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Fülpiszkálás

Tisztítótűz Ingolstadtban
Nyolc perccel az előadás kezdete után
hangzik föl az első szó. Az is a színpadon
kívülről.

Nyolc percig semmi sem történik.
Semmi? Nagyon is sok történik.

A túlsó-Berlinben működő Peter Stein
mesteri expozíciója sok mindenről tájé-
koztat bennünket. Megismerjük Berotter
családját. Ot magát evés után, alsónemű-
ben trónolva kizsírosodott támlájú, virágos
huzatú karosszékében, papucsosan,
időnként zsarnokian gyermekeire emelt
családfői sétabotjával. Olga leánya a szín
közepén ül. Nedves hajjal érkezett, azt
törölgeti. Nem valószínű, hogy szükség
volt a hajmosásra: inkább fölfrissíteni
kívánta magát, jobb kedvre akart derül-ni;
szétnyiladozó, barna pongyolája nyílásain
át lopva hasát méregeti: megnőtt-e már?
Clémentine blúzát gombolja né-mán.
Abban a pedáns rendben, ahogy gombot
gombra követ, abban az elszánt
céltudatosságban és makacsságban, aho-
gyan szinte uralva tölti be a szobát, meg-
értjük: apja lánya. Sokkal inkább az, mint
Olga, aki ideges módon hajlik a lázadásra,
és terhessége is valószínűleg a polgári rend
elleni lázadás mellékterméke. Megérkezik a
térde fölött végződő rövidnadrágú
Christian, nővérei elkényeztetettje; kissé
visszamaradt a fejlődésben. Zsebéből
játékautót húz elő, és duzzadó nadrágján
tologatja gyermetegen elmerülve a
feszültséget eloszlatni akaró játékban.

Pompás információkat kapunk szavak
nélkül is. Tájékoztatja a nézőt Karl-Ernst
Herrmann díszlete is. Ne írjunk díszletet!
Nevezzük inkább a játék terének. A szín
mélye homályba vész. Mintha deszkafa-lak
kereteznék a mélyben a színpadi lát-határt.
Jobbra a családfő szakrális karos-széke:
innen irányítandó egy kispolgári család.
Mögötte aprómintás, virágos tapéta. A
színpad egészét szőnyegek borítják . . .
teppichek, ha szabatosak akarunk lenni és
érzékletessé fordítani a kelléket. A
deszkázat eltűnik a puhán hangfogó, vastag
szőnyegek alatt. A szín közepén egy kisebb
és egy nagyobb halomban ki-mosott, még
vasalatlan fehérnemű. (Ami-

Marielouise Fleisser: Tisztítótűz Ingolstadtban című drámája Peter Stein rendezésében
(Schaubühne am Halleschen Ufer)

Arról, hogy milyen meggondolások
szerint fogják a berlini Schaubühne am
Halleschen Ufer színészei előadni Ma-
rieluise Fleisser negyvenöt évvel ezelőtt,
Brecht biztatására írott - és 1926. április
25-én a berlini Junge Bühnében Lábmosás
címen bemutatott - színdarabját, a
Tisztítótűk Ingolstadtbant. A fülpiszkálgató,
alapos tisztálkodás itt a színpadi polgári
nappali közepén olyan botrányos
programnyilatkozat, mint amikor Otto
Brahm megrendezte Schiller Ármány és
szerelemjét, és Ferdinánd Miller Lujzának
tett szerelmi vallomása közben háttal a
nézőknek kesztyűjét gombolgatta meg-
botránkoztató nyegleséggel és programot
valló pontossággal.

Akkor a naturalizmus gesztikus nyilat-
kozata volt a kesztyűgombolás. Most a

fülpiszkálás a neonaturalizmusé.
Meghalt a naturalizmus ! Éljen a

neonaturalizmus
A fülpiszkálás tehát programadó fül-

piszkálás. Esztétikai fülpiszkálás. És mint
minden esztétikai program: egyben
politikai is. Tehát: politikai fülpiszkálás.
Mielőtt elkezdődne a szövegmondás, és

kor majd az elegáns Roelle vizitába érke-
zik: gyors gyakorlottsággal letakarják a
dombokat, azzal a bizonyos elleplező
mozdulattal, amivel váratlan vendég jöt-
tekor hirtelen ráterítik a virágos karton-
huzatot a bevetetlen ágyra.) Mennyezet-
ként alacsonyan húzódó fehér lepedő ne-
hezedik a szereplők fejére ... nem vitás:
lepedő az. Fölfelé lezárja a színpadteret, és
sátorszerűen nyúlik ki a nézőtér első sorai
fölé. Kispolgári naszád petyhüdten ívelő
vitorlája. Egyszersmind csőrepedéstől
beázott plafon.

Tehát ennek a biztonságosnak mutat-
kozó környezetnek a szétomlásáról lesz
szó az előadásban! A színészek idegfe-
szültsége, magas hőfokú ingerlékenysége
inkább szétrobbanást, szétrobbantást,
előlegez az első nyolc percben.

Ez a nyolc perc másról is tájékoztat.
Olga nem csupán buzgón törölgeti

nedves haját, hanem összesodorja a töröl-
köző kirongyosodott sarkát, és elmerülten
tisztogatja fülkagylóját, majd ellen-őrzi az
eredményt, a tisztálkodás termé-két.
Ugyan miről tájékoztat a játéknak ez a nem
túlságosan jóleső mozzanata?



a fölsrófolt idegzetű, színpadi magatartá-
sukat tartósított ihlettel, hitelesen élő szí-
nészek belefognának a mind pergőbb
borzalmú darab eljátszásába: félreértések
elkerülése végett közlik a maguk szín-házi
nyelvén a Nagyérdeművel, hogy ha
Művészetért telepedett be a nézőtérre,
akkor jobb, ha még most hazamegy; itten
nem a mostanában divatozó fiatal
színháziak adják elő csinoska kísérleteik
egyikét, hanem kísérlet történik a valóság
bemutatására, jóllehet: egy negyvenöt éves
darab segítségével. Itten fület fognak
piszkálni, és az is lehet, hogy a meg-
piszkált fül éppen a nézőé magáé lesz. És
bogarat tesznek ebbe a fülbe. És kelle-
metlen dolgokat suttognak belé. És bele-
ordítanak. És meghúzzák az Új Művészetet
szagolgatni akarók orrát. És beleverik,
mint egy nevelni való kölyökkutyának,
beleverik a piszkos és büdös és kel-
lemetlen életbe, hogy lássa, mennyire nem
az a tetszetős és kellemes és jó illatú,
aminek odahaza a televíziója előtt és az
autójában terpeszkedve elképzeli vagy
hinni szereti, mert ily módon kényelme-
sebb néki.

És ez még csupán az első nyolc perc!
Illetve: annyi sem. Az első színpadi

pillanatokban leszögezi a játék - anélkül,
hogy a figurák kilépnének szerepük éle-
téből, és különnyilatkozatokat táviratoz-
nának a közönségnek, ahogyan azt a neo-
avantgarde annyira kedveli - leszögezi,
hogy mi nem fog történni, és miről és mi-
ként fognak beszélni a valóságról, amit
nem kívánnak ma este megfinomítani;
beérik azzal: ha ábrázolják és formába
öntik.

A színháztörténet hézagos ismeretében
is sejteni lehetett, hogy ez bekövetkezik.

Hogy a színház nem sokáig bírja elvi-
selni a desztilláltságnak, a denaturalizálás-
nak és spekulatív elvonatkoztatottság-nak,
finom artisztikumnak, művészkávé-házak
vagy pinceklubok magánügyeinek tartós
hordozását, mint ahogy nem bírja elviselni
a kelkáposztaszagot és a szín-padi komód
mélyén rendbe rakott, vasalt stafírung
részletező hitelességét sem.

Időről időre létre szerveződik az egyen-
súly.

Illetve: éppen hogy átbillen az egész az
ellentétébe az egyensúly érdekében.

Mert a színház egyáltalán nem az a hely,
ahol finomkodva átstilizálandó volna az
élet, hogy már ne emlékeztessen eredetére.
Nem az a hely a színház, ahol a valóságot
végérvényesen föl kellene cserélni a
játékra. Ugyanakkor a színház nem az a
hely, ahol a valóságért oda kel-

lene vetni a játékot, és csakis a szavatol-
tan valódi, az esténként ezeregyszáz tanú-
val igazolt eredeti kaphat helyet deszkáin.
A színház ki nem állhatja az egyhangúsá-
got. Undorodik az egyformaságtól. És
amit már meghódított és fölfedezett: annak
hűtlenül hátat fordít, és nem mutat több
érdeklődést iránta.

Nem a színház csapodár természetéből
fakad ez. Nem kikapós műforma a szín-
ház, hogy újabb és újabb kalandok után
vesse magát. És még csak nem is tükör
előtt magát illegető divatmajom - holott a
színház képtelen működni a divat nél-kül,
valósággal lételeme; olyannyira, hogy
többnyire maga csinálja a divatot.

Az eredményeket gyorsan elvető és új
területekre szemet vető sarkos fordulatok
azzal magyarázhatóak, hogy a színház
tükrözi legelevenebben az életet. A szín-
ház maga az élet.

Ha egy színháznak stílusa van: keresztet
vethetünk rá. Amikor a valóság be-
kerítésére és megfogalmazására tett kí-
sérletei stílussá dermednek: odafagy hozzá
az igazság és az eleven élet - írásmodorrá
merevedik. A jó színháznak mindennap
más stílusa van, és minden darabhoz más
készségeket fejleszt ki magából.
Egyszersmind persze megőriz ön-magából
valamit. A színház: állandó készség a
megújulásra. A valóság aggályos
vizsgálata. S amelyik színház nem képes
együtt változni a valósággal: az a valótlant
állítja. Még mindig az igazat akarja
mondani. De már hazudik. Hazudik, mert
nem azt mondja, amit mondania kell,
hanem, amit mondania kellett.

Annyi lenvászonból készült karaté-
egyenruha és farmernadrág, annyi arany-
hímzéstől fuldokló operai jelmez, annyi
tarka stilizáció után gyönyörrel szemléljük
Joachim Herzog ázott ruháit: mind-egyik
magán viseli az egykorú divatlapok, képes
újságok, mozidarabok és fény-képek
alapos tanulmányozását. A krémezéstől és
keféléstől kifényesedett bőrű, magas
szárú, gombos cipők nemcsak hírt adnak
egy történelmi korról, nemcsak
megteremtik szilárdan a bizonytalan
egykori valóság mását (ezzel paradox
módon elősegítve, hogy a mára értel-
mezzük), hanem esztétikai gyönyörűséget
is kínálnak. Szépek is, mint minden
tegnapi tárgy, camp - ahogy az under-
ground nyelv mondaná -, régi fénykép-
album, mozihíradó, padlásról előbukkant
viseleti kellék. Ennél azonban többet
kínálnak, mert erkölcsi erő sugárzik a
színpadon a megteremtésbe belefektetett
igényes munkákból.

Roelle túlságosan magas és hivalgóan
fehér keménygallérja, kurta zakóujjából
kivilágító kézelője és a folytonosan kezén
tartott pár szürke kesztyű a figurát is
jellemzi, és hírt ad egy osztály gyerme-
kéről, aki még lázadásai közben sem sza-
badul az előírásoktól. Éppenséggel a gallér
és a kesztyűviselés jellemzi Steinnél
Roellét.

Gondolta volna-e bárki is néhány éve
még, hogy egy serdülő önmutogató,
darabosan ügyetlen és kényszeredett rá-
gyújtása a ráismerés és belelátás gyönyö-
rűségével tölthet el bennünket a színház-
ban? Stein még ezzel sem éri be! Néhány
perc múlva megismételteti a rágyújtás
szertartását: a színpad ugyanazon helyén,
ahol előbb Roelle állt, most a nála érettebb
Peps (Michael König) gyújt cigarettára.
Az előző rágyújtásra rímelő magatartása
drámaian beszéli el: miként is cigarettázik
egy „igazi férfi".

Talán érzékelhető már ennyiből is, hogy
az, amit neonaturalizmusnak szólítanak a
mai színházművészetben, bár-mennyire
emlékeztet a hajdanvolt, tételes
naturalizmusra - nem azonos azzal.

Peter Stein neonaturalizmusa - a Fleis-
ser-darab színrevitelekor - túllép a ma-
gatartások, viselkedések és viseletek,
használati tárgyak pedáns fölsorolásán. A
mozdulatok önmaguk felső hatványát is
jelentik. A tárgyak nem csupán önma-
gukkal azonosak: de ikonográfiai jelek is.
Nem bútorozzák telides-teli a teret, nem
terhelik túl a kellékest föladatokkal, akkor
sem, ha a megszűrt föladatú kellékek
összekeresése nem lehetett könnyű munka,
és a színház láthatólag sokat ad a hi-
telességre.

Az elmúlt másfél évtized színházi kala-
majkái nem múltak el nyomtalanul - és
főként: hiábavalóan. Peter Stein nem tet-
szetős színházi olajnyomatot akar préselni
a valóság külső látványáról. Ez nyil-
vánvalóvá válik az előadás második ré-
szében, ha az első rész nem részletező -
holott apró részletekből összeálló kispol-
gári látomása nem lett volna elég, és a
minden négyzetcentimétert szőnyeggel
borító polgári kényelem képét összeté-
vesztettük volna a fényképészeti máso-
lással. Fölszedték a második részre a sző-
nyegeket. Vastag, bolyhos szövetű anyag
feszül a deszkákra. Rajta terméskövek. A
háttérben deszkapalánk. Néhány nyílás
rajta. Két-három templomi gyóntató-szék.
Ezek nem „játszanak". Vagyis : nincs
cselekvő szerepük. Jelenlétükkel mégis
működnek. A teret befedő lepedőn át szórt
fények hullanak a szerep-



lőkre. Mintha vihar előtti fényben látnánk
őket. Két ministránsgyerek kerék-pározik
szakadatlanul Roelle körül. Kerülgetik a
köveket. Játékosan fenyegető karikázásuk.
A csomagtartóban összehajtogatva csipkés
miseingük. A Második ministránsgyerek
nyeglén a csomagtartón foglal helyet, ülepe
alól kikandikálnak a fodrok.

Stein a színpadi gyerekeket természe-
tesen felnőtt - nagyszerű - színészekkel
játszatja. Ez szereposztási kényszerűség:
felnőtt azért mégiscsak mélyebben és ár-
nyaltabban képes terjedelmes gyereksze-
repet alakítani, ha nem csupán a megjele-
nés bájára és a gyerekszáj elámítására van
szükség; és nyilvánvaló, hogy ebben az
esetben nem az kell. A színpadi gyerekek
így azután mintha némileg kinőtték volna
önmagukat. Egyszerre felnőttek és
gyermekek. Roelle férfias durvasággal
megrohanja Olgát, elébe térdel, szét-
szétnyíló pongyolája alatt végigsimogatja
testét (kesztyűben!). De látjuk, amint a
hazamenni késlekedő Roelle után anyja
(Christine Oesterlein) utánaviszi lábosban a
levest; nógatja, győzködi, erőlteti, végül
ölébe fordítja a fiút, asztalkendőt kanyarít
nyakába és kanalanként belétukmálja az
ételt.

A többiek is : egyik pillanatban liberti-
nus felnőttként viselkednek, hogy a
következőben megszeppenjenek, vagy
gyermeteg hancúrozásban leljék kedvüket.
A szereposztásnak ez a megöregítése mégis
jelentősebb változás annál, amennyit a
színlap hirdette Frank-Patrick Steckel-féle
dramaturgiai átdolgozás tehetett az eredeti
színdarabbal. Hogy a rendezés felnőtté
teszi a gyerekeket, ezzel a fogással kiemeli
a pedagógiai drámák-nak abból a sorából,
ahol a nemtörődömségüket nyúlós
szeretetrohamokkal vagy zsarnoki
kitörésekkel takargató szülők, közönyös
társadalom és engedékeny környezet
hatásairól olyan sokat és olyan sokszor
hallottunk és láttunk az ifjúsági
bűnözésekkel foglalkozó örök újságripor-
tok nyomán. Itt a gyerekek a felnőtt tár-
sadalom árnyékát vetítik a színpadra.
Érzékenységükben erősebben hat mind-az a
társadalmi neuraszténia, gyökértelenség,
föltámadó mindennapi erőszak és
részvétlenség, irgalmatlanság, ami bonta-
kozóban van egy zavaros békekorszakban.
Mindenki mindenkinek fasisztája. Egymás
fasisztái ezek a gyerekek. Nem ismernek
gyengédséget és irgalmat. Alkalmanként
változik szerepük: ki kit kínoz meg, ki
kinek árt, és ki kinek az életére tör ?

Az eredeti harmadik felvonásként sze-
replő részben mind terhesebb Fleisser
színdarabja. Amint befejezte valaki a má-
sik fojtogatását, az áldozat esik neki, és
most ő kezd rá. Gyilkossági kísérletek,
hisztériás öngyilkossági rohamok érik
egymást. Stein arányérzékét és drámai
erejét dicséri, hogy az előadás - és mi,
nézők - megőrizzük komolyságunkat a
felpörgetett fordulatszámú cselekmény
közben. (Voltaképp miért nem érezzük
Shakespeare-nél nevetségesnek, ha hullák
hekatombája hever a színpadon, ami-kor
egy mai ruhákban játszott darabban
torkunkat nevetés csiklandozza, ha el-
szaporodnak a halottak, túl sok a gyil-
kosság és haláleset? Semmivel sem ter-
mészetesebb az Erzsébet-korban a sok
hulla, mint a mai életben. A Globe publi-
kuma igazán nem lehetett kevésbé fásult az
erőszakos halál iránt, mint napjaink em-
bere.)

Homburg hercege
Bársonydrapériával keretezett sötét szín-
padon egyetlen, kicsiny derengő fény-folt.
Tágul. Szélesedik. Opálos derengésben,
tétova mozgással, tengerfenéki
álomléptekkel megjelenik Homburg her-
cege: szeszélyes rend szerint körbejárja a
színpadot, szétszórt gallyacskákat össze-
gyűjteni, majd babérkoszorúvá egybe-
fonni.

A herceg mereng. Mit sem vesz észre
maga körül. A sötét függönyráncok közül
arcok pillantanak be. Vagy csak be-siet
egy alak a homályos színre, éppen csak
rápillantva a hercegre, már siet is el:
jelentést tenni róla. Kis ideig ismétlődik ez
a néma sürgés-forgás. Majd hátul-középen
fölszakad a körfüggöny, ajtónyi fényes
nyílás tárul ki. Kíséretével jön a
Választófejedelem. Komoly ügyködéssel,
aggódva veszik körül a herceget. Bár
mozgásukban jelen van az a játékos irónia,
ahogyan részeggel vagy magatehetetlennel
viselkednek társaságban a józanok. A
Választófejedelem elveszi a ba-
bérkoszorút, s Natalie hercegnő kezébe
adja. Elégedetlen az eredménnyel: leold-ja
nyakláncát, és azzal ékesíti a koszorút.
Megszemléli az összhatást: Natalie fehér
sálját divattervezői vagy színházrendezői
mozdulatokkal „görögössé" szervezi, és
inti a lányt, hogy koszorúzza meg Hom-
burg hercegét, aki a rögtönzött szertartást
fölfogja - éppen a nem valóságosat fogadja
be tudata. Fején a koszorúval, félrebiccent
nyakkal jézusinak érződik; csupán az
előadás végén a megismételt, már igazi
megkoszorúzásnál érezzük

úgy, mintha Szent Sebestyén-ábrázolással
volna dolgunk. A tréfából megkoszorúzott
álomban járó elájul. A Választófeje-delem
és kísérete hiábavalóan költögeti. Egy
erőteljesebb parancsszóra mégis éled.
Talpra áll. S majdnem úgy viselkedik,
ahogyan elvárják. Holdkóros mozgása és
mozdulatainak tétovasága elárulja tudata
bizonytalanságát: álomban jár, vagy
valóság veszi körül? Hálásan borul a
Választófejedelem nyakába, hogy gör-
csösen megölelje. De azt hiszik: nem
megölelni - megölni akarja, és Frigyes-
Vilmost buzgón kiszabadítják a hálás ka-
rokból. Amint őrizetlenül hagyják: vala-
kinek hálaadóan a lába elé borul hódo-
lattal. Ismétlődik a játék: a háttérbe hú-
zódó kíséret mintha zsinóron mozogna,
egyöntetűen sietnek a szeretettel megtá-
madott kiszabadítására. Ebben az udvar-
ban a szeretetnek sem szabad ilyen szerte-
len kifejezési formát adni! A szeretetnek
és a hálának is megvan a protokollja. A
szeretet is csak akkor udvarképes, ha nem
látszik már őszintének, hanem merev
formákba öltöztetett. A szeretet - mint a
többi emberi érzés - személyességet
eláruló szenvedély: gyanús, leszerelendő
és elvetendő.

Könnyed balettszerűséggel kavarodik ki
a kicsiny csoport - egymást katonailag
biztosítva - a princ szeretethulláma elől.
Könnyeden hátrálnak, mintha bizony
veszélyt rejtene az udvar számára egy
fiatalember őszinte érzése. S talán veszé-
lyes is. Fennakadást idézhet elő, mint egy
fehéregér, amikor beleesik a mákdarálóba.
Lehull a távozók után - a herceg orra előtt
- a háttérfüggöny. (Hogy egy puha kelme
ilyen guillotine-szerű keménységgel
valósággal lecsapódjék?!) Az ifjú ott
marad térdre esve. Háttal nekünk.
Reményevesztetten.

Henningsszel való jelenetében - elöl,
középen - kis iskolajátékot kapunk a
Schaubühne am Halleschen Ufer színé-
szeinek (és legkitűnőbbjüknek, a cím-
szerepet játszó Bruno Ganznak) színészi
fölkészültségéből, tettre kész lazaságából: a
földön ücsörgő herceget Hennings egyetlen
érintése földre dönti: az enervált herceg
macskaszerűen hemperedik a könnyed
érintéstől a hátára.

Színváltozás.
Jobbra kicsiny empire asztalkát hoznak

az inasok. Székeket. S megkezdődik a
hercegnők teázása. Elbájoló koreográfiával
tüsténkedik három inas. Egymást
összehangoltan keresztező karjaik be-
gyakorlott, gépszerű szertartást végeznek.
Átnyújtja a csészét az egyik. Tej-



színt önt kancsócskából a másik. A cu-
kortartó fedelét emeli le a harmadik. Az
első fogóval cukrot csippent. A csészébe
ejti. Máris tölt a második. Tejszín. Cu-
kortartó. Cukor. És visszahelyezi a por-
celán tartó tetejét a soros.

Útra öltözöttek a hölgyek, és roman-
tikus köpönyegben útra kész a Választó-
fejedelem is. Moidele Bickel jelmezei nem
kacsintanak a mára, mégis megengednek
annyi bizonytalanságot, amennyire
szüksége van a művészetnek ahhoz, hogy
képzeletünk működésbe jöjjön, és
összekösse a játék korát a figyelem idejé-
vel, a múltba beleláttassa a mát. A nem
túlzottan díszes férfiruhák, a hadvezetőség
mellvértjeinek csatjai mintha
hozenträgerek volnának; az útiköpenyek a
napjainkban ismét divatos romantikusan
hosszú raglánoknak látszanak. A
férfipantallók is segítenek megközelíteni a
mát. A belső lábszárakon bőrrel bélelt
betétek: ki ne koptassák a lovaglásnál.
Mégis, a mai betétes farmernadrágok
képzettársítása sem idegen. Harmadik
funkcióként majd a halálra ítélt Homburg
hercege ebben a patetikus jelenetben úgy
hat, mintha krémszínű nadrágján a félelem
barna foltjai ütöttek volna ki, és még
fölálltában is az az érzésünk: ijedtében
lába szára is bepiszkolódott.

Peter Stein ingujjra vetkezteti Kleistet.
Szabatosabban: nem öltözteti föl zavaró

ruhakellékekbe, hanem megtartja ingujjra
vetkezetten lezsernek. A Homburg hercege a
maga irodalmilag feszesebb korában
ugyancsak pongyolának hathatott. Stein a
legjobbat teszi Kleisttel is - velünk is -,
amikor nem történelmi játékot állít elénk,
és szerencsére: meg sem kísérli az undok
párhuzamok keresztrejtvényfejtő
buzgóságával ügyetlenül szájunkba
tömködni a hasonlóságokat, ily módon
erőszakosan aláhúzni Kleist lé-
lekábrázolásának és társadalomrajzának
mai érvényességét, korát megelőző mo-
dernségét, fanyar fájdalmasságát.

Leginkább ingujjban jelennek meg a
szereplők. Ez nem teszi persze könnye-
debbé a porosz bájt. Éppenséggel aláhúz-
za, hogy még neglizsében is mennyire
merevek és szertartásosak. Az ingujjas
viselet a második részben azzal az előny-
nyel is együtt jár - itt még a Választó-
fejedelem is bő, gazdagon berakott fehér
ingben látható dolgozószobájában -, hogy
elpolgáriasítja a drámát. Kiemeli a
történelmi arcképcsarnok veszélyéből és a
túlságosan régmúltban való ragozásból. Az
ingujj még lélektanilag is magyarázza,
indokolja, hitelesíti a fordula-

tokat: csakis ilyen könnyedén öltözötten
tudnak könnyedébben viselkedni és meg-
vitatni a helyzeteket, majdnem polgári
belátással elemezni önmagukat s a várat-
lan drámai dilemmákat. Mintha mindaz,
amit látunk, a történelmi színjáték szüne-
teiben történne. Éppen felvonásközt tart a
történelem - ami ránehezedik Frigyes-
Arthurra - és ily módon kialakítható egy
kis kompromisszum.

Frigyes-Arthur, a homburgi herceg ki-
lóg a sorból.

Képletesen is, valójában is.

Elkésik folyton a sorakozóról. Késve
válaszol a kérdésekre. Máshol kalandozik
az esze. Vagy Natalie-t tartja szemmel.
Magánügyeivel elfoglalt, amikor
közügyekről van s z ó , é s közügyekkel
foglalkozik, amikor önmagán volna a sor.
Fáziskésése döntő vonás : kiesett az
időből, és képtelen visszailleszkedni oda.
Szabálytalanul csinál mindent. Szabályta-
lan katona. Szabálytalan politikai kandi-
dátus. Stein színésznek nevezi, és színész-
nek is tekinti. S amikor (pedagógiai for-
dulattal) a herceg kapja meg az ezredesi
kinevezést, a jegyzetfüzetükbe hadi uta-
sításokat buzgón jegyezgető katonatársak
irónjukkal tiszteletet adó kopogtatással
verdesik noteszuk fedelét. Egyáltalán nem
ideillő ez: vonósok kopogtatják így
karmesterüket köszöntve kottatartójukat.
De Steinnek éppen erre a zenésszínházi
képzettársításra volt szüksége ahhoz, hogy
megerősítse Frigyes-Arthur sze-
repjátszását és színházias vonásait.

A rendhez álmában is odataláló, cél-
szerűen megtervezett, ésszerűségére ke-
vély, értelmes rendszer értetlenül mered a
sorból kilógó, rendetlen álmodozóra. Stan
és Pan egyik burleszkjében, ahol lé-
gióskatonák jelmezében vannak, nagy-
totálban látjuk a komikusokat a sor végén
menetelni a kaszárnyaudvaron. „Hát-ra
arc!" Mindenki megfordul. Ismét: „Hátra
arc!" Ismét megfordul mindenki. Kivéve a
két komikust. Ők menetelnek tovább,
elszakadva a többiektől, de abban a
hiszemben, hogy az élen mennek.
Profánnak hangzik talán Kleistet össze-
keverni egy burleszkkel, de a Homburg
hercege voltaképp a Hamlet burleszkben
elbeszélve. A Hamlet, már kevésbé cse-
lekvőképesen, korlátozott, mert átfogóan
megszervezett környezetben. (Hogy a
Hamlet-allúzió nem ráfogás, azt Stein
érzékelteti is a börtönjelenetben, amikor a
hercegfiú köpönyeget-kalapot kerítve
indul kegyelemkérni, és megáll saját,
megásott sírjánál. Hamletien pillant bele,

és elmereng - egy néma monológnyit - a
lehetőség előtt.)

Homburg hercege tehát sereget kap a
kezébe. Kinevezik, mert nem neki való a
hadvezetés. Persze: csak névleg vezető.
Mellette tapasztalt hadiemberek állnak,
akik kis híján meggátolják őrültségcsi-
nálásában.

Fölszakad a bársony horizont. De csak
hátul. Oldalt továbbra is a fekete puhaság
öleli körül a teret, mintha mindaz, amit
látunk, párnázott ajtók mögött, csendes
kabinetekben vagy tárgyalószobákban
dőlne el. Körültekintés nélküli, tapintatlan
kezek, mintha újságpapirosból szakították
volna ki a képet: a fekete, cakkos keretben
szikrázóan fénylő lapályos táj a háttérben.
A függöny levegő-ben fodrozódó szegélye
komor lombként vagy alacsonyan
nehezedő viharfelleg-ként szinte a fejek
búbját súrolja. (Egy-szerre naturális ízt
kap a színpad stilizál-tan kék posztóval
behúzott padlója. A helyenkénti
kitüremlésekkel olyannak látszik, mintha
finom, szél fútta homok-lerakódás volna.
Kék homok? Ilyen nincs. De van! A
színpadon. És egyedül lehetséges
homokszínként fogadjuk el a kéket.)

A szemet bántóan éles fényben kezük-
ben karddal és pisztollyal állnak a hadi-
emberek. Tekintetükön és lassú körbe-
pillantásukon látjuk az ellenség hadmoz-
dulatait. Velük együtt tapasztaljuk kö-
rülzárásukat. Annyi kényszeredett shakes-
peare-i csatajelenet után végre egy széles
és friss harcmező, amilyent eddig csak
moziban láttunk vagy Stendhalnál
olvastunk. Nem festettek tájat a háttér-
vászonra. Bokamagasságban látszódik
valami barnás csík - beázás is lehet, de
fölkeltett képzeletünk dombokat lát oda -,
és tágasság és reggeli tiszta fény. Ez volna
a hősiesség díszlete. Ez alatt a fényes ég
alatt kell elpusztulniok katonák-nak. S a
herceg elszánja magát a hisztériás
hősiességre. Támad. És győz. Gyors
mozdulattal leszalad a hátsó bársony-
függöny. Két rendezkedő hercegi inas
előrehúzza a színpadtérbe a függönyt,
hogy szögletesen domborodjék ki alóla
egy katafalk. A függöny most a temetési
pompa drapériáját játssza el az első rész
utolsó jelenetében. Három-négy kande-
láber is előkerül. Frigyes-Arthur - Ma-
dáchtól vagy Rimbaud-tól érezzük annyi-
ra polgárinak az Arthur nevet? - társaival
diadalmasan hozza a zsákmányul ej-tett,
tarka hadilobogókat.

A második részt Stein nem tartja meg
magának: átengedi Kleistnek. Engedi a



drámát, a fordulatokat, a gondolatokat, a
töprenkedéseket érvényesülni. Nem akar
semmit hozzátenni ahhoz, amit a mű el-
mond: a tehetségek kellemetlen fölösle-
gességéről egy jól szervezett társadalom-
ban, és arról a folyamatról, hogy miként
megy át egy virtuális úthenger jóra, nagy-ra
hivatott fiatalembereken. A herceget
kinevezik, amikor nem érdemli meg. Bör-
tönbe vetik és halálra ítélik, amikor dia-dalt
arat. Nem szeretik, amikor szeret. S
gyengédek hozzá, amikor nem kellene.

Kleist meséje szerint Natalie kieszközli a
Választófejedelemnél a megkegyelmezést,
ha . . . ha bocsánatot kér. Jobboldalt, a szín
oldalán íróasztalnál kísérli meg önmaga
megtagadását Homburg hercege. A
beállítás, a bútordarab, az ingujjban vívódó,
a szereposztás azonossága Stein korábban
látott Goethe : Tas-sóját juttatja eszünkbe
(még Frigyes-Vilmost is a parlamenti
pártcsoportvezetőre hasonlító, eszes arcú és
érzékeny zsarnok, Peter Lühr játssza, aki a
Tasso hercege volt). Nyilván szándékos a

Homburg hercege és a Tasso összeidézése,
azonosságuk, hasonlóságuk színpadi fölkel-
tése. Miközben folyik a kegyelemkérés
körötti hercehurca, a homályos háttérben
mintha valaki a kék posztószőnyegből
derékig kiemelkedne. Világosabb lesz a
színpad, kiderül: sejtésünk valóság volt, mi
is álomszerűen láttuk azt, ami igaz: a
színpadi szőnyegben valóságos sírgödör
nyílt, és benne állva egy alak gondosan-
komótosan ássa a vermet, lapátolja a földet
a szőnyeg szegélyére. Ez a stílustörő
szemtelenség - hogy egy stilbühne közepén
valódi földhányás nyíljék - szükség-szerű
meghökkentés nekünk, a hercegnek
fenyegetés, hogy a kivégzés nem játék,
komolyan gondolják.

Hiába győzködik a herceg, hiába mar-
kolássza Kottwitz ezredes (Otto Sander)
olyan hevesen és fenyegetően kardja mar-
kolatát: itt nem lesz lázadás. A Választó-
fejedelem hajthatatlan. A hercegnek „hal-ni
kő", és azok a barátok és fegyvertársak,
akik az imént még kegyelemért kö-
nyörögtek, érveltek és heveskedtek : most
fölsorakoznak az ismét megjelenő
harcmező szikrázó háttere előtt hajnali
sziluettként. Fölveszik a földre sorban
odakészített négy puskát. Egyetlen halk
vezényszóra kihúzzák a puskavesszőt.
Egyszerre, dróton rángatottan tisztogatják a
fegyver csövét. Eközben a herceg szemét
fekete kendővel bekötik. Egy-szerre
helyezik vissza a puskavesszőt. Töltenek.
Céloznak. Majd leengedik lábukhoz a
puskát. A Választófejedelem -

Peter Stein Homburg hercege-rendezése



színháztörténet
modern politikus, nem feudális zsarnok -
enged a közvélemény nyomásának, és
kegyelmet ad Homburg hercegének.

Itt Peter Stein ismét visszavette láto-
másaink irányítását.

A herceg a meglepetéstől aléltan földre
zuhan. Senki sem siet fölemelni vagy sze-
rencsekívánatait kifejezni. Történelmi
olajfestmény csoportosulásaként tódul-nak
a kegyes Fejedelem köré, alattvalói
alázattal szorongatják a felvilágosult nagy
ember kezeit. Miközben a herceg még
mindig a színpad előterében hever,
virágokat szórnak szét örömükben.

Most úgy érezzük: ugyanott vagyunk,
ahol voltunk. Úgy fejeződik be a darab,
ahogyan elkezdődött. A herceg most is
álomkóros, nehéz mozdulatokkal lebeg a
térben. Ismét virágok hevernek a földön.
Ismét fölébredt valami nehéz szo-
rongásból, és a Fejedelem ismét nyak-
láncát teszi a babérkoszorúra, ismét el-
rendezi a görögös sálat Natalie karján, és
arra indítja a lányt, hogy megkoszorúzza
az imént még halálraítéltet.

Álmodott a herceg vagy ébren volt?
Korábban láttunk álmot vagy most?
Melyik a való és melyik a hamis ?
Homburg sem tudja, mi is csak sejtjük.
Most ott vagyunk, ahol az elején. Kez-

dődhetne minden elölről. A nagyság utáni
sóvárgás, a kiábrándító ridegség, a fe-
gyelmező kitüntetés, a sikeres tett és a
méltánytalanság, az ítélet, az ébredés, a
megkoszorúzás . . . és megint elölről, újra
és örökre, kicsiny változtatásokkal
eljátszhatnánk újra a hatalom játékait.
Most azonban boldog mindenki. Ébren
vagyunk tehát, és ez itt a happy end. Vál-
lukra kapják a herceget katonatársai, és
körbevonulnak vele. De amint elvonul a
vállukon hordozott herceggel a kis csoport,
mintha mögöttük ott heverne a herceg
teste. S valóban, amint eltűntek a diadallal
ünnepelt, közéjük bábosított herceggel, aki
most már alkalmassá vált a Brandenburg-
szerepre, használható államférfiúvá
alázták, és kétségbe ejtették a
meghunyászkodásig, elvették tőle
egyéniségét . . . a herceg fölkel, mint egy
ottfelejtett zsebkendő, ha megfújja a szél;
nincs rá szükségük, az igazi Homburg
hercege nem kell a Választófejedelemnek,
és nem kell a barátainak sem, csak az
árnyéka, a bábja: amit ők állítottak elő
belőle. Homburg fölkel. Nem a báb - azt
elvitték diadalmasan magukkal. Föl-kel, és
dolgára indul. A hangszóróból szelíd női
hang figyelmeztet Heinrich von Kleist
katonatiszt-író rejtelmes, földerít-hetetlen
eltűnésére a Wannsee partjánál...

CSILLAG ILONA

Blaháné

Királynőt temetünk most

1926. január 18-án, hetvenhat éves korá-
ban, fél évszázada halt meg Blaha Lujza, a
legnépszerűbb magyar énekes-színész-nő.

Bár akkor már negyedszázada jóformán
teljesen visszavonult a színpadtól, a
napilapok a frankhamisítási per szenzá-
ciója mellett is több hasábot (a Világ egy
egész kolumnát és a vezércikket) szentel-
nek emlékének. A január 20-i grandiózus
temetéshez csak a Kossuthé és a Jókaié
hasonlítható. Már kora reggel özönlött a
nép; tízezrek szorongtak a Nemzeti Szín-
ház körül, amikor délután fél kettőkor
Rózsahegyi Kálmán, Kiss Ferenc, Petheő
Attila, Mihályffi Béla, Bartos Gyula, Uray
Tivadar és Abonyi Géza vállukra emelték
a koporsót, hogy elhelyezzék az
előcsarnok fekete-ezüst ravatalán. Fél öt-
kor négyszázötven cigány zendített rá a
Kitették a holttestet dallamára, és elindult a
menet a Rákóczi úton. Az ablakokat, a
háztetőket, de még a fákat is ellepi a gyá-
szolók sokasága - olvashatjuk a tudósí-
tásokban -, a járdán feketéllő tömeget
pedig lovasrendőrök kardlapozzák a kor-
don mögé. Földre taposott asszonyok és
gyermekek jajgatnak; többször vonul-nak
ki a mentők.

„Színpadi hercegek! Katonák, nép, so-
rakozzatok!... Királynőt temetünk most."

Így búcsúzik tőle Beőthy László, az
egyetlen színésztől, aki Márkus László
szavai szerint „a maga halálát kétségtele-
nül túlélte".

És ez az igazság. Mert bálvány volt
akkor már Blaha Lujza - önmaga szobra,
egy nemzet eszménye, s a neve: fogalom.
De milyen eszmény? Milyen fogalom?

A cigány vonójával

„S ahogy ott állott . . . egyszerre eleven,
kristályos és kézzelfogható valósággá lett .
. . mi voltaképpen a népdal ..." „És ez nem
volt színjátszás . . . ez csak-ugyan egy
nemzet lelkének föltüremlése volt ... amit
csak nagy költők és nagy kijelentők
tudnak - a fájdalom, amelyet a művészet
megédesít." Hát lehetséges, hogy ezeket
az elragadtatott szavakat a szuperkulturált
és szuperízlésű Hevesi

Sándor a Hullámzó Balaton tetején kezdetű
nótára érti, ahogy Blaháné énekelte egy
silány népszínműben ? Lehetséges. Mert e
népies dalirodalomnak (a magyartalan és
művészietlen Hullámzó Balaton mellett
vannak sikerültebbek is : a híres Cserebogár
nóta, a Befútta az utat a hó, Hortobágyi pusz-
tán stb.) akkora kultusza volt Magyaror-
szágon, hogy ahhoz csak a 60-as évek beat-
őrülete fogható; azzal a különbséggel,
hogy ez utóbbi mégis inkább csak az if-
júságot kerítette hatalmába, míg amazt
apraja-nagyja vallotta magáénak, és har-
sogó kommunikációs eszközök nélkül is
futótűzként tudott elterjedni egy egész
országban. Kodály Zoltán szerint (Szent-
irmaytól Bartókig, Magyarság a zenében) a
XIX. század e népies dalirodalma élő zene
volt, s olyannyira magára ismert benne az
egész nemzet, hogy sokkal inkább
tükörképe annak a társadalomnak, mint a
magasabb rendű irodalom. Ezeket a
dalokat énekelte úr és paraszt, művelt s
műveletlen, ez a „dallégkör" vett körül
mindenkit itt, érzékeny fülében „kitö-
rülhetetlen nyomot" hagyván a fiatal
Bartóknak éppúgy, mint Ady Endrének,
aki e nóták mellett virrasztott diáktársaival
a „zilahi éjszakában". (A Zsóka búcsúzója,
Fuimus, A cigány vonójával stb.
éppenséggel e cigányműdalok sírva-viga-
dó hangulatában és ritmusában foganta-
tott.)

Nos - e közkedvelt dalműsort a magyar
„ájer" hullámhosszán kezdetben a
vándorszínészet sugározta szét az ország-
ban, később pedig épp Blaha Lujza (a
„nótás szent asszony" - ahogy Ady nevezi
hozzá írt versében) a népszínmű
színpadán.

Valótlan műfaj

A népszínmű - ha tartja is a rokonságot a
bécsi Volksstückkel és tündéries vígjá-
tékkal - az egyetlen specifikus magyar
színpadi műfaj. „ ... a magyar színpad
hozta létre " - írja róla Móricz Zsigmond.
Ez tény. Jó pestiesen szólva - ez van.
Szeretni persze nem kell, de letagadni és
takargatni sem, mint a parlagi rokont fel-
cseperedett, úri társaságunkban, mert ne-
tán - szürcsöli a levest.

Hordoznak már népszínműelemeket az
iskolai színjátszás közjátékai s a Cso-
konai-darabok is, mint önálló műfaj meg-
születésének mégis pontos dátuma van:
1843, Szigligeti: A szökött katonájának
bemutatója a Nemzetiben. A reformkorban
vagyunk: a kötéllel verbuvált Korpádi
Gergely sorsában Petőfinek „a nép
nevében" programja szól a színpadon; az


