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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.

T A R J Á N TAMÁS

A VAKSÁG ERDEJÉBEN
KLEIST: A SCHROFFENSTEIN CSALÁD



Ebben a sötét galériában a dinamizmusát fi-
noman regulázó Derzsi János befelé néző
Sylvestere a birkatürelmű, és ezzel bajt bajra
halmozó jólélek; Szabados Mihály (Johann, Ru-
pert törvénytelen fia) a keresztet szorongató és
fölnyírt hajú, az őrületben forgó szemű, egzaltált,
a reménytelen szerelem démona; Hável László
(Aldöbern, Rupert hűbérese) a szűk szemrésű
gyűlölködő; Dózsa Zoltán (Santing, Rupert hű-
bérese) a pengepillantású karhatalom, Kocsó
Gábor m. v. (Theistiner, Sylvester hűbérese) a
véreb. Az urak feleségei mostohanővérek, s ez
részben ugyancsak a fölcserélhetőségükre utal.
Történetesen Eustache él Rupert oldalán: Egri
Kati a szerény taktikai érzékkel rendelkező, elke-
rekült szemű „szent" nő -- a szelídebb Sylvester
pedig történetesen Gertrúdot vezette oltárhoz,
akit Csonka Ibolya csupa álmélkodásból és ser-
tepertélésből hív életre. Ujvári Zoltán hol szem-
forgató, hol lesekvő Jeromosa többé-kevésbé a
maga javára közvetít a két ház között, mígnem
eléri a két oldalról is megokolt, bár váratlan halál.
Tyll Attila (Sylvester apja) mint haldokló, már erőt
vett a halálon, s mint vak, nem téved el „a vakság
erdejében." Ahol a bosszú az úr, csak a gyerek
lát és a világtalan.

Forgách, a drámaíróból és műfordítóból elő-
rukkolt - és Ruszt József műhelyében iskolázó-
dott, a színház komplexitására fogékony - ren-
dező Helyey bömböléséhez Derzsi bársonyos
mutálását, Szabados sikító ordítását, Tyll kopo-
gó szórögeit, Ujvári diplomatikus hanghordozá-
sát, Egri gyónásait, Csonka kislányos affektációit,
a hűbéresek szavainak fegyverropogását is
hozzákomponálta, az extrém hangzásvilággal is
kiemelve a képtelen, de máig velőtrázó történet
szövegének különleges intonációját. Hozzásimí-
totta az eklektikus, már-már harmonikus háttér-
zenét - és központivá avatta Kari Györgyi elbo-
rult elméjű józanját. Ő Barnabe, egy sírásó özve-
gyének lánya; amúgy Ophelia, vízbefúlás előtti,
fölvirágozott állapotában. Kebele levágott, per-
döntő gyermekkisujjat rejt. Ilyen szerepet nemi-
gen lehet másképp elfogadtatni, mint Kari szug-
gesztív nyöszöreivel és elvont, de egyszerre
szakrális és szexuális tartalmú gimnasztikájával.

Általában is e robusztusan rossz dráma figu-
ráinak erős szín és éles körvonal kell, nem jellem-
aprózás, nem részletezés. Sántha Vera jelmez-
tervező nem is bajlódott szabásmintákkal. Der-
zsire skarlátszínt, Csonkára arany-pirosat do-
bott, Egrire virágmintás feketét, Helyeyre alvadt-
vérsötéteket, és zöldet, barnát, szürkét, újra fe-
ketét a többiekre. Bacsa Ildikó Gertrúdjára fehé-
ret és sárgát, László Zsolt Ottokárjára fehéret és
feketét.

A Shakespeare-rel (is) versenyre kelő tragédia
Júliájáról és Romeójáról eddig nem volt szó. Ők a
szerelmes gyermekek, akik még látnak - egy-
mást, csak egymást; és ők a soha fel nem növők,

a két ág Schroffensteinjei, akik mindketten a sa-
ját atyjuk kezétől lelik halálukat, s nem látnak,
mert a schroffensteinséget gyanútlanságukban
már nem látják. Pusztulásukkor a menekvés
szándékával elcserélt ruha okozza vesztüket. A
langaléta ifjút lánynak nézi és vízbe fojtja Rupert.
A fél méterrel alacsonyabb kislányt Ottokárnak
hiszi Sylvester, ezért a saját lányát szúrja agyon.
Beteljesül a névmágia: két Schroffenstein (két
„Rideghkövy," két „Nyerskő") gyilkol, magát is
sújtva.

A rendező semmiféle imitációt, fény- vagy
egyéb manipulációt nem alkalmaz a két gyilkos-
ságnál. Látjuk, hogy a „leány" - a kedvesen ko-
molykodó László Zsolt, túl a császári szolgála-
ton, s innen Wittenbergán -: fiú, borzas hajjal,
serkenő szakállal, és látjuk, hogy a „fiú" -- a reb-
benő, kitárulkozó, s már a parázspatájú mének-
kel álmodó Bacsa Ildikó -: leány, az ifjúi szép-
ség birtokában. Mi látjuk őket, akiknek A bosszú
emléket állit, s akiknek a halála a két családot„ a
magvuk szakadt nemzetségeket talán megsza-
badítja a bosszú átkától. A bosszúállók elől azon-
ban nincs mit eltakarni, nem kell az álca. Az önkí-
vület, az elvakultság szűzlánynak láttatna egy
jegesmedvét is a véreres szemben, és egy sző-
lőfürtöt is ifjú bajnoknak néz az, aki ifjú bajnokot
akar megölni.

Forgách a kulcsjelenetben ezzel a takaratlan-
sággal ugyan a darab bizonyos gyöngéit is (vál-
laltan) kitakarja, viszont meghagyja, sőt fölfokoz

za azt a komolyságot, szánalmas méltóságot,
amiért Kleistnek ezt a java alkotásaival nem ver-
sengő szomorújátékát a fordító-rendező rokon-
szenves kedvtelésén túl is érdemes bemutatni.

Jól jelenetezett, hatásosan szcenírozott,
ügyesen bonyolított előadás A Schroffenstein
család. Itt-ott megkapó, itt-ott mellbevágó, és a
förtelem iróniájában, a vérontás okainak és for-
máinak kisszerűségében még megrázó is. De
egészében csupán halogén dráma. Antal Csaba
ezekkel a ma divatos kis fényforrásokkal szegte
be és úsztatta ajelenbe a dombszerű, medencét
is rejtő, üregként is megnyíló díszletet. A rejtett
halogénlámpák az ezredvég gyertyafényei. Pi-
cinyke a kvarccső - picinyke a dráma. Viszont
van ereje a szűrt izzásnak - vonzza a tekintetet
a tehetség wolframszála. Az ember belemered e
fénypontocskákba, és a vadromantikus áradat-
ban szomorú-játékosan latolgatja: baj, ha levág-
ják egy halott kisujját, még nagyobb baj, ha ifjú
szerelmeseket gyilkolnak, de legnagyobb baj -
bizony, ez a mű egyik fő információja, és jelent is
éppen eleget -, ha az ananászbefőttet össze-
cserélik a barackbefőttel, és vagy az egyik mér-
gezett, vagy mindkettő, vagy ami a legborzasz-
tóbb: ha egyik se.
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