerződés örök időkre rögzítet-
te." A szerződés időtlen szelleme felülemelkedik
az önkéntelenség pillanatain, érvénye független
megfogalmazóinak végességétől. Ám hiába



akartak rendnek és törvénynek az életen túl is ér-
vényt szerezni: éppen ez a szándék bizonyul
hübrisznek. (...)

Mendemondák

Warwand és Rossitz birtokai szomszédosak, a
két vár nincs túl messze egymástól; topográfiai-
lag kifejezve, jól járható hegyvidék választja el
őket. És mégis: a Schroffensteineknek csak ho-
mályos értesüléseik vannak egymásról; a roko-
nok sorsát egyedül a nép személytelen hangja
közvetíti, s a két ellenséges család e súgás-bú-
gáson keresztül cseréli ki akaratlanul híreit:
,,...még / Sose láttam, de a fáma szerint / Gyö-
nyörű" - mondja Sylvester lányáról Rupert fia.
És a Jeromossal való megkésett tisztázó beszél-
getés során Warwand grófnéja, Eustache ha-
bozva érdeklődik: „Hisz azt mondják - vagy
nincs semmi alapja? - / Hogy Ágnesnek te ud-
varolsz magad."

Az „azt mondják" megfogalmazás kifejezi,
hogy a gazdagok szemében a nép
differenciálatlan cselekményhordozóként jelenik
meg. Martin Heidegger, aki önmagát az
általános alany, a „man" első teoretikusának
tartotta, így ír: ,,A »man« mindenütt jelen van,
de olyan formában, hogy mihelyt az egyéni lét
elhatározásra tör, már el is osont. Ám mivel
minden ítéletet és döntést mintegy megelőlegez,
ezzel leveszi a felelősséget az egyes emberről;
a »man« megengedheti magának, hogy »az
ember«, azaz a másik »man« szüntelenül rá
hivatkozzék. Bátran magára vállalhat minden
felelősséget, hiszen nincs senki olyan, akinek
bármiért felelnie kellene."

Ez a „man" közvetíti az egyik grófi párt bizal-
matlanságát a másikhoz, s mindjárt sértés for-
májában. A hatalmasokat, titokzatos, föld alatti
módon, csak a népük köti össze egymással. Ez
különbözteti meg A Schroffenstein családot a
cselekményében rokon Romeo és Júliától,
amelyben az ellenséges nemesi családok
képviselői személyesen is találkoznak; Kleist
ezzel szemben számításba veszi a diffúz-
anonim nép-tömeget is, amelyen voltaképpen
minden hatalom nyugszik. Hiába szorulnak ki az
alattvalók a grófok tudatából és döntéseiből,
mégis érvénye-sítik befolyásukat. „A csőcselék
elé veted, mint parazsat, / Szarvasbogár elé,
lobbantsa fel / A szomszéd zsindelyét..." - így
feddi Sylvester feleségét, Gertrúdot, aki
megosztotta vele gyanúját: „Veled, és titokban,
közöltem, hogy talán, / Hogy lehet, sőt
valószínű..."

Ám a beszéd lényegénél fogva nyilvánossá-
got is jelent: a gondolat, amelyet megfogalmaz,
hamar elterjed, és megvalósulás felé tör.

A mendemonda ugyanis éppoly varázslatos
gyorsasággal hat, akár a mai média üzenetei. Ha
Warwandban kardot rántanak, az még le sem
sújt, Rossitzban már jelentik is a gyilkosságot. A
mendemondáról írja a továbbiakban Heidegger,
hogy az „a maga állítólagosságában feltartóztat
minden új kérdésfeltevést és elemzést, és azo-
kat sajátos módon elfojtja és retardálja." Ha az-
tán a hamis jelentés valamennyi fejbe behatolt,
felölti az állítólagos igazság formáját, és híresz-
telésből gyilkos valósággá válik.

Rupert várába egy „vándor" érkezik, és hírül
adja, hogy Warwandban meglincselték Aldö-
bernt, továbbá közli az álhírt Johann-nak, Rupert
törvénytelen fiának meggyilkolásáról. Az idegent
„Hans Frans Flanznak" hívják; a találomra ösz-
szehordott névtákolmányról a mendemonda

visszhangszerű torzításaira asszociálhatunk.
Aztán megjelenik egy második, majd egy harma-
dik vándor is, kit: „Ez nem ismert, mégis szinte
szó szerint azt / Mondta - mintha ettől tanulta
volna." Rupert hűbéresének, a szolgálatkész
Santingnak e szófordulata a tovább terjedő hí-
resztelések sztereotípiáira utal: a szájról szájra
adott hír már nem értelmet közvetít, csak beta-
nult, üres szóhüvelyeket ad tovább.

Kleist, akinek a darab alapötlete a forradalmi
Párizsban jutott eszébe, a Schroffensteineket
körülvevő népben jogtól és történelemtől meg-
fosztott osztályt ábrázol, egyének helyett ösztö-
nei mozgatta tömeget. Arctalanságukból jól ki-
rajzolódik az öntudat nélküli lények kábíthatósá-
ga, amellyel minden diktátor kedve szerint űzheti
gonosz varázslatait. Kleist nem hagy kétséget úr
és szolga e már-már pszichoszomatikus viszo-
nyának kölcsönösségéről. A csőcselék a hata-
lomnak a történelemből kirekesztett, mindenkori
fundamentuma. A hiszékeny nép a mendemon-
dában, a kósza szóbeszédben éli meg azt a sor-
sot, amelyet tőle megtagadnak. Mohón veszi át
urai állásfoglalásait, szinte ajkukról olvassa le
gondolataikat.

Az arctalan tömegen belül az úr bizalmatlan
gondolatai tetté válnak és erőszakban öltenek
testet. Az első gyilkosságokat, amelyeknek War-
wandban a hírnök, Rossitzban Jeromos esik ál-
dozatul, a nép követi el. Rupert azonban, bár pa-
rancsa teljesült, fájlalja a végrehajtást. Néhány
pillanatra tudatosodik benne a végzetes össze-
függés:

A hatalom nagy átok, ha a szó,
Mi puszta szándék még, valóra válik,
Mert mindig akad, aki végrehajtja, S a
tetthez láncol így, végzetesen. Nagyúr
a rossznak tizedét se tenné, Ha
önkezével kéne tennie.

A tehetetlenek hatalma a hatalom tehetetlen-
ségével egyenértékű. A társadalmilag egymás-
tól mély szakadékkal elválasztott rétegek mind-
ennek ellenére úgy közelednek egymáshoz, mint
egyazon szervezet élő testrészei. A nép diffúz
hatalma a maga céltalanul kóborló útjain hozzá-
járul uralkodóházai szomorú végzetéhez. (...)

A szerencsétlenség

A két családból választott szereplők tükörkép-
szerű, fordított szimmetriában állnak szemben
egymással. Rossitzban a gróf agresszíven, Eus-
tache grófné inkább csitítóan lép fel. Warwand-
ban fordította helyzet: ott Gertrúd csökönyös bi-
zalmatlansága kerekedik felül Sylvester békítő
hatásán. Gyermekeik, Ágnes és Ottokár között a
szerelem mágneses hatása érvényesül. De eb-

László Zsolt és Bacsa Ildikó
(Koncz Zsuzsa felvételei)



be az egyszerű mintába szövési hiba csúszik; a
diagramba ismeretlen tényező kerül. Johann,
Rupert törvénytelen fia, Ottokár féltestvére az
egyetlen alak, akinek nincs tükörképe. Neki
nincs megfelelője az ellenséges oldalon; senki
sincs, aki elfoglalhatná a helyét, akivel
kapcsolatot létesíthetne. A szerelem és gyűlölet
játékában ő a kívülálló.

A szereplőlista szerint ő „Rupert természetes
fia." Eredetét a drámában mindvégig homály fedi.
A gróf egy félrelépésének, vagyis a társadalmi
rend áthágásának köszönheti életét. Egy esetle-
gesen, tervszerűtlenül kiélt vágy, egy spontán
szenvedély vezetett a fattyú megszületéséhez.
Johann a természet gyermeke, mégpedig nem-
csak ebben az értelemben; bár főrangú szemé-
lyek között él, ő maga nem gróf. Rupert inkább
csak kénytelen-kelletlen fogadta magához saját
fékezhetetlen természetének gyümölcsét, ám a
vár világában a becsületétől és nevétől
megfosztott fiúnak semmiféle tartalmas jövőt
nem szán-nak. Sorsát eleve meghatározza, hogy
az örökösödési szerződésben a grófok, a családi
érdektől vezérelve, megtagadták a természeti
törvényeket. Grófi atyja ugyan „fiaként szereti",
Rupert mégis éles különbséget tesz Johann és
Ottokár között. A törvényes fiút a császári
udvarban nevelteti, a természetes fiúnak
odahaza kell elsajátítania a lovagi szolgálatot,
elrejtve a reprezentatív nyilvánosság elől. Míg
Ottokár „apródként" fejlesztheti ki magában a
grófi öntudatot, Johann, mivel nincs más
választása, lányok után jár. Céltalan léte teszi,
hogy „minden szoknyába fülig szerelmes." Tuskó
marad, aki nem tud bán-ni a lóval, és a
vadászaton egy gödörbe esik. Amikor Rupert
bosszúfogadalomra szólít fel, Johannra nem tart
igényt. Ő afféle udvari bolond-ként kóborol az
események között.

Egyszer azonban Johann-nal mégiscsak tör-
ténik valami rendkívüli. Amikor a hegyek között
lovagolva egy folyóba zuhan, egy szép lány segí-
ti fel, és fátylával kötözi be sebeit. Ágnes az, aki
ily gyengéd gondoskodással övezi a fiút, azt pe-
dig az együttérzés olyan mélyen érinti, hogy be-
leszeret jótevőjébe. Ez az új érzés köti össze
Ot-tokárral, és annak a szép ismeretlen iránti
rajongásával. Közösen adnak nevet a szép
idegen hegylakónak, és a fiatal gróf
nagylelkűen fel-ajánlja a fattyúnak, hogy a
Warwand elleni csatában az ő oldalán harcol
majd.

Az Ágnes iránti szerelem közel hozza egy-
máshoz a két fivért; de csak Ottokár áradozik
magabiztosan: „Hogy ismerem-e? Bolond, /
Csak rád süt a nap, azt hiszed?"- feleli sokkal
félénkebb öccsének. Johann nem tudja szavak-
ba foglalni a mélységes és maradandó hatást,
amelyet az Ágnessel való találkozás tett rá. Be is
vallja új bizalmasának: „Amit most mondok,
semmit sem jelent."

Ezután együtt mennek el a hegyi barlangba,
ahol aztán a nagy barátságnak gyors vége sza-
kad. Johann rájön, hogy a rajongva tisztelt „an-
gyal" ugyanaz az Ágnes, akibe Ottokár is
szerelmes, s a fattyúnak rejtekhelyéről végig kell
néz-nie, hogy kettejük közül a grófkisasszony
az ő grófi féltestvérét választja. Amikor Johann
kilép a rejtekhelyről, a lány „mint szellem"
menekül el. Johann keserűn nyugtázza
boldogtalanságát Ottokár előtt:

...neked
Tehetséged van őt felidézni,
Míg az én tehetségem csak addig
Terjed, hogy elriasszam.

Ottokár lefegyverző ékesszólással bűvöli visz-
sza szerelmesét mint „bizalmas szellemet."
Őhozzá Ágnest nem csupán lelki rokonszenv, de
nemis pusztán a fizikai vonzódás köti; a két grófi
sarj kölcsönös megértése szellemi rokonságon is
alapul. Sylvester leánya nem műveletlen; a pá-
tertől vesz leckéket. Ezért fordul a szíve Ottokár-
hoz, akinek „beszéde zúgó hegyi patak," nem
pedig Johannhoz, a szavakkal nehezen boldo-
guló vademberhez.

A kikosarazott fiatalember a csalódástól őr-
jöngve tőrt ránt Ottokárra: ,,...Az életem / S a
tiéd, két pók egy dobozban. / Vond ki kardodat!"
Amikor pedig vetélytársa jóindulatúan elhárítja a
kihívást, Johann vigasztalhatatlanul jelenti ki:
,,Nem a tiédre, saját / Halálomra szomjazom."

A „természetes fiú" szerelmi kudarca nyilván-
valóvá teszi: Kleist nem a derék vademberről al-
kotott romantikus elképzelésekben kereste a
grófi házakkal szembehelyezkedő másik világot,
noha az ő korában komolyan mérlegelték ezt az
alternatívát. A hegyi barlang nem holmi őstörté-
neti helyszínt jelképez, ahol Ottokár és Ágnes
visszatalálna valamilyen ősi egyszerűséghez.
Az ő találkozásukban egy harmadik lehetőség
sejlik fel, amely éppoly idegen az apák civilizá-
ciójától, minta puszta, formátlan természettől. A
boldogság csak e két kör összebéküléséből szü-
lethet; ezt vetíti előre Ottokár és Ágnes kapcsola-
ta. Ők ketten újra közelednek a feledésbe merült
természethez, annak „szélfúvásához a messze-
ségben," s ezzel feloldják a megmerevedett civi-
lizációt, mintegy szétzilálva „fürtjei merev rend-
jét." (...)

A lélek

Amint az egy ifjú szerző ifjú hőséhez illik, Ottokár
újra meg újra kockára veti életét. Amikor Ágnes
azt állítja, hogy a forrásvíz mérgezett, Ottokár
gyors elszánással kiveszi a kezéből, hogy együtt
haljon meg kedvesével. Amikor rájönnek a téve-
désre, és visszakapják az életet, amelytől egy-
más kedvéért meg akartak válni, a megkönnyeb-

bülés megoldja nyelvüket. Most fedezik csak fel,
hogy „Sok mindent kell egymásnak elmesél-
nünk, /Egymásra bíznunk." A most következő,
döntő fontosságú beszélgetés során a két grófi
sarj, mintegy szülei képviseletében, megosztja
egymással a családi előítéleteket. „Tudod, az
öcsémet - / A te apád ölette meg" - kezdi Otto-
kár a helyzet tisztázását. Ám már ez az első meg-
állapítás is próbára teszi a jószándékot, lévén,
hogy Ágnes. apja iránti bizalmától vezérelve,
kétségbe vonja Sylvester bűnösségét. A lány
ösztönös érveit Ottokár a saját érzéseihez való
makacs ragaszkodással viszonozza: Ágnes nem
kívánhatja meg tőle, hogy „Kevésbé bízzam a
saját apámban, / Mint te a tiédben." Most,
amikor az ifjú gróf már nem apja egyértelmű iga-
zára hivatkozik, hanem fiúi érzelmeire alapozza
állásfoglalását, Ágnes más irányba tereli a vitát,
és olyan józan és tárgyszerű bizonyítékokat sze-
gez Ottokárnak, amelyek Rupert bűnösségére
vallanak:

De hogy, úgymond,
Hasonlóért hasonlóval fizessen,
S ránk orgyilkost küldjön, ez nem vall
Nemeslelkűségre.

Ezután mondja el kedvesének, hogyan üldöz-
te őt tőrrel Johann, Rupert törvénytelen fia. Otto-
kár erre először csak minden alap nélkül azon
erősködik, hogy ez csak valami tévedés lehet:
,,...lásd, ezt tudom, / Tudom."

Most már mindkettejük szüleit egyaránt sújtja a
vád, és a gyermeki szeretet mégis védelmébe
veszi őket. Mind Ottokár, mind Ágnes lelkében
látszólag kibékíthetetlenül válik szét a tudás és
az érzés. A reménytelen helyzetből való kiút le-
hetőségét először negatív oldalról fogalmazzák
meg: ...... Mert nem kívánhatod, / Hogy a te sze-
meddel lássak" - figyelmezteti a lányt Ottokár. A
lelki fordulatot ismételt hallgatás és a bizonyíté-
kok esetleges megdöntésének tétova mérlege-
lése vezeti be. Ágnes egyszer csak megjegyzi:
elvégre elképzelhető, hogy apja torzította csak
Rupert elleni terhelő vallomássá Johann lázas
dadogását, hiszen a fiú, miután hasztalan keres-
te Warwandban a halált, fogságba esett és meg-
tébolyodott. Ezzel megtört a jég: a fiatalok pártos
elfogultsága felolvadt. Az eszmecserét a továb-
biakban már a másik érzéseibe vetett bizalom
vezérli: itt jut el a beszélgetés és vele maga a drá-
ma a peripeteiához. A szülők engesztelhetetlen
bizalmatlansága a gyermekekben a két ház le-
hetséges kiengesztelődésébe vetett feltétlen bi-
zalommá változik: „Ágnes! Ágnes!/ Már szinte
félek, hogy mégis talán / Igaztalanok voltunk az
apáddal" - mondja Ottokár, Ágnes pedig így vi-
szonozza szavait: „ Én boldogan visszavonom, /
Ha a tiedről hittünk hamisat."

Túl e kölcsönös engedményeken az érzelem
és a belátás közötti különbség immár megfejthe-
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ő rejtvénnyé válik. Ottokár már lelkesen tervez-
eti, hogyan hozhatnák össze az apákat:

Külön-külön mindkettő csak egyet
Gondol - ha találkoznának, adódna A
nekünk most hiányzó harmadik.

A békülés óhaját tevékeny értelem karolja fel,
mely felülkerekedik a dogmatikus ráció torzítá-
ain, és visszatér az ítélkezések és következte-
ések eredeti indítékához, „a tett helyszínéhez."

A két grófi sarj mindent meg- s feloldó beszél-
etéséből egyértelműen kitűnik, hogy Kleist,
ármilyen fontos volt is számára az érzelem,
em állítja azt apodiktikusan szembe az
rtelemmel, hanem élesen megkülönbözteti az
pák engesztelhetetlen logoszát a gyermekek
zerelmé-ben kibontakozó békítő értelemtől. Ez
tóbbit nevezi Kleist „léleknek".

Ezt a közvetítő, békítő lelkiséget helyezi
elentőségteljes kontextusba A Schroffenstein
salád, mégpedig nemegyszer bibliai jelekre
ivatkozva. Amikor Ottokár a második felvonás
lején a barlanghoz közeledik, Ágnes a maga

átékos köszöntő monológjában a féltékeny
allgatózó rejtőzködésének tulajdonítja kedvese
étovaságát. „Pedig - j e l en t i ki - ...a vetélytársa
z csupán / A saját lebegő szellemalakja. / Ő
nekel nekem a lant szavára, / Miért cserébe e
oszorút fonom / Neki." Ezt a koszorút azonban
gnes tövisből fonta; ezért is vérzik a keze.

A szerelmespár első megjelenésekor az Újtes-
amentum jeleit idézi a szöveg: a töviskoronát, a
ércseppeket és a stigmákat. Krisztus keresztha-
álának e jelképei előrevetítik a szerelmesek erő-
zakos halálát, egyszersmind a keresztény őskö-
össéggel hozzák kapcsolatba a két gyermeket.
z utalást továbbra is nyomon követhetjük a szö-
egben. Így például Ottokár Máriának kereszteli el

még ismeretlen barátnőt, és amikor Ottokárt
upert ledöfi, Ágnes „üdvözítőnek" nevezi
zerelmesét. Ehhez az őskeresztényekkel analóg
soport-hoz tartozik Johann is, aki egyszerre
iseli Keresztelő Szent Jánosnak és Krisztus
egkedvesebb tanítványának nevét. (...)

Amikor Kleist A Schroffenstein család fősze-
eplőit bibliai utalásokkal kommentálja, éppen-
éggel nem mutatkozik konvencionális keresz-
énynek. Éppen az intézményesített keresztény-
ég lélektelensége ölt testet a grófi szülőkben,
lsősorban Rupertben, aki a feszület előtt eskü-
zik bosszút. Ő rendezi úgy, hogy az első jelenet
rvacsoraünnepe kiforduljon értelméből: ahe-

yett, hogy a szeretetben erősítené meg a részt-
evőket, a Sylvester ház, a testvéri rokon elleni
yűlölet rituáléjává torzul. Rossitzban kiüresed-

ek a keresztény vallás formái; eredeti értelmük
iszáll belőlük, ehelyett az ótestamentum újon-
an feltámadó megtorló indulata tölti be őket,
ogy a jelenlevők végül épp az áldozati ostyára
sküdjenek bosszút.

A gyermekek azonban, akikben Kleist a krisz-
tusi üzenet beteljesedését látja, az egyházi dog-
ma értelmében pogánynak számítanak. Johann
házasságon kívül született, Ágnes nincs még
„beavatva," Ottokárt pedig az esküvő előtt nem-
zették. És Johann-nak mélyebb értelemben
mégis igaza van, midőn a rossitzi istentiszteleten
úgy érzi:

E várban én - pogány templomba tévedt
Keresztény vagyok, vademberek
Ijesztő gyűrűjében. Bárhová
Nézek, mindenütt véres, torz pofák...

A lélek, amelynek a gyermekek szerelmük ré-
vén részesei lesznek, a Biblia szavai szerint az
Igazság Lelke; ekképp hirdeti meg a búcsúzó
Krisztus: „De mikor eljő amaz, az Igazságnak
Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra.

Csupán a kisgyermekek szemüregében ül
tisztán látó szem a tovább gyarapodott
vadromantikus drámakínálat csöndes fájdalmú
és bizarr iróniájú előadásán, a Budapesti
Kamaraszínház Károly körúti termének börtön-
és ravatalszerű, viasz- és hulla-színűre
világított, mégis szépségesen rideg kulisszái
közt. Egy - vélhetően ha lo t t - kisgyerek
földöntúlian jámbor nézése már a kezdés pilla-
nataiban sokat elmond arról, ami őmiatta, állító-
lagos megöletése miatt történni fog. Két szolga
fiúcska, tán játszótársai is a kis halottnak, böl-
csen fogantyús csengőt vásárolnak, mert vérto-
lulásos gazdájuk füttyentéseire minduntalan
(fölöslegesen) fölserken a kutya is. Rupert von
Schroffenstein, Rossitz ura persze később is a
sípjából csalogatja elő a kurta, rekedt füttyszava-
kat. Rekedtek és harsányak, összetorlódóak és
szertefoszlóak a saját mondatai is: hol elsüvíte-
nek a tények fölött, hol a valóság alatt csúsznak-
másznak. A Helyey László által idézőjelesen, de
nem karikaturisztikusan formált, rémisztő (egyik)
családfőnek nincs egyetlen normális emberi
hangja sem. A bosszúszomj e kóresete már elfe-
lejtett artikulálni. Kész csoda, hogy egy bátor le-
ányka makacs unszolására, önutálati rohamá-
ban visszaadja a gyermek apjának, a meg sem
jelenő eszközembernek az életét. Megkegyel-
mez a gyilkosnak, aki őhelyette, parancsára - s

Mert nem ő magáról szól, hanem azokat szólja,
amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti
néktek." (János, 16.13.) A gyermekek lélekben
megértik egymást, s ezért találják meg a szüleik
által elvesztett igazságot. A lélek igazsága a
kommúniónak, az unio mystica pünkösdi szelle-
miségének az igazsága; mert Kleist számára az
igazság nem választható el a másik ember élmé-
nyétől és az idegen közegbe való behatolástól.
Számára az igazság csak a maga eredeti értel-
mében, megismerésként válik jelentőssé, a
szeretet lelki velejárójaként, amelyben kialszik
az önös én, és létrejön az egyesülés
mozzanata.

Kleist számára az élet a maga emfatikus értel-
mében az én mindenkori megsemmisüléséhez
kötődik. Azén halála az életből, azaz a megisme-
résből fakad.

Fordította: Szántó Judit

a szomorújátékot átható rögeszme viharzásá-
ban - gyilkolt. Helyey, pontosan értve a tragé-
diai végzet borzalmát s egyben a félreértésekből
és a naivitásból fakadó elemi nevetségességét,
úgy szimatol a szemével, hogy ez a háborodott
és üldözött tekintet, ez az agresszív szemvicsor
az alak valamikori épségét is megcsillantja.

A Forgách András fordította és rendezte Hein-
rich von Kleist-darab, A Schroffenstein család
avagy A bosszú többi szereplője is főként a
szemjátékra és a mindennapitól elütő artikuláci-
óra épít a kamaraszínház zártságában. Az elát-
kozott család másik ágának a warwandi kor-
mányzó a feje; az egy tőről sarjadt két nemzet-
ségnek jó oka lenne anyagi érdekből kölcsönö-
sen kiirtani egymást. Ki áll Rossitz, ki Warwand
oldalán, majdnem mindegy, hiszen a kardinális
bűntett, a gyermekgyilkosság nem történt meg,
viszont régi és öröklődő a bűn, s a meg nem tör-
tént miatt nagyon sok minden történik meg. Ru-
pert és Sylvester a Montague-k és Capuletek
acsarkodásával esik végül egymásnak - de a
drámai matériával még csak kísérletezgető író-
nak arra is gondja van, hogy a két férfi amolyan
Kolhaas Mihályként az ellenlábas személyében
az egész elhibázott teremtésnek rontson neki. A
két rossz közül a rosszabb, a rossitzi ezért is
esküszik Krisztus testére: az ostyára és a
szentáldozásra.
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