
világszínház
termés sokkal nagyobb részét tekinthet-né
át. Most néha az az érzésünk, hogy túl-
ságosan megcsócsált műveket látunk vi-
szont a színpadon. Ráadásul a válogatás is
túl óvatosnak, hosszadalmasnak tetszik.

A bátrabb és célratörőbb műsorpolitika
másik haszna az lehetne, hogy ezáltal végre
drámaíróinkat is színpadképessé tehetnénk.
A gyakorlati munkában - akár egy-egy
bukás árán - minden bizonnyal többet
tanulnának, mint az úgynevezett
dramaturgiai boszorkánykonyhákban, ahol
leginkább csak elméleti magyarázatokat és
átírási penzumokat kapnak.

Harmadszor pedig netán még jeles fiatal
rendezőink is több kedvet éreznének ahhoz,
hogy szövetségre lépjenek a mai magyar
drámával. Hisz más okok mellett rendezők
és írók találkozásának elmaradását
előidézhette az a felemás pedagógiai hév is,
mellyel az arra illetékes mű-helyek
rávetették magukat a születő művekre. Az
újítani vágyó rendezők nyilván azért is
nyúlnak szívesebben a klasszikusokhoz,
mert azokat - remélhetőleg - már senki sem
fogja számukra színpad-képessé foltozni,
szalonképessé egyenget-ni. Shakespeare,
Moliére és Csehov szerencsére ma már
megengedheti magának azt, hogy
szabálytalan, következetlen legyen. E
szerzők az utókorral vívott kemény és véres
küzdelemben hősiesen megszerezték
maguknak a dramaturgiai szabadszerelem
jogát. Az élő írók e tekintetben még lázadó
kamaszok, akiket szokás lelkifröccsben
részesíteni, ha tiltott dolgokat műveinek,
például csókolóznak. Mert nekik az még
való.

Végezetül illő néhány szót ejtenünk
színházkultúránk másik sokat náspángolt,
túlkoros kamaszáról, a közönségről. A
közönség jellemzője nálunk az, hogy
szervezik. Nézői szerepköre igen sajátosan
alakult. Hozzájárult persze ehhez az is, hogy
némiképp meglepő összetételű kulturális
közétkeztetésben részesül. Olyan
gyermekhez hasonlít, akit hosszú ideig
jobbára igen vékony koszton tartottak, s
azután nevelői indignálódva panaszolják,
hogy ha néha-néha kitűnő kosztot kap,
képtelen felismerni a jót, kineveti a
légremekebb és legízesebb fűszereket,
lassanként nem tudja megkülönböztetni a
babfőzeléket a kaviártól. Hosszadalmas
szociológiai felméréseket és tanulmányokat
igényelne ez a kérdés: a mai magyar néző
viselkedése a színházban. De amíg ezek
elkészülnek, taktikailag tán egyetlen
szempontot kellene figyelembe vennünk :
először adjuk vissza a nézőnek a szabad
veleménynyilvánítás jogát.

KOLTAI TAM ÁS

„Jobb életre vezet már
szenvedésem"

Brook Antonius és Kleopátrája

Az Antonius és Kleopatra egyike Shakespeare
legritkábban játszott drámáinak.
Stratfordban, ahol egy évtized alatt két-
szer-háromszor is megrendezik ugyanazt a
darabot, összesen négyszer újították föl a
század eleje óta. (Utoljára 197z-ben; ennek
az előadásnak a filmre vett változatát
láthattuk tavaly a magyar televízióban,
Richard Johnsonnal és Janet Suzmannal_)
Most viszont kiderült, hogy Brook
terveiben régóta szerepel. A be-mutató
előtti napon elárulta, hogy már oxfordi
tanulóévei alatt nagy hatást tett rá a darab -
ennek idestova három és fél évtizede -,
szövegpéldányának hátára díszletvázlatot
is készített. A közvetlen impulzust
azonban Glenda jackson adta i967-ben,
amikor az US című, a vietnami háború
sokkoló élményéből született előadást
próbálták az Aldwych Színház-ban.
Mihelyt az improvizációk tömegéből a
színésznő létrehozta egy vietnami asszony,
Madame Gnu harminc másod-perces
„szerepét", Brook úgy érezte,

Patrick Stewart (Enobarbus) és Alan Howard (Antonius) Pe t e r
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hogy megtalálta a maga Kleopatráját.
Antoniusra sokáig nem akadt megfelelő
színész, aki pedig számba jöhetett volna,
az végül is lemondta a szereplést. Brook a
fölfedezetlen, nagy Shakespeare-szerepek
egyikének nevezi Antoniust; eljátszásához
hasonló színészi erő kell, mint
Kleopatrához. Választása Alan Howardra
esett. C) is régi ismerős: a nyolc évvel ko-
rábbi, híres stratfordi búcsúelőadás, a
Szentivánéji álom Theseus-Oberonja.

A szereposztásból és a nyolc éve tartó
önkéntes párizsi száműzetésből sok min-
denre következtethetünk. Az előadás arról
győz meg, hogy Brook nemcsak a Királyi
Shakespeare Társulat stílusával száll
szembe, hanem az Antonius és Kleopatra
körüli félreértésekkel is. (Ezt a szót,
„félreértések", maga mondja ki egy
interjúban.) Az első számú téveszme a
viktoriánus idők és a mozi hatása.
Ezeknek tulajdonítható, hogy látványos
darabnak tartják, holott sokkal
fontosabbak benne az emberek közötti
kapcsolatok. „Shakespeare nem dekorálta
ki a darabot. A Birodalom lehet, hogy
düledezik, de a színfalak mögött."

Érdemes fölfigyelni a „Birodalom"

szóra. Miről beszél Brook ? Rómáról?
Egyiptomról?

Sally Jacobs színpadán (ő tervezte an-
nak idején a Szentivánéji álom díszleteit is)
a világ egységes. Ez a világ nem a törté-



netileg és földrajzilag meghatározott vi-
lágot jelenti, nem Alexandriát, Rómát,
Szicíliát, az actiumi csatateret, Athént, és
újra Egyiptomot, és megint csak Rómát,
hanem inkább azt a metaforikusan értel-
mezett világot, amelyet Jan Kott szerint
hiába keresünk a darabban. Brook most
nemcsak a tradícióval fordul szembe,
ellentmond Kottnak is, akinek Antonius és
Kleopatra-értelmezése, úgy látszik,
összeegyeztethető a tradícióval. Kott, Ru-
bens óriási vásznaira hivatkozva, ba-
rokkosan zsúfolt képet ajánl a darabhoz,
középütt a szeszélyes szerelemben össze-
forrt királyi főszereplőkkel, mögöttük
emberekkel, tárgyakkal és eseményekkel.
Ezt a filmszerű képet megtöltenék „a ve-
zérek, helytartók, katonák és követek is,
a heréltek, udvarhölgyek, felvonuló rab-
szolgák és katonai parádék, hústól-bortól
roskadozó asztalok, hajók és gályák, la-
komák és menetelések, tanácskozások és
nagy ütközetek, tengerek és homoksiva-
tagok, római utcák, tájak és épületek,
üvöltözés és handabandázás, zsivaj és
muzsika".

Mindez nem található meg Brook szín-
padán. Megtalálható viszont az az „egyet-
len szituáció" - ha tetszik: az ugyancsak
Kott említette „egyetlen terem Kleopatra
palotájában" -, amely alkalmas a Racine-
típusú drámai mag kibontására, és a
színfalakon kívülre rekeszti a Birodalom
romlásának látványát.

Pontosabban: csak beszűrődni engedi a
külvilágot. A leszűkített színpadi tér
hangsúlyozottan magánterület, az „oda-
kint" egy félkörívben fölállított, opál
üveglapokkal áttört paraván mögött ta-
lálható, a hátsó színpadon. A dráma bent
zajlik, mindig ugyanott, akár Egyip-
tomban vagyunk, akár Rómában, akár
Pompeius gályáján. Kint katonák gyüle-
keznek, csata folyik, zúg a tenger - mind-
ez sziluettek rajza a tejüvegen át. Bent az
emberi sorsok kapcsolódnak össze kusza
szövevényben, s ez lényegesebb, mint a
birodalmak összeomlása. A külvilág
jelenlétét az előadás egy pontján
figyelmeztetően jelzi az a mozzanat, ami-
kor a fenékszínpadon átrohanó katonák
hátulról vörös masszát csapnak a para-
vánhoz. A patakokban lecsorgó folyadék
lassan terjedő véres foltot hagy a homá-
lyos üvegen. Ennyiből áll a csatajelenet
Brook színpadán.

A látványosság száműzése mindenek-
előtt stilizálást jelent, szemben a társulat
más előadásaira jellemző, technikai trük-
kökkel elért realizmusillúzióval. (A csa-
tajelenetek ezen a színpadon rendszerint

impozáns tömegmozgással, akrobatikus
koreográfiával és jelmezt mocskoló „vér-
rel" járnak.) A zene is nélkülözi a meg-
szokott fanfárokat; Richard Peaslee -
szintén a Szentivánéji álomból ismerős -
sokkal „elvontabb" futamokat kompo-
nált, ütősökre és vonósokra. A jelmezek
kerülik a pompát, az egyiptomi udvari
öltözetek keletiessége nem idézi föl az
operai divatot, hiányoznak a díszes fej-
ékek, könnyű muszlinok, suhogó sely-
mek, színes drapériák és brokátok, Glen-
da Jackson tompaszürke vagy földbarna,
burnuszszabású, csíkos köpenyei inkább
a hétköznapi arab viseletre emlékeztet-
nek, kendővel lekötött vagy szabadon
hagyott, rövid haja véletlenül sem rende-
ződik szabályos fürtökbe, arcán nincs
nyoma festéknek.

Ebből a kiindulópontból nehéz is volna
ragaszkodni ahhoz a Kleopatra-képhez,
amelyet megszoktunk, és amelyet maga a
darab sugall - Enobarbus leírásából.
Brook szerint Enobarbus nem a valódi
Kleopatrát írja le. Hozzátehetnénk, hogy
talán olyannak láttatja az egyiptomi ki-
rálynőt, amilyennek Rómában látni sze-
retnék. Patrick Stewart valaha tán hedo-
nista, most már inkább megcsömörlött
Enobarbusáról nem nehéz föltételezni
annyi cinizmust, amennyivel e hamis me-
sék révén mulatságot szerez magának a
pletykákra éhes rómaiak láttán. Az elő-
adást nézve mindenesetre arra kell gon-
dolnunk, hogy a nílusi gálya aranybrokát
mennyezete alatt Vénusz-képként trónoló
buja Kleopatra - s a vacsorára hozzá
induló „kikent" Antonius - Enobarbus
képzeletében, még inkább: tendenciózus
leírásában létezik csupán, nem a való-
ságban.

Nem érvényes tehát az a dekadens
érzékiség, amely a darabértelmezések jó
részében egy megfáradt világhódítót és
egy öregedő felséges ringyót köt össze a
béke szigetén, távol a világ zajától. Glen-
da Jackson nem szép, nem érzéki, nem
nőies, inkább fanyar, érdes, szögletes.
Nincs benne sem asszonyos puhaság,
sem kényeskedés, sem szeszélyes móri-
kálás, annál több keménység és erő. Ez a
Kleopatra kést hajít az Antonius házas-
ságáról hírt hozó szolga után, és még a
sírboltban, Octavius Caesar jelenlétében
is haragra gerjedten futtatja körbe hűtlen
kincstárnokát. Mi köti hozzá Antoniust?
Semmiképpen sem menekülésvágy, ami
a Kott-elemzés egyik alapgondolata.
Brook Antoniusa nem az egykori nagy-
ságára még ma is, romjaiban is emlékez-
tető Antonius, hanem az ereje teljében

levő Antonius. Már amikor Brook meg-
indokolja, hogy miért várt a szereppel
Alan Howardra, akkor is a Kleopatráéval
egyenlő erőt említi követelményként.
(Howardban emellett van valami enyhe
affektáltság, ami föl tudja idézni a másik
oldalt, az érett férfi saját nagyságától
megcsömörlött szkeptikusabb, érzéke-
nyebb bölcsességét is.) Ebben az értel-
mezésben Antonius csakugyan világhó-
dító, akit a birodalmak bekebelezése után
hirtelen fölajz az egyiptomi királyi udvar
környezete. Nem annyira Kleopatra sze-
mélye, mint inkább a legendája. Így
mindjárt érthetőbbé válik Enobarbus
Egyiptom-képe: ez is a legenda része.
Enobarbus talán ugyanazért ironizálja
Agrippával folytatott beszélgetésében a
legendát, amiért Antonius is elvágyik idő-
vel Egyiptomból, Kleopatra mellől. És ez
nem egyszerűen a hedonista életvitelt
követő szükségszerű csömör. Antonius és
Kleopatra viszonya kezdetben királyi
vadak királyi játéka, szexuális és intellek-
tuális találkozás, élettől duzzadó kap-
csolat. Kihűlni akkor kezd, amikor An-
tonius „elfogyasztotta" a legendát, ami-
kor egyre növekvő étvággyal már nem
azt a misztikus, „varázsos Keletet" talál-
ja a legenda mögött, amelynek Egyiptom
Rómából nézve látszik (s amelyik Eno-
barbus most már végképp indokoltan
ironizált leírásában szerepel), hanem azt a
Kleopatrát, akit Brook szerint Shakes-
peare nem burkolt misztériumba.

Ebből következően Antonius mind-
végig kevésbé tartozik Kleopatrához,
mint amennyire Rómához, ami a Pom-
peius hajóján játszódó jelenetben válik
nyilvánvalóvá. Már előbb is föltűnt, hogy
Octavius Caesar nem az a hidegen
célratörő ifjú karrierista, akinek ábrázol-
ni szokták (és akiből, tudjuk, Augustus
császár lesz majd), hanem egy
gyermekien kedves fiatalember, aki
rajongva néz föl a nagy emberre, idősebb
társára, példaképére. Jonathan Pryce
Octaviusa csodálja Antoniust, bár
tartózkodó távolságból, csillogó szemmel
figyeli minden mozdulatát, és
legboldogabb pillanata, amikor Agrippa
ajánlatára, hogy Antonius a triumvirátus
megpecsételésének zálogaként vegye
feleségül Octaviát, a „vezér" igent mond.
Bekerülni Antonius családjába, ez
tökéletes mámor Octaviusnak,
elérzékenyülten öleli át jövendő sógorát.

Hasonlóan viselkedik a marcona „ka-
lóz" Pompeius (David Suchet) is a hajója
fedélzetén rendezett összejövetelen, s
nemcsak akkor, amikor őszinte fölhábo-



rodással utasítja el Meuas gyilkossági
tervét. Valójában szívesen megszabadulna
az egész triumvirátustól, de hiúsága
nagyobb hatalomvágyánál; élvezi, hogy
vendégül láthatja a világ hatalmasait, s
azok egyenrangúnak tekintik. Akár a
többiek, ő is kisfiús szeretettel csüng
Antoniuson, a társaság középpontján, aki
férfias charme-jának vonzerejével maga is
föloldódik az általános emelkedett
hangulatban. Az alkoholmámor nem csap
át duhaj részegségbe; a férfi-bacchanália
intenzitása valami rituális szertartássá
dagad a zene erősödő hangjaira, mintha a
lassan mozduló tánclépések is légiessé
válnának, az imbolyogva trappoló
nehézkes lábak ellibbennek a földről,
szanaszét szórt párnák röppennek,
vitorlaként függőlegesen magasba
emelkedik a szőnyeg, együtt a beléka-
paszkodó Antoniusszal.

Itt végződik az előadás első része.
A második rész, a dráma „lehajló ága"

sem a korhadó külvilágra koncentrál. De
hasonló tévedés volna az eddigiek alapján
azt várni, hogy most az emberi kapcsolatok
szétlazulása következik, esetleg Antonius
tragikus őrlődése Róma és Kleopatra
között. Brook mondanivalója ennél
bonyolultabb is, egyszerűbb is. Valójában
a saját személyiségükbe zárkózott hősök
haladnak magányosan a maguk kijelölt
útján. Antonius és Kleopatra kapcsolata
becsülettel vállalt szövetség, és minél
kevesebb közük van egymáshoz belsőleg,
annál elszántabban kapaszkodnak össze a
bajban. I n f ine . Menet közben százszor is
elhagyják lélekben a másikat. Nagy
szenvedélyek és nagy szenvedések,
elragadtatottság és letörés, nekibuzdulás és
gyász, őszinteség és színjáték következik
gyors egymásutánban.

Actium előtt diadalittas, büszke maga-
biztossággal szárnyal kétszer Antonius „a
tengeren, a tengeren" kiáltása, válasz-ként
katonáinak szárazföldi csatára szólító
szavára. A csatavesztés után Kleopatra
hűségesküjét küldené Caesarnak köve-
tével, Antonius viszont megkorbácsolja a
követet. Magukra maradva, kifogyván a
kölcsönös szemrehányó szavakból,
Kleopatra a teljes apátiából saját tengelye
körüli forgással szakítja ki magát, ami vad
és fölszabadult hempergőzésben végződik.
A döntő ütközet előtt Antonius könnyes
búcsút rendez katonáinak, Kleopatra és
Charmian a sarokból csiklandós nevetéssel
kíséri a színjátékot, majd ami-kor
Enobarbus rosszallóan közbeszól,
Antonius rögtön átvált megszokott,
euforikus retorikájába.

George Raiswick (Seleucus) , David Lyon (Demetr ius) , Glenda Jackson (Kleopatra) é s
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Brook értelmezése szerint Antonius
halála változtatja meg véglegesen Kleo-
patrát. A dráma számos elemzője meg-
egyezik abban, hogy Antonius halálának
drámai csúcspontjához képest az egész
ötödik felvonás „antiklimax", szerkezetileg
elnyújtott befejezés, amely ráadásul
gyakran -az általam eddig látott magyar
előadásokon legalábbis - meglehetős
melodramatikus színezetet kap. Glenda
Jackson esetében ez utóbbi nem lehet reális
veszély; kemény szenvedélye meg-őrzi
mind a retorikától (bár egy kritika épp ezt
hiányolta), mind a túlzott elér-
zékenyüléstől. Csakugyan elhisszük neki,
hogy inkább feküdne a Nílus sarában, egy
árok fenekén, vízilegyek marta, meztelen
testtel, mintsem hogy Octavius Caesar
diadalszekerén hurcolják be Ró-mába.

Valójában Glenda Jackson Kleopatrája
ebben az utolsó felvonásban is bejár egy
utat. Antonius holttestét már elvitték a
sírboltból (ahová Kleopatra és szolgálói
emelték be, ruhájuk övét használva
kötélként, anélkül, hogy a sík színpadon. a
színészi gesztuson kívül bármi is jelezte
volna a kripta magasságát), a királynő
immár magára maradt, de még nem szá-
molt le az élettel. Alázata Octavius előtt
őszinte: nem fogvacogtató meghódolás és
nem királynői játék, pusztán a körül-
mények elfogadása. Brook szerint Kleo-

patra Antonius halála után mind egy-
szerűbbé és egyszerűbbé válik. Lehámlik
róla a szenny, és azoknak a kicsapongó,
XIV. századi pápáknak az egyikéhez kezd
hasonlítani, akik a halálos ágyukon
fedezik föl a vallást. „ jobb életre vezet
már szenvedésem", mondja, és ez nagyon
fontos mondat. Kleopatra magára veszi az
egyiptomi hagyományt; halála nem
tragédia, hanem megdicsőülés. Brook
hozzáteszi: „Antonius úgy hal meg, hogy
jól élt önmaga fényében, de sohasem érte
el a lét magasabb szintjét. Ez Kleopat-
rának maradt."

Aki úgy gondolja, hogy így az előadás
végére mégiscsak belopózik az emelke-
dettség vagy (legalább a meghatottság, azt
ki kell ábrándítanom. A mérgeskígyókat
hozó parasztember igazi vörös-orrú
komédiás. Ezt a jelenetet ritkán játsszák
ilyen ízes vidámsággal. A paraszt többször
elindul kifelé, de mindig visszafordul egy
fontosnak tartott mondattal. A halálra
készülő Kleopatra az üdvözültek
nyugalmával figyeli az álkimenetelek
sorozatát. Arcán azoknak a keleti böl-
cseknek a földöntúli mosolya sugárzik,
akik csakugyan eljutottak az élet lénye-
géhez.

A halottat Octavius katonái a nézőtér
felől is elkerítik az opálüveg paravánok-
kal.


