
A BRANDENBURGI TAKTIKA*

1811 júniusában készült el a darab
végső változata, s alig fél esztendővel

ezután a szerző közös öngyilkosságot
követett el Henriette Vogellel. Tíz év
-múlva, 1821-ben került sor a Hátraha
gyott írások kiadására. s ugyanez év
októberében a bécsi ősbemutatóra. A
premiert követően Károly főherceg a
darab betiltását sürgette. mondván: HA
hadseregre demoralizálóan hatna, hogy
egy tiszt ilyen gyáván rimánkodik az
életéért". Az 1928-as berlini bemutató
másnapján szintén levették a müsor
ról. az uralkodó személyes rendelke
zése alapján. Magyar nyelven elsőíz

ben a kaposvári Csiky Gergely Színház
adta elő 1973. március 26-án. Zsámbéki
Gábor rendezésében.

A címszereplő, Friedrich Artur von
Hamburg herceg, lovassági tábornok a
történelemben létezett személy, 1633-tól
1708-ig élt. A drámai konfliktushoz ve
zető históriaí esemény. a fehrbellini
csata 1675. június 28-án zaífött, Az üt
közet előtt Homburg hercegének meg
parancsolták, hogy ne kezdeményezzen
akciót. ő azonban - átengedvén ma
gát szenvedélyének - harcba bocsát
kozott. Az alanszituácíóhoz való hűsé

gen túl Kleist szabadon kezeli a szín
mű alapjául szolgáló történelmi forrás
anyagót. Hőse a valóságban nem ro
mantikus szerelern fűtötte merész ifjú,
hanem negyvenkét esztendős. érett .Iér
fi, aki egy korábbi csatában elvesztette
egyik lábát. A fehrbellini ütközet _ide
jén már nős volt. egy nála harminc
évvel idősebb gazdag özvegyet vett el.
Abban is különbség mutatkozik a té
nyek és a darab cselekménye között,
hogy Friedrich Wilhelm. Brandenburg
választófejedelme nyomban az ütközet
után megbocsátott Homburgnak vesze
lyes könnvelműségéért, míg a drámá-
ban a hőst elfogják, az "uralkodó ha
lálra ítéli. s azután kaphat csak ke
gyelmet. hogy belátja: önkényes akció
ja - jóllehet a seregek győzelméhez

vezetett - a hadi törvényekbe Üt;kÖZlŐ

vállalkozás volt. ezért elítélése nem
igazságtalan.

A Hamburg hercege. a létezés átlagos
kereteit elfogadni képtelen, nagy szen
vedelvek által sodort romantikus hős.

és a reguláris világrend összeütközésé
nek drámája. A herceg egy álombéli
szerelern érzlésétől megrészegülten vesz
részt az ütközetet előkészítő hadita-

nácsban. Tudatáig nem hatolnak az el
igazító parancsok, de a csatában jó ka
tonai ösztöne vezérli, s a kellő pilla
natban - a parancs ellenére - győ

zelmes támadást indít. A remélt dicső

ség helyett fogság várja. Kiszabadítása
érdekében a német tábornokok aláírá
sukkal hitelesített kérvénnyel folya
modnak a választófejedelemhez aki
nagy társadalomlélektani tudással csön
desítí meg abékétlenkedőket. A her
ceg tökéletes erkölcsiségét játssza ki az
érette fölkeltzendülőklkel szemben:
vele magával kimondatva bizonyítja
vétkességét, majd a regulárís világrend
del azonosulni képtelen. de annak tör
vénvét elismerő embert asszimilálja,
befogadja, immár kincstári "hőssé te
szi. ezáltal megszüntetí a kettejük kö
zötti értékválasztás lehetőségét.

Így nem - a romantikus hőstipoló

gia szerint való - kivételes erény és
kivételes gonoszság erői feszülnek egy
másnak. s ezáltal a darab igen alkal
massá lesz arra, hogy korszeru való
ságélményeket közvetítsen. A Homburg
és a brandenburgi választófejedelem
közöttí konfliktus föloldódása nem a
célazonosságori alapuló összefogásra ins
piráló romantikus hevületet sugározza
Marton László jszínpadán, hanem azt az
ellentétes érze'lmekből összetevő ke
délyállapotot érzékíti meg. amely ka
runk gondolkodó emberét hatalmában
tartja, akkor. amidőn eltúnődik a cél
azonosságon alapuló összefogást meg
szervezö brandenburgi taktikán. A
rendezői szándék az eredeti jelentés
hangsúlyok módosítására mindenekelőtt

a történet modellszerűvé stilizált előa

dásából sejthető, A színészvezetés kö
vetkezetesen háttérbe szorícia a ma
gukat gyakorta kínáló indullatkifejező

hatásokat, hogy ezek ne vonhassák el
a figyelmet a cselekményben rejlő gon
dolati összefüggésekröl.

A brandenburgi taktika meglénvegí
tése mellett van a darabnak egy élet
rajzi vonatkozású jelentésrétege is,
amelyet a vígszínházi előadás ugyan
csak hangsúlyoz. Az utolsó jelenetben
- amikor Hornbura a hirtelen reá
szakadt élet boldogságától aléltan fek
szik. majd életre kel - a stilizált dísz
letelemeket megvílágító, transzcendens
derűt árasztó fényben -, nem tudható
egészen pontosan. hogy az elhangzó
mondatok a halálon innen vagy az
életen túlról szólnak-e ? Ez. a néző

agyában mctoszkáló csekély bizonyta-

°Helnrich von Klelst Homburg hercege cfmű drámája a Vígszínházban
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lanság az utolsó művét író szerző élet
rajzának ismeretéből fakad. Úgy tet
szik. Kleist kivételes lélektani érzékkel
jelenítette meg Hornburg sorsában az
önnön szenvedélye hatalmával, szilárd
erkölcsi rendjével sújtott egyéniség
kétségbeesett küzdelmét identitása meg
őrzéséért, amely harcot azonban az utol
só pillanatban felváltotta az életösztön
diktálta elegyedési-asszirnil.álódási vágy,
s a személyiséget meghatározó kétféle
erő már csak a halállal való egyesü
lésben tudott [ótékonyan összefonódni.

A Hamburg hercege vígszínházi előa

dása az évad emlékezetes produkelói
közül való. Marton László rendezése
[ól vvégtggondolt, értő munka. Hegedűs

D. Géza szerepformálását könnyíti az
eredendően intellektuális szíriészí alkat

HAYDN-MISÉK AZ ERKEL
SZÍNHAzBAN

A zenés misék hosszú évszázadokon át
liturgikus célokat szolgáltak, az utóbbi
évtizedekben azonban mindinkább tanúi
lehetünk annak, hogy megkezdték má
sodik életűket, és .a hangversenytermek
önálló és igen népszerű előadási darab
jaivá váltak. Mindenekelőtt Haydn és
Mozart miséi, melyek a legmagasabb
színvonaion fejezik .ki a barokk és a
klasszicizmus étetérzését. egy az Isten
és ember között teremthető kapcsolat
gondolati anyagát. A mise komponálá
sának módja az évszázadok gyakorlatá
ban ha nem merevült is kánonná, vég
eredményben mégis adott volt, hagyo
mányokra épült. Az igazán nagy mes
terek azonban a latin szöveg igazság
tartalmának megragadása és kifejezése
közben az átélésnek és átérzésnek olyan
fokára jutottak, ahol a hagyományok
értelmüket is veszíthetik, hiszen ők te
remtik meg példájukkal az újabb ko
rok hagyomány-anyagát. Haydn nagy
szabású miséiben például bizonyára
meglepetést keltett a fúvósok, el$ősor

ban a rezek kiemelése, holott fényes
hangzásukkal mintha csak azt akarta
volna éreztetni, ahogy az ember ujjon
(Jó szívvel magasztalja az .Egek Urát.
Ez a már-már önálló karokterű fúvós
hangzás teszi olyemlékezetessé a Nel
son-mise Benedictusát, s ezt csodálhat
juk meg a Harmónia-mise egyes tételei
ben is.
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és az ehhez társuló, bizalmat ébresztő

küllem, s mint főalak, tökéletes látvá
nyi egységben van a színpadí teret be
töltő, csillogóan elegáns díszletelemek
kel. Bács Ferenc bonyolult feladatot old
meg: játéka visszafogottságával. eszköz
telenségével kell megfosztania a figurát
a romantikus színezetű, negatív jellem
tulajdonságokból, hogy azokat az oko
san számító, céltudatos fejedelem sze
mélyiségjegyeivel cserélhesse föl. A két
főszereplő mellett Mádi Szabó Gábor
Kottwitz ezredes (a békétlenek képvi
selője) szerepében nyújt kiemelkedő

színészí teljesítményt, Fehér Miklós
díszletei és Jánoskuti Márta jelmezei
impozáns látványt teremtenek, jól szol
gálják a rendező stílízáló szándékát.

BALOGH TIBOR

A hangversenylátogató közönség abban
a szerencsés helyzetben volt, hogy több
Haydn-misében is gyönyörködhetett a
különböző bérleti előadások keretében.
Előbb Wolfgana Gönnenwein vezényelte'

Hiituiet Dettingeni Te Deumának
társaságában - a Nelson-misét, majd'
Ferencsik János egy felejthetetlenül széo
Haydn-est keretében a Harmónia-misét.

Wolfgana Gönnenwein már meghódí
totta Budapestet. Először a, betea Karl
Richter helyett érkezett, s rwtön ha
talmas sikert aratott. Utóbb eseménnyé
váltak ritka látogatásai, lemezei pedig
közismertté tették nevét és az orató
rium műfajában megmutatkozó kivéte
les tehetségét. Lehet vitatni, hOQ1J a
Dettinaeni Te Deum alkalmat adhat-e
legjobb képességeínek kibontakoztatásá
ra, hiszen Hiirulel naayszabású oratori
kus művészetében ez inkább a közhe
lyet, az átlagot jelképezi. Annál szebb,
néhol magával ragadó élményt jelentett
a Nelson-mise tolmácsolása. Kitűnőek

voltak a tempók, igazi áhítat lebegte
be az előadást, amelyet akár tökéletes
nek is nevezhetnénk, ha a szólisták
legalább átlagos teljesítményt nyújtot
tak volna. Igy csak egy nagy egyéni
séo formáló erejében és az anyaagai
vívott küzdelmében gyönyörködhettünk
maradéktalanul.

Hiánytalan élményt nyújtott viszont
Ferencsik János estje a Magyar Allami
Hangversenyzenekar élén. Róla tudjuk,
hogy legjobb Haudn-karmesterünk. Év
ről évre sallangmentesebb egyszerűség-


