
akadnak egy-egy irodalmi gyöngyszem-re,
azon nyomban élvezhetetlenné alakítják.
Ahogy tavaly a Balassi Bálint-darabot, a
Szép magyar komédiát vagy idén a XVII.
századi Constantinus és Viktória című költői
játékot és Simai Kristóf A szerelemféltők
című, 1797-ből való komédiáját
beatesítették, ahogy Fazekas Lúdas
Matyiját otrombán és idejétmúltan
aktualizálgatták, ahogy a szereplők leg-
többje a ripacskodás legvégső határáig
elmerészkedik, csakhogy nevetést csi-
karjon ki a közönségből, ahogy elrontják a
vár gótikus szárnyának látványát a
különböző és többnyire giccses díszlettel -
ez minden, csak nem ízléses szórakoztatás.
Ezek a produkciók a tucatáru bulvár
bohózatocskák színvonalára szállítják le
irodalmunk méltatlanul mellőzött műveit,
holott ezek avatott kezekben valódi drámai
értéküket is megmutat-hatnák. Az Agriai
Játékok vezetői rosszul értelmezik a
popularitást, amikor a nemes irodalmi
anyagokból olcsó, hatás-vadászó
produkciókat hoznak létre. Ezen az
összhatáson csak némileg változtat az,
hogy idén Bánffy György Bethlen Mik-lós
Önéletírásából készített Noé galamb/a című
monodrámája, illetve Madách Férfi és nő
című zsengéje egy másfajta lehetőséget is
körvonalaz.

Lakótelepen, tanyákon

Az eddigiekben csak a legnagyobb kisu-
gárzású vagy az új kezdeményezéseket
jelentő nyári színházakat vettük számba.
Nem szóltunk a hagyományos szombat-
helyi rendezvényekről, Mozart Varázsfu-
volájának az Iseumban tartott előadásáról,
amelyhez ezidén Händel Theseus című
operája is kapcsolódott hallei vendégmű-
vészek tolmácsolásában; vagy a soproni-
fertőrákosi ünnepi hetekről, amelynek
keretében például a nyár elején a kecske-
méti színház a Koldusoperát, a kaposváriak
pedig a Sybillt játszották a kőfejtőben. Es
ki tudja számon tartani, hány városban és
községben tartanak még kisebb-nagyobb
rendezvényt.

Érdemes azonban szót ejteni a Tanya-
színházról és a budapesti lakótelepeket
járó együttesekről. Ezek nem várják, hogy
a közönség menjen az előadásukra, ők
keresik meg nézőiket, felismerve azt a
szociológiai tényt, hogy az emberek egyre
nehezebben mozdíthatók ki otthonukból.
A Tanyaszínház már több éve működik,
egymással laza kapcsolatban lévő
társulatokkal, a lakótelepi színház egészen
új kezdeményezés. Mindkét színház
tevékenységét az határozza meg,

hogy csak olyan darabokat és csak úgy
játszhatnak, ami érdekli, megfogja az
embereket akkor is, ha különböző más
elfoglaltságukat kell otthagyniok a mű-
vészi élményért. Ennek műfaji és játék-
stílusbeli jellemzőit részben még meg kell
találniuk a játszóknak, de így is a
következő évek egyik fontos közműve-
lődési-színházi kezdeményezését indí-
tották el, megérdemlik a fokozott figyel-
met.

Összegezésféle

Egyetlen nyár színházi eseményeit figyel-
ve is, bizonyos általánosítások tehetők. Így
például hiába van mind több helyen igény
a nyári színházra, lényegesen nem
bővíthető a nyári színházak köre. Bár
jogosan hiányolják a diósgyőri várban a
színházat, vagy elgondolkodtató, miért
nincs Debrecenben vagy Veszprémben
rendszeresen nyári színházi előadás, a nyári
színház kiszélesítésének határt szab az
anyagi javak szűkössége vagy a színészek
más irányú kötelezettségei, a helyhiány,
vagy az, hogy a színészeket is megilleti a
pihenés. De mindezeknél is erősebb be-
folyásoló erő az, hogy nem mindegy, kik
szövetkeznek egy-egy színházi előadás,
előadássorozat létrehozására. Annak nem
sok értelme van, hogy csupán a hakni
kedvéért legyenek itt vagy ott előadások,
annak sem, hogy X vagy Y hitbizo-
mánynak tekintse megszerzett művészeti
vezetői rangját, akár jót, akár rosszat csi-
nál. Kezdenek kialakulni: hol érdemes
vagy lehet fesztiválszerűen színházi na-
pokat tartani és hol „csak" helyi jellegű és
kisugárzású színházi tábort vagy elő-
adáscsokrot. Sürgősen megoldandó a fő-
város és a Balaton színházi ellátása, kü-
lönös tekintettel az idegenforgalomra.
Minden egyes nyári színháznál az eddi-
gieknél szigorúbb koncepcióra van szük-
ség, alaposabb dramaturgiai munkával,
átfogóbb szakmai és elemző műhelymun-
kával társítani a produkciók létrehozását.
A nyári színházi előadásokra való
felkészülés egy rendezői-színészi eszköz-
tárt felfrissítő, megújító továbbképző
kurzus szerepét is betölthetné. S végül:
akkor lesz igazán sikeres a nyári színházi
szezon, ha szerves egység jön létre a nyári
és a téli évad között - mindenek-előtt a
művészi igényesség dolgában.

KOLTAI TAMÁS

A helytartó
lelkiismereti drámája

Székely János színműve Gyulán

Decius római lovag szerint, aki Caligula
császár állandó követe Szíriában, Publius
Petronius föltalálta a tétlen hatalmat.
Petronius, a császár szíriai és júdeai
helytartója az erdélyi Székely János Ca-
ligula helytartója című darabjában azzal ér-
demli ki gyermekkori barátjától ezt az
elismerő megjegyzést, hogy nem viszi be a
zsidók jeruzsálemi templomába Caligula
szobrát. Vagyis nem teljesíti a parancsot, a
nem-cselekvést emeli pozitív tetté,
passzivitását, tétlenségét szegezi szem-be a
parancs végrehajtását sürgető föl-
szólítással.

A darabnak ez az első rétege a hata-
lommal való szembeszegülés lehetőségét
kutatja. Csakhogy Petronius mint császári
helytartó, maga is része ennek a ha-
talomnak. Kénytelen azonban fölismer-ni,
hogy saját önálló hatalma viszonylagos,
valójában Caligula hatalmának függ-
vénye, s a császár hatalma - furcsa para-
doxonként - mégis az ő (és a hozzá ha-
sonló többi helytartó) hűségén alapul. A
dráma kezdőpontján Petronius hűsége
föltétel nélküli. Egészen addig, amíg a
lelkiismeretével ellentétes parancs végre-
hajtására kényszerül. Ezen a ponton
ellentétbe kerül hűség és lelkiismeret. Ez a
belső, erkölcsi dráma Székely János szín-
művének második rétege.

A téma ismerős, többek között a szín-
padról is. Petronius következő szavai
például a Tótékat juttatják eszünkbe, va-
lósággal Örkény darabja elé kívánkoznak
mottó gyanánt: „A hatalom természetes /
Végső határa az a pont, ameddig / Az
alattvalók türelme kitart." Székely hőse
azonban hozzáteszi ehhez: „Csak-hogy
nem így van. Az alattvalók / Kis türelmét
egy polgárháború / Kilátása a végtelenbe
nyújtja." Voltaképpen még mindig a Tóték
problematikáján belül vagyunk, hiszen a
polgárháború rémét mint az alattvalók
türelmét nyújtó tényezőt a
kiszolgáltatottság számos más változatával
helyettesíthetjük. Székelynél azért kap más
megvilágítást ez a gondolatsor, mert
Petroniustól származik, aki mégiscsak a
hatalom (igaz, csupán afféle köztes
hatalom) képviselője. Ebben különbözik
Teleki, illetve Illyés Petronius



Maximusától is, aki kegyencként beépült a
hatalomba, s bár kezdettől fogva azzal a
céllal, hogy belülről megdönti, morálisan
valójában egyre inkább hasonul hozzá.
Caligula helytartója a maga „viszonylagos"

hatalmi pozíciójában erkölcsileg sokkal
szilárdabb. Az alattvalók türelmére
vonatkozó gondolatsor például tökéletesen
mentes minden cinizmustól; Publius
Petronius morális szilárdságának
bizonyítékaként a köréje záródó, egyre
szorosabb harapófogóban is képes tiszta
ésszel, világos logikával végiggondolni
saját és a gondjaira bízott tartomány
helyzetét,

A logikai végkövetkeztetés nem lehet
más, mint az, hogy ha immorális a pa-
rancs, képtelenség egyszerre hű maradni
az eskühöz és a lelkiismerethez. A
tisztesség pedig csak úgy őrizhető meg, ha
a kettő közül az utóbbi szavára hallgatunk.
Vitathatatlan ennek a kérdésfel-tevésnek
és megoldásnak a moralizáló tartalma, és
bár a történelemből megtanulhattuk, hogy
a közösségtől elidegenedett hatalommal
kapcsolatban moralizálással nem sokra
megyünk, ebben az esetben Székely
megtalálta a módját, hogy a merőben
politikus témát - anélkül, hogy kiemelné
társadalmi-történeti összefüggéseiből -
mint tisztán erkölcsi példázatot mutassa
föl. Caligula hatalmának természetére
ugyanis egy formális mozzanat - a császár
szobrának elhelyezése - révén történik
utalás, és bár ez éppúgy történelmi tény,
mint például a csődör kinevezése
konzullá, formálisságánál, ha tetszik:
jelképességénél fogva alkalmasabb egy
példázat céljaira. Ezért nem véletlen, hogy
a csődör „esete" vagy a császári filozófia
indítékai csupán fölemlítődnek (az utóbbi:
a lehetetlen megkísértése, a hatalom
határainak kipuhatolása inkább csak
Camus-nek tett gesztus), míg a drámai
konfliktus alapja látszólag jelentéktelen
semmiség.

Mert végül is eldöntheti-e egy nép
sorsát - most már "alulról", a nép szem-
szögéből nézve -, hogy hajlandó-e elhe-
lyezni templomában egy mellszobrot?
Megéri-e a kockázat? Érdemes-e föl-
áldozni a szó szoros értelmében mindent -
a puszta létet - egy márványból vagy
bronzból készült büszt miatt? Szabad-e
ellenszegülni egy jelképnek? Nem
okosabb-e, nem taktikusabb-e formálisan
végrehajtani az önmaga elismertetését is
formális gesztussal kierőszakoló hatalom
parancsát, különösen távol a „központtól",
a birodalom szélén, ahol talán éppen az
engedelmesség látszatá-

val sikerülhet kivédeni a szobor bevite-
lénél sokkal súlyosabb parancsot? A dráma
válasza (és ez kivételes erény) pontosan
ebből a pozícióból meggyőző. Hogy
tudniillik nem okosabb, nem taktikusabb,
sőt egyenesen lehetetlen, Van egy pont,
ahol az alattvalók lehetetlenének szembe
kell szegülnie a hatalom muszájával Ezen
a ponton túl már egy nép lel-kének az
integritásáról van szó. A szobor bevitele
valóban formális gesztus lenne, de ezzel a
gesztussal elismernék egy idegen hatalom
fennhatóságát egy olyan területen, ahol
csak a közösség belső törvényei
érvényesek; elismernék, hogy joga van
betörni oda, ami lénye-génél fogva szabad
és független: egy nép sorsa, történelme,
nyelve, kultúrája által meghatározott
autonómiájába. Ezért nem lehetséges
kompromisszum, ezért nem használhatják
ki ilyen áron „okosan" Petronius humanista
helytartói hatalmát, ezért ragaszkodnak
végsőkig a maguk „nem"-éhez, vállalva a
biztos ön-gyilkosságot is. És ezt ismeri föl
végül Petronius, amikor a parancs
teljesítése és a lemondás közötti tertium
daturt választja: a nem-cselekvést, a
passzivitást.

A darab logikájából következik, hogy ez
a nem-cselekvés valójában egyenlő az
elhatározással. Székely gondolati erejére
jellemző többek között, hogy a „tét-len
hősiességet" a maga tragikus vi-
szonylagosságában képes ábrázolni. Már
az is írói bravúr, ahogy Petroniust végig-
vezeti a gőgös felsőbbrendűségi tudat-

Caligula helytartója: Lukács Sándor

tól a mások igazságát is fölismerő ember
póztalan tisztességéig. Ez az átalakulás a
groteszk mozzanatokat sem nélkülözi. A
darabon végigvonuló „hitvita" Petronius
és a zsidók főpapja között nem-csak
racionális érveket vonultat föl, ha-nem a
rabbi részéről némi ravaszkodást is,
hiszen csak így érheti el, hogy a hely-
tartó, miután már fölismerte, hogy a csá-
szári parancsnak engedelmeskedni nem
tud, vele szembeszegülni viszont nem
akar, ne mondjon le, helyet hagyva ezzel
egy olyan utódnak, aki aligha vita-
partnernak fogja őt tekinteni. A rabbi
olykor a sarokba szorítja érveivel Pet-
roniust, aki körül ugyanakkor fokoza-
tosan bezáródik egy számára sokkal ve-
szélyesebb harapófogó is, és ha nem lát-
nánk ezt a másikat, amelynek szárait Ró-
mából vonják szorosra, talán még moso-
lyoghatnánk is a gyengülő érveivel maga
teremtette kutyaszorítón. Csakhogy ebbe
a groteszk kutyaszorítóba az az ember
került, aki vitába bocsátkozott, miközben
módja (és a hatalmi erkölcs nevében joga
is) lett volná a vitánál hatékonyabb ér-
vek: a fegyverek bevetésére. Ez a „ne-
vetséges" ember azonban belátta a hatal-
mi erkölcs embertelenségét, és pusztán
az emberi tisztesség nevében döntött.

Székely még itt is tud csavarni egyet a
helyzeten, tudniillik kiderül, hogy Petro-
nius „tétlen hatalma", pontosabban he-
roikus erőfeszítése, hogy tisztességes
maradjon, két ártatlan ember életébe ke-
rült. Segédtisztjeit, Luciust és Probust



ő maga végeztette ki árulás - besúgás -
vádjával, azaz maga is bemocskolódott,
Caligulává vált a zsarnoki hatalom elleni
harcban. Ez a mozzanat egyrészt
szemléletesen arra utal, hogy mocskos
időkben a legjobb szándékkal is nehéz
tisztának maradni, másrészt alkalmat ad
Petroniusnak, hogy miután már erköl-
csileg fölmentettük, ő még ne mentse föl
magát, és kimondja, hogy valójában
mindig csak ott van szükség mentségre,
ahol egyáltalán nincs mentség. Ebben az
összefüggésben a császár halálhírének
(egyébként történelmi tényekre alapozott)
bejelentése valószínűleg nem a hely-tartó
tettének pátoszát hivatott csökkenteni
azzal, hogy fölöslegesnek tünteti föl
passzív ellenállását, hanem éppen el-
lenkezőleg: arra utal közvetve, hogy
tisztességesnek maradni a saját lelkiisme-
retünk kedvéért is megéri, függetlenül at-
tól, hogy erre „objektíve" szükség volt-e
vagy sem. Ez az erkölcsi imperatívusz
lehet a darab legfontosabb tanulsága. S bár
Székely itt lezárja a történetet, azért
történelmi tudatunkkal nem nehéz to-
vábbgondolni. Ebben az esetben pedig
számolnunk kell azzal a lehetőséggel,
hogy valaki még számon kérheti Petronius
tétlenségét. Az sincs egészen kizárva,
hogy az új császár szintén elküldi a
szobrát Szíriába .. .

Valószínűleg mégsem véletlen, hogy a
Caligula helytartója nem az évszázados ke-
serű tapasztalatok levonásával fejeződik
be. Ezúttal érthetően fontosabbnak látszott
az erkölcsi példa erejét hangsúlyozni, arra
csengetve ki a végszót, hogy a
„tartományban" is meg lehet maradni
európainak, a maga helyén mindenki
megvívhatja a saját tétlen háborúját. Ilyen
értelemben válhat a darab általános
példázattá (mert azért: ezzel a moralizáló
hatalmi fölfogással, egy valódi ró-mai
birodalomban, egy ilyen Publius Petronius
- noha eredeti történelmi modellje a
tényeket tekintve ugyanígy cselekedett -
nemhogy Szíria helytartója, ha-nem egy
légió centuriója sem lehetne).

A dráma metaforája magára az elő-
adásra is érvényes. Harag György a szó
legnemesebb és legteljesebb értelmében
európai személyiség, rendezése kizárólag
a mai színház legnagyobbjaihoz mérhető.
Nemcsak a gyulai várjátékok másfél év-
tizedes történetében nem emlékszem eh-
hez hasonló kiemelkedő előadásra, kevés
olyan produkciót láttam ugyanebben az
időszakban - itthon és külföldön -,
amelynek formai fegyelme, tiszta logikája,
érzelmi és intellektuális ereje, minden

részletében végiggondolt és arányosan
összeillesztett kompozíciója olyan töké-
letes műegészt hozott létre, mint amilyen
Harag rendezése. Tanítani lehetne ezen az
előadáson a rendezői ökonómiát. Nem
hangzik el egyetlen fölösleges szó, nincs
haszontalan gesztus vagy mozdulat,
minden egyes pillanat tartalmas, és az
összefüggés része. Az amúgy is karcsú,
tömören fogalmazott darabból egyetlen
kötőszót sem lehetne kihúzni a fogaskere-
kek illeszkedésével előregördülő gondo-
latsor megsértése nélkül; annál kevésbé,
mert nem „szép" és „költői" mondatok
hangzanak el, mint történelmi darabjaink
zömében, hanem érvelő, dinamikusan
előrelendítő, színpadképes mondatok,
amelyek profán líraisága, verssorainak
lüktetése helyenként Füst Milán Negyedik
Henrik királyára emlékeztet.

Harag az alapvetően gondolatokra
csupaszított dialógdrámát rendkívül pu-
ritán színházi élménnyé emeli. Szám sze-
rint kevés teátrális eszközt használ, de an-
nál hatásosabban. Leleményei közül két-
ségkívül a legnagyobb a császár öklömnyi
mellszobra, amelynek jókora foglalatához
hatalmas, hordszékszerű faácsolatot
készítettek, úgyhogy egy egész csapat
katona kell a szállításához. Futólépésben,
ütemre trappoló különítmény hozza-viszi
a Caligula-szobrocskát, amely így
egyszerre fejezi ki a hatalomjelkép
nevetségességét és fenyegetését. A hely-
tartói szék ülőkéjére ültetve pöttöm cse-
csebecsének látszik ez a mellszobor, egy-
szer még a földre is dobják, és a győzel-
mét ünneplő Petronius futball-labdaként
cselezget vele a színpadon, ám amikor
visszakerül jelképes trónusára, ismét ha-
talmi jelvénnyé válik, és a katonákkal
közrefogott zsarnokot érezzük mögötte.

A római katonák az előadás egy másik
pontján a várfokon bukkannak föl hirte-
len, mintegy körülkerítve a nézőteret is, és
valóságossá téve a nézőben a fenye-
getettség érzését. A zsidók tömbbe zárt,
tömör csoportja kontrasztként általában a
színpad közepén áll, az egymásba ka-
paszkodás festői és egyszersmind törté-
nelmi jelképeként foglalva össze egy nép
társadalmi helyzetét.

A mozgásnak gondolati ereje van az
előadásban. Petronius és a rabbi vitájá-,
ban az előbbi, „uralkodói" pozíciójának
megfelelően, széles mozdulatokkal, zak-
latott járkálással, szenvedélyes gesztu-
sokkal kíséri argumentálását; az utóbbi
többnyire mozdulatlan figuraként húzza
meg magát. A bő redőkben aláhulló ró-
mai ruha széles hullámzással követi vise

lőjének vad mozdulatait, míg a zsidók
zárt ruházata statikusságot feltételez és
követel - Schäffer Judit jelmezei ekkép-
pen válnak a rendezői koncepció részei-
vé.

A vár is mintha tudatosan belesimulna
Harag elképzeléseibe - Kölönte Zsolt
díszlete a csupasz falakat működteti, vi-
lágítással emelve ki (vagy takarva a hát-
térbe) egyes részleteket, s ez a természe-
tes térformáló elv még arra is lehetőséget
ad, hogy a „fönt" és a „lent" vagy a vita
hevében a lépcsőre szoruló ellenfél
fölfelé hátrálása közvetlenül szemléltesse
a szereplők adott helyzetét. Hasonlóan
jellemző mozzanat, amikor a zsidóknak
át kell bukdácsolniuk a császárszobrot
hordozó faácsolat rúdjai között. Ezekkel
a jelenetekkel Harag képpé tudja
formálni a drámai szöveg mögöttes vi-
lágát. Mindig csak akkor alkalmaz tuda-
tunkba rögződő képet, ha gondolatilag
van szüksége rá. Arra például nincs uta-
lás a drámában, hogy a két ártatlanul ki-
végzett segédtiszt holttestét meg kell mu-
tatni a nézőknek. Harag azonban fontos-
nak tartja kiemelni azt a gondolatot, hogy
az ártatlanok elpusztítására nincs
mentség, s tudja, hogy Petronius bármi-
lyen őrjöngő önvádjánál hatásosabb me-
mento mori, ha látjuk is a halottakat. Ezért
emelkedik föl az előadás végén keresztre
feszítetten a két katona, hogy Petronius
közöttük állva, rájuk mutatva mondhassa
el a figyelmeztető szavakat.

Szándékosan maradt a leírás végére a
színészi játék - mint Harag színházának
legfontosabb „eszköze" és legkevésbé le-
írható mozzanata. Ritkán tapasztalható
ugyanis, hogy ennyire hézagtalanul il-
leszkedjék színész és szerep. Az is ritka-
ság magyar színpadon, hogy külön sze-
replőként kell említeni a katonák arctalan
és személytelen tömegét, tudniillik nem
statisztaszerűen arctalanok és sze-
mélytelenek, hanem „római katona"-
szerűen. A zsidók alázatos csoportjából
Györgyfalvay Péter ostoba fanatikusa
válik ki mint jellemző portré. A szabad-
kai színházból vendégként érkezett Pata-
ki Károly királyi termettel és királyi mél-
tósággal, valóságos biblikus személyi-
ségként játssza a palesztin uralkodót, I.
Agrippát, amihez a sztentori hangon éne-
kelt zsoltár sajátos allúziót teremt.

A két segédtisztben (Hegedűs D. Géza
és a marosvásárhelyi Héjja Sándor ala-
kítása) a valóságosan megélt becsületes-
ség és a lehetőségként megjátszott árulás
ötvöződik, hol erre, hol arra billentve a
mérleg nyelvét. A katonás nyer-



seség egyetlen pillanatra szelídül csak
lírává a Luciust játszó Héjja Sándor
monológjában; míg a „gyanúsabb" Probus
oldalpillantásaiban, figyelő tekintetében
Hegedűs D. Géza azt is érezteti, hogy
csakugyan számol az árulás lehetőségével.

Verebes István ritka föllépésein mindig
érdemes fölfedezni a fanyar intellektust, a
történelmi ruhákba öltözötten is tipikusan
mai észjárást és kifejezésmódot képviselő
színészt. Decius követként tökéletes
szellemi arcképet rajzol az „okos"

kívülállóról, aki Szíriában sem felejti el,
hogy vissza kell mennie Rómába, és aki
csak Szíriában elég becsületes ahhoz,
hogy őszinte véleményt mondjon Cali-
guláról, Rómában viszont valószínűleg
elég cinikus (s persze elég realista) ahhoz,
hogy ne tegye ugyanezt, ha Petroniusról
van szó. Verebes Deciusa csak akkor
veszti el hideg fölényét, amikor Petronius
késlekedik kivégeztetni az árulás vádjával
illetett mindkét gyanúsítottat, és így neki
is van félnivalója, hiszen az életben ma-
radt besúgó rá is veszélyes; később viszont
némi szégyenkezéssel kommentálja, hogy
az igazi áruló az ő környezetéből került ki.
Őze Lajosnak szentendrei Malvoliója

óta legjobb alakítása Barakiás, a zsidó
főpap. A megalázottak elesettsége és ereje,
fölénye és kínja, büszkesége és ki-
szolgáltatottsága, ravaszkodása és nyílt-
sága egyszerre jelenik meg a rabbi bölcs
nyugalmában, gunyoros hajlongásaiban
vagy rítust végző méltóságteljes szertar-
tásosságában. Egy tökéletesen láthatatlan
eszközrendszer - a hang, a gesztus, a test,
az idegek fölötti teljes uralom - biztosítja,
hogy a figura lefojtottsága mögött a belső
folyamatok gazdagságát érezzük.

Lukács Sándor több tehetséges alakítás
után most azt is igazolja, hogy nagy
színésszé érhet - ha Ljubimov vagy Ha-rag
formátumú rendezővel dolgozik.
Petroniusában óriási dráma játszódik le.
Meglehetős utat jár be a darab elejétől a
végéig - a római patrícius elvakult és
önelégült gőgjétől az erkölcsi tisztaság
mániákus hitvallásáig. Az, hogy Lukács a
szenvedélyes férfi érzelmi szélsőségeit
követni tudja, nem meglepetés - ez
romantikus színészalkatából fakad. De
hogy a gondolkodás folyamatát is győzi
intellektussal, az talán az eddigiek alapján
nem volt várható. Petroniusában az a
megrázó, hogy önmaga vitapartnerévé
válik: mihelyt meggyőződik egy igazság-
ról, többé már nem tud hatalmi pozíció-
jából cselekedni, csakis a fölismert igaz
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ágnak megfelelő erkölcsiség szerint. Ez
dja emberi nagyságát, de egyszersmind
z válik helytartói hatalmának kelepcé-
évé is, amit nem annyira külső erők von-
ak köré, mint inkább saját ragaszkodása
z emberi mértékhez. Lukács figyelemre
éltóan mutatja meg, hogy minél

ühödtebben reagál Petronius a köréje
áruló kelepcére, annál kevésbé képes
udatosan a caligulai megoldást választa-
i. A szenvedélyesség mellé ezért erő-
ödnek föl alakításában vakkantásszerű,
is nevetések kíséretében fokozatosan az
nirónia, a gúny, a keserűség hangjai.
gy kivételes férfiú kivételes önismeretre
bredésének drámája zajlik le előttünk.

Ha Petronius drámájában számunkra is
rvényes erkölcsi magatartást keresünk,
kkor a párhuzam nyilvánvaló. Ebben az
setben nem akadhatunk fönn azon, hogy
aligula helytartójának volt ideje nem

eljesíteni a parancsot, tisztába

jönni önmagával, megfontolni tetteit és
tetteinek következményeit, hiszen amíg
Rómában értesültek a Szíriában történ-
tekről, amíg a, parancs eljutott a tarto-
mányba és teljesítésének (vagy nem-tel-
jesítésének) híre vissza a központba, ad-
dig sok minden történhetett. Ma már
csakugyan nincs ekkora távolság „Ró-
ma" és „Szíria?' között. De Székely János
drámája valójában a lelkiismeretben
játszódik. És a lelkiismereti döntések egy
olyan morális szorítóhelyzetben, mint
amilyet a Caligula helytartója ábrázol, meg-
születhetnek egyetlen éjszaka alatt is.

Székely János: Caligula helytartója (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Kölönte Zsolt. Jelmez: Schäffer
Judit. Rendezőasszisztens: Budai Ilona.
Rendező: Harag György. Játékmester: Thu-
róczy Katalin.

Szereplők: Lukács Sándor, Verebes István,
Héjja Sándor, Hegedüs D. Géza, Pataki
László, Őze Lajos, Györgyfalvay Péter.

elenet a Caligula helytartója gyulai előadásából


