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A tökké vált Claudius

Amikor a Julius család utolsó, még többé-
kevésbé épelméjű tagja kiadta a lelkét, a
kétszínű, alattomos, sztoicizmust hirdető,
de élveteg Seneca megírta hírhedt
szatíráját, a Claudius tökké válását. E
pamflet őstípusa mindenfajta politikai
szükségből született, demagóg, célja ér-
dekében primitivizáló, az áldozatot a szö-
vegkörnyezetből kiragadott „idézetek-kel"

lebunkózó irománynak.

Claudius egykor azt mondta: az Istenek
tökéletesek és sebezhetetlenek, tehát
valahogy olyannak képzeli őket, mint
egy-egy hatalmas, éterben lebegő gömböt,
mint egy úritököt például. Ergo - mondja
Seneca -, Claudius megboldogulván,
hivatalosan is azzá lett, ami életében volt,
isteni tökfejjé. Claudius azt mondta: egy
hagyma nem tud görögül, én viszont
tudok. Ergo - mondja Senera... És gyilkos
következtetései folynak tovább.

Mármost ha azt veszem, hogy a szín-
padi mű az egyik legtökéletesebb kerek
egész, melynek törvényei szigorúságban
csak a hagyományos költemény verstani
szabályaihoz hasonlíthatóak - szemben
például a regény lazább követelményeivel
-, azt mondhatom: az Én, Claudius című
regény tökké vált valakik-nek a kezében.
Mégpedig nem éterben lebegő kerek
egésszé, hanem szép nagy, terebélyes
úritökké. Valaki úgy bánt a Claudiusról
szóló regénnyel, mint Seneca

Claudiussal: végletekig leegyszerűsítette,
kizsigerelte.

John Mortimer, ez az irodalmi úri-szabó,
aki tetszés szerint szűkít, bővít, újjá vagy
avíttá varázsol ruhadarabokat? A magyar
átdolgozó Ungvári Tamás, vagy a rendező
Iglódi István? Vagy mindhárman?

Az ember beül a Várszínház kényelmes
plüss karosszékébe, és hazudik, ha azt
állítja: prekoncepciók nélkül. Olvasta a
regényt, nagy élménye volt, tudja, hogy
ugyanazt színpadon visszaadni lehetetlen.
Tehát gúnyos mosollyal helyezi
kényelembe magát, elégedetten hátradől és
figyel. Ahá! Itt kihagytunk száz-ötven
oldalt! Igen, itt meséljük el Postumus
gyászos sorsát, de Postumus nem is volt
még színpadon. Na szép! (Pedig előre
megígértette magával, hogy próbálja az
előadást színdarabként nézni, nem pedig
regényadaptációként.) De mi ez? Ki ez az
őszesszőke, szórakozott hülye, akit
Augustus Caesarnak hívnak ? Ez a
mellvértes pukkancs lenne Drusus, a
köztársaság utolsó potens híve, aki épp
ezért ér gyászos véget? Ez a tiszazugi
méregkeverő Mári néni lenne Livia
Augusta, aki megszülte a római császár-
ságot?

A derék néző azután a szünetben hip-
nózisnak veti alá önmagát: „nem gondolok
a regényre, nem is olvastam, fogalmam
sincs, ki az a Graves, imádom Ungvárit, ez
itt egy színdarab, csak és csakis
színdarab!"

A második felvonásban pedig fel-ragyog
minden. Caligula több mint harmincperces
szólója, Claudius egyre sántább, egyre
kétségbeesettebb vergődése igazi színház.
(És megbeszéltük: egyáltalán nem kérjük
számon a regényt!) A harmadik felvonás
még képes rálicitálni a másodikra. Claudius
életében

való eltökösítése, a kóros női nemi vágy
szinonimájává lett Messalina kéjben
fürdőzései és kivégeztetése csupa nagy
perc, nagy pillanat.

Csak éppen egyiknek semmi köze a
másikhoz.

Azt kérdezi a műsorfüzetben valaki -
átdolgozó, rendező, füzetíró? -, mi lehet a
főhős drámaisága. „A félreállás kínja? Á
megaláztatások? Az önmaga elől is
eltitkolt hatalomvágy? A hatalom
jellemromboló és megfellebbezhetetlen
valósága? Mindez együtt? Ki tudja?"

Szép is lenne, ha nem tudnák, nem dön-
tötték volna el. Odáig pedig rendben van a
dolog, hogy a „vagy mindez együtt"

kérdés költői, melyre zúgva zeng a nézők
válasza: naná! Csakhogy mindez együtt
sok! Színdarabnak sok!

A regény azért regény, hogy rengeteg
dolgot mondjon el, fél évszázadokat át-
ölelve. A helyzetek lehetnek drámaiak és
epikusak, konfliktusok futhatnak pár-
huzamosan és felválthatják egymást. A
könyv oldalaira bármikor besétálhat egy
százezres hadsereg, történeti szálakat
elfelejthetünk és később felvehetünk újra.

Színdarab viszont aligha engedheti meg
magának, hogy ilyen kevés kapcsolat
legyen a történések között. Az első
felvonás bohóctréfa - méghozzá milyen
lapos, ásatag és olcsó eszközökkel föl-
épített bohóctréfa - a Római Birodalom
születéséről. A második egy többre hiva-
tott Csizmácska Caligulává züllése az
egyéni rossz tulajdonságok és a társa-
dalmi gyávaság révén. A harmadik fel-
vonás meg egy nem-szeretem császár
hálószobájába, lelki életébe kalauzol ben-
nünket, halvány utalásokkal az előző
részből ismert társadalmi gyávaságra.

Ismét mondom: nem gondolok a re-
gényre, és semmit nem hasonlítok össze
vele. Világos, hogy a csaknem ezer

Claudius; Garas Dezső



Garas Dezső (Claudius) és Papadimitriu Athina (Messalina) Graves Én, Claudius című játékában
(Várszínház) (lklády László felvételei)

oldalból kevés maradhat meg a színpa-
don. Viszont a sokszálú történetből
bátrabban és kegyetlenebbül kellett vol-
na részt szakítani, ha már szóba jött a
regénydramatizálás. Szólhatna ez a
színdarab Augustusról, arról, hogy a
hatalom nem csak részegít, de mint a
metil, vakít is. Szólhatna Liviáról, aki
korántsem csak gonosz. Gonoszságát
egy szentnek hitt cél - a Birodalom meg-
teremtése - érdekében kamatoztatja, s
halála előtt, mikor rádöbben, hogy ezért
gyermekeit, unokáit és férjeit öldöste
halomra, csak az vigasztalja, hogy a cél
megvalósult. Magánemberként viszont
gyötri a bűntudat. Livia Augusta azt kéri,
tegyék őt Istennővé, hogy az utókor
ilyetén feloldozása megmentse az
alvilági gyötrődésektől, melyet ma
lelkiismeret-furdalásnak neveznénk.

Szólhatna a darab Claudiusról, a naiv
hitében megcsalt férjről. Claudiusról, aki
olyan korban élt, amelyet csak a nagyon
hülyék vagy a magukat nagyon hülyének
tettető nagyon okosak élhettek túl, de ők
is rengeteg folttal, sárpecséttel tuni-
kájukon. Claudiusról, aki nem akart
császár lenni, de mint dürrenmatti társa,
a Nagy Romulus, engedelmeskedett a
Történelem parancsának, s ha már meg-
tette, legalább jó császár akart lenni.

De erről mindről egyszerre nem szól-
hat!

E koncepciótlanságtól eltekintve Iglódi
István jó rendezői munkát végzett. Ez
kevésbé látszik az első felvonáson,
amely tablószerűen akarná fölvázolni a
történéseket. Itt sok a színpadi közhely,
az egyszerűsítés, gyorsítás. A darab
további kétharmada azonban jó,
helyenként ki-tűnő színpadi munkát ad.
Olyan felejt-hetetlen részekkel, mint
amikor például a vadonatúj Claudius
Caesar örök untauglichként ostoba
vigyorral hajlong a légionisták felé, hogy
menjenek már. Azok viszont egy
orrszarvú intelligenciájával merednek
vissza rá, míg a császár meg

apa emléke is, egy szebb múlté, az igaz
szereteté, olyan férfiaké, akik valami na-
gyot és nemeset akartak volna csinálni.
Garas végighurcolja ezt a kelléket az
előadáson. Kétségbeesett pillanataiban nem
a keze verdes, nem szemét forgatja, nem
szenved látványosan. Csak meg-mozdítja
kezében a fehér rongydarabot, s az életre
kel: beszél, jajgat, dobálja magát, görcsben
ráng. Egyszer - élete mélypontján - cl is
ragadják tőle, hogy segítségével
kigúnyolják. O azonban tigrisként kap
utána, s visszaszerzi. Azután császár lesz a
kis Clau-Clauból, s a zsebkendő már
gombóccá gyűrődik. Csak időnként jelenik
meg, sarka meg-villan az uralkodó ökölbe
szorított kezében, a császár futó
mozdulattal meg-törli az arcát - majd az
álmok, az érzelmek eltűnésével a fehér
rongy is eltűnik.

És Garas fintorai) Mohón néz a kezében
levő pohár borra. Valaki egészségére
kívánja. Ettől teljesen megrémül, mint
gyilkosára mered a pohárra, sápad, vö-
rösödik, verejtékezni kezd, arcán tízesével
futnak át a grimaszok, azután vállat vonva
iszik. Majd vár . . .

A darab végén pedig egykedvűen
mondja az őt megcsalt, becsapott neme-
sekről: lógni fognak a kikötő bakjain
érdemes volt kikötőt építenünk. S utána -
én nem is tudom -, tán a száját húzza el, tán
szemöldökét ráncolja vagy kacsint, de arca
megváltozik, s halljuk, látjuk: ez egy
életmű keserű összefoglalása volt.

Hetényi Pálnak ebben az előadásban
hálátlan sors jutott osztályrészül. Augustusi
már középkorúan is szenilis, élete végére
pedig teljesen leépül - ami mulatságos lehet
bizonyos értelemben, csak nem igaz.
Nagyon nehéz történelmi figurák sorsa
ellen játszani, s ha lehet, akkor csak nagyon
hatásosan, újszerűen, szellemesen lehet.
Könnyen elképzelhető egy stréber Hamlet,
impotens Don Juan, szenilis Augustus,
ehhez azonban jóval újszerűbb,
szellemesebb eszközök kellenének. Mert ez
a szórakozott „pasasér", akinek csak úgy
kiugrik a fejéből három hónap, Julius
Caesar fogadott fia volt, apja gyilkosainak
gyilkosa, aki körbe-háborúzta a Földközi-
tengert, elpusztította a kor legnagyobb
hadvezérét, Marcus Antoniust, két
triumvirátust püfölt szét, és Rómát örökké
világló fáklyává építette.

Liviáról leginkább csak azt lehetne el-
mondani: ruhái gyönyörűek voltak.

Annyit mégis, hogy a figurát alapvetően
félreértelmezett szerepfelfogás jellemezte.
Mintha megint a Hasfelmetszó

nem találja a megfelelő kifejezést: le-
lépni!!!

Eme egyszavas némajátékkal többet
mondott el a rendezés, mint az egész har-
madik felvonással. Remek látvány volt
Caligula társuralkodója, a holdvilágképű,
kissé mongolidióta Gemellus (Kocsó Gábor
alakítása), aki bátyja háta mögött alélt kéjjel
simogatta a trónszék bársonyát, hogy az első
adandó pillanatban a trón ölébe vesse magát,
a hatalom részegségé-ben - véres haláláig.

Stefanovits Péter díszletei rendkívül
szellemesek voltak. E „nappal fotel - éjjel
ágy"-szerű piramisok, melyek ide-oda
görögnek a színpadon, s hol lép-csőként, hol
szenátusi oszlopcsarnok-ként vagy
bordélyház belsejeként látjuk őket, remek és
használható találmánynak bizonyultak.

Justin Júlia gazdag, látványos jelmezei
sokáig feledhetetlen élményt nyújtanak.
Ezek a bíborral, arannyal futtatott patyolat
kelmék úgy voltak modernül egy-szerűek,
hogy közben a cselekmény korát is hitelesen
sugározták. Livia Augusta pompás ruháit
pedig akár egy század-fordulói kényes
primadonna is elirigyelhette volna.

A címszerep mintha Garas Dezsőre író-
dott volna. Aminek persze veszélyei is
vannak, hisz igen kellemetlen dolog lenne
sok-sok régi Garas-alakítást viszont-látni a
színpadon. A kitűnő színész azonban végig
Claudius arca mögé búvik, új, lenyűgöző
elemeit mutatja meg alkotó személyisége
varázsának.

A torzan sántító, fejerángó, nyáladzó
Clau-Clau bizonyosan nem esztétikai
élmény még nekünk, mai nézőknek sem.
Garas azonban még ezt is úgy tudja el-
játszani, hogy nem ő lesz ellenszenves,
hanem azok gyűlöletesek, akik azt mondják
ki a színpadon, amit adott esetben mi
gondolnánk egy ilyen torz alak láttán.

A kis Claudius apjától, Drusustól egy
fehér zsebkendőt kap a darab elején. E fehér
zsebkendő kellék, de egyben az



Jack Viktória királynősét láttuk volna a
színpadon, egy esztelen. kéjgyilkost, aki
halála percében gyermetegen könyörög
utókorának: na, csinálj belőlem Istent,
szépen kérlek, na, ugyan miből áll az
neked? Ez az utolsó jelenet - ettől
eltekintve egyébként szép, néhol torok-
szorító, és visszamenőleg értelmezi jobba
Gabi addigi színpadi jelenléteit.. Azonban
színpadon nem él igazán az, amit utólag
elmesélnek, megmagyaráznak, előtte
viszont nem játszanak el.

Trokán Péter lenyűgöző erejű színész.
Amikor belép, megszólal, mintha dinamit
robbanna a színpadon. Megjelenése első
perceiben Caligula, ez az esze-ment,
vinnyogva vihogó, romlott kamasz a
székhez szegez bennünket. A színész
később is heroikus igyekezettel vív, és
szomorúan gondolunk arra, mit hoz-
hatna ki jobb szövegből, mondjuk Camus
Caligulájából ?. .

Zala Márk nak nincs elég színpadi ideje
arra, hogy színpadi létet: adjon Tiberius
figurájának. Tahi József ezzel szemben
majdnem két felvonáson át színpadon
van, de nincs jelenléte.

A. főiskolás Bubik István fölfedezés
volt: már többet tud, mint hasonló korú
társai. Ugyanilyen fölfedezés Papadimitriu
Athina is, aki már sok-sok szerepben
feltűnt, de valami hiányérzetünk mindig
volt vele kapcsolatban. .Messalinaként
most érett, hibátlan alakítást nyújt,
kellően adagolva szépséget, hangerőit,
tehetséget.

Végül. is felemás érzésekkel hagytuk. el
a nézőteret: jó néhányszor jól szára-
koztunk, de valami azért hiányzott. Talán
az a végső soron mégiscsak bölcs
filozófusok. alkotta költői fogalom: az
éter„ amelyben az a. sok mérhetetlen úri-
tök lebeg, talán a gömbölyűbb, tökélete-
sebb formájú úritökök, vagy tán csak az
igazi koncepció...
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Feydeau,
a vaudeville főmérnöke

„Georges Feydeau. a legügyesebb jó-
kedvárusok közül való" írta Tóth
pád egy debreceni lapban, amikor 1910-
ben a Csokonai Színház bemutatta a
zseniális Feydeau" (Ady) Vigyázz a nőre !

című vígjátékát. A Debreceni Független Újs á g

színibírálója a Párizsban 19o8-ban, a pesti
Vígszínházban pedig 19o9-ben színre
került, Góth Sándor fordította darabról
megírta még, hogy „A legkülönfélébb
ízlésű publikum. is fáradtra kacaghatja
magát az ő darabjai láttára.. . groteszk és
külvárosi ruhájú ötletek bukfenceznek...
leplezetlen trágárságok járnak illetlen
kánkánt". A finom poéta a továbbiakban
„zsíros malacságokat" is emlegetett. A.
századforduló és a századelő közönségét
a „vaudeville tőmérnökének" (ahogyan
egy újabb francia kritikusa nevezte
szerzőnket) műveiben elsősorban is az
érdekelte, amivel kapcsolatban Árányi
Miksa, Az Újság szorgalmas párizsi
tudósítója (és a New York palota „atyja")
Erkölcstelenségek a szín-padon című 19o7-es
cikkében nem átallotta az akkor még
roppant ritkán használt „pornográf a"
szót használni. Ő egyébként Feydeau
Vous n'avez rien

déclarer? („Van-e valami elvámolnivaló-
ja?") című bohózatáról szólva megje-

gyezte, hogy a darab tartalmát „e lap
hasábjain elmondani nem merném. A.
vámtisztnek a nászúton levő fiatal házas-
párhoz íntézett gyakori kérdése... olyan
furcsa cselekvés körül forog, mely a vég-
letekig víg, szellemes és frivol", majd
hozzáfűzte: „a színházi cenzúra. vissza-
állítása szükséges és elmaradhatatlan".

Negyvenhét keserű bohózat

Ki volt hát az a boszorkányosan ügyes
mester, aki imigyen kihívta az ügyészért
kiáltó megbotránkozást? Nagyon jó csa-
ládból „fajult cl": márki őse a Nap-király
pénzügyminisztere volt; apja, Ernest
Feydéau, Flaubert barátja, közép-szerű
regényeket írt, bár ezek egyike némileg
már előrevetítette fiának sikamlós
hajlandóságaít. Fanny című merész
munkáját ugyanis Párizs érseke elítélte,
mire a következő kiadást a. szerző már
ezzel az ajánlással jelentette meg: „Pá-rizs
érsekének, hálás tisztelettel." Lodzia
Slewska nevű felesége gyönyörű lengyel
nő volt, akiről azt rebesgették, hogy
nemcsak Morny herceg (11'I. Napóleon
féltestvére) kegyeit bírta, hanem, hogy
Georges apja nem más, mint . . . maga a
császár. A hölgy cáfolta e pletykát.
Bizonyítéka azonban nem tényszerű,
hanem inkább „beköpés"-szerű volt,
ugyanis azzal verte vissza a vádat, hogy
„egy ilyen okos gyerek" nem lehet „egy
ilyen hülye császár csemetéje. (Azóta sem
derült ki az igazság.) Az viszont tény, .hogy
a kis Georges már hétéves korában
elkezdte a darabfabrikálást. A. híres Szent.
Lajos gimnázium-nak, ahol hajdan
Boileau, Racine, Dide-

Feydeau: Osztrigás Mici (kecskeméti Katona József Színház)


