
szen a téboly határáig hajszoló mérget,
melyet a férfi szavai árasztanak. Az utca-
sarok előtt tehát látszólag adatott ugyan
számára egy kurta esély, ámde ennek
megjátszása közben egyenesen azt kény-
szerül belátni, hogy az öngyilkosnak van
igaza. Immáron tehát nem is személyisé-
gét, de életét fenyegeti egy nem is olyan
távoli, mert az öngyilkosban testet öltő
veszély, a szinte kényszerű önpusztításé.
Mivel a férfi, intellektusa által képviselt,
tapasztalatai a lány számára jószerivel le-
győzhetetlenek, a férfit kell legyőznie már-
már önnön életben maradását igazolandó!
A férfi érvei ugyanis cáfolhatatlanok, no
de ha érvénytelenek?! S ez a lassan és
észrevétlenül megszülető lehetőség
pontosan olyan, mint a szerelem, sőt
éppenséggel az! Önmagáért küzd ugyanis
ez a teremtés, de csak a másikkal együtt
arathat diadalt! Ha van értelme a szóösz-
szetételnek, hogy „kétségbeesett szépsé-
gű", úgy ezekre a színpadi pillanatokra
feltétlenül igaz! A lány kétségbeesése és
kétségbeesés szülte odaadása ugyanis
szinte lépésről lépésre olvasztja fel a férfi
dermedtségét. Gáspár Tibor ugyanis a
halál megidézett közelségétől s a halál-hoz
vezető belátások dermesztő erejétől még
sokáig oly merev, mint egy farönk.
Riadtan ugrik fel a lány érintésétől a
padról. Teste azonban már úgy meghajlik,
mint egy vihartól feszített fa. S a szavak
bujkáló édességétől ez a fa először
hajladozni, majd remegni kezd. Lassanként
a hang is hozzálágyul a testhez, mely
azonban még mindig érinteni képtelenül
görcsös és merev. Fa, csak épp hajló-
remegő, de azért fa. S nagyon hoszszú,
színészileg rendkívül gazdag perce-ken
keresztül annak leszünk tanúivá, ahogyan
egy simogatás megszületik. A lány
győzött, megmentette önmagát, s mert
csak ezen az áron volt lehetséges, a férfit
is. Együtt indulnak el, de hogy hová és
minek, arra az előadás nem felelhet.
Elindulnak - s épp ennek a pillanatnak a
kristálytiszta, minden negédes hazugságtól
ment felvezetésével és főként fel-
mutatásával vési kíméletlen élességgel
elménkbe az előadás a két fenti kérdés
kétségbeejtő megválaszolatlanságát. Mert
csakugyan: hová? - és főként: minek?!
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BÉCSY TAMÁS

Közvetlen benyomások
és lényegi jelentések

Az Antonius és Kleopátra Pécsett

A színházi műalkotás létrehozásának és
befogadásának egyik lényeges kérdése,
hogy a nézőre - szemben az írott dráma
olvasójával - erőteljesebben hatnak az
érzékszervekre közvetlenül ható formák és
jelek, és határozottabbak az ezek által
kiváltott-felkeltett jelentések. (Ez a
kérdéskör - persze megváltoztatva a
mindenképp megváltoztatandókat- ana-
lógiát mutat a Panofsky által a festmények
értelmezése kapcsán kifejtett je-
lenségértelem, jelentésértelem, lényegi
értelem kérdéskörével. Lásd: E. Panofsky:
A jelentés a vizuális művészetekben; Bp.
1984; különösképp 249-261. oldal.) Az
írott szöveg olvasásakor belső szemünk és
belső fülünk működik, s ez könnyebbé
teszi a szavak-mondatok, illetve jelenetek
elvontabb, szellemibb jelentéseinek, a
másodlagos, metaforikus, szimbolikus stb.
jelentéseknek a kialakulását.

A pécsi Nemzeti Színház Antonius és
Kleopátra-előadásában ez a kérdéskör több
vonatkozásban szembetűnő.

Shakespeare drámája bármely színházi
előadásának az ezzel összefüggő nehéz-
ségei közé tartozik, hogy - a különböző
jelenetbeosztástól függően - harminc-
nyolc vagy negyvenkét jelenete van. Ez a
tény ugyanis a díszletek változtatása -
vagyis a közvetlenül a szemünk által fel-
fogható színpadi jelek cseréje és az ehhez
szükséges időnek az ugyancsak közvetle-
nül érzékelhető múlása - miatt sokkal in-
kább a néző, mint a dráma olvasója szá-
mára teheti széttöredezetté, vontatottá,
nehézkessé az előadás egészét. Márpedig
ez olyan hatástényező lehet, amely a leg-
kitűnőbb művészi - rendezői, színészi -
megoldásokat és ezek lényegi jelentéseit is
csökkentheti, negatív irányba befolyá-
solhatja.

A történet, ha az utasításokat pontosan
követik, Kleopátra palotájának legalább
hat különböző helyén játszódik; a római
jelenetek legalább nyolc különböző
helyen; s ezeken kívül a csatáknak is
különböző színterei vannak. Az teljesen
evidens, hogy a sok színtér az Erzsébet
kori színpadon nem jelentett semmiféle
nehézséget, hiszen nem volt díszlete. Ma-
napság azonban a díszlet a történet vagy
az alakok jellemzésére is szolgál.

Ebben a drámában két világhoz való

viszony, két - a maga teljességében értve
a szót - erkölcsiség jelenik meg, az
„egyiptomi" és a „római". A mű színhe-
lyeinek, a fizikai térnek jelentőségét ez a
tény is jelzi.

A római jelenetek színtérbeli sokasá-
gának jelenségértelme, hogy Rómában itt
vagy ott, illetve Athénban stb. játszódik a
történet; jelentésértelme, hogy az egy
helyben maradó Egyiptommal egy nagyon
is dinamikus, kiterjedt és terjeszkedő
Róma kerül viszonyba. Lényegi értelme
többrétű. A történetnek van „birodalmi"
aspektusa: a római színterek a fél vagy az
egész birodalom fölötti uralom
megszerzésének és/vagy elvesztésének a
színterei; továbbá: ezekben jelenik meg
„Korunk erős parancsa", amely Anto-
niusban él, és ezekben jelenik meg a vi-
lághoz való „római" viszony is.

Az egyiptomi jelenetek jelenségértelme,
hogy Alexandriában játszódnak; je-
lentésértelme, hogy Kleopátra szerelmé-
nek közvetlen közelében; lényegi értelme:
tere kettejük „új földet és új eget"
felfedező szerelmének; továbbá, hogy a
világhoz való „egyiptomi" viszony jelenik
meg bennük. Ez utóbbi - ma így fo-
galmazhatnánk - a személyiségnek a ma-
gánszférához fűződő aspektusait tartja
fontosnak, a szerelmet, a mámort, a bol-
dogságot. Ám nem akármilyen, nem va-
lamiféle ócska, vacak vagy csak átmeneti
boldogságot, nemcsak szexuális gyönyört
és borközi mámort jelent a világhoz való
itteni viszony. Sőt, ez nem is a szerelem-
nek, a gyönyörnek a közéleti harcokhoz, a
„közjó" megteremtésének küzdelmeihez
feloldódást, erőt, dinamizmust adó
változata. Ez a szerelem csak először tö-
rődik azzal, ami horizontális; csak az
elején fedeznek fel „új földet"; ez a sze-
relem az „új egek" feltárulásáig vezet.
Mert ha csak a horizontális világot öleli
át, akkor korlátozott, és „Koldusszerelem
az, ha mérhető". Antonius és Kleopátra
szerelme végül a vertikális irányokba tör;
egyfelől a személyiség mélyére, másfelől
a csak a halál után elérhető irányba
fölfelé; oda - miként Antonius mondja -,
ahol „virágon nyugszanak az árnyak",
vagyis az elíziumi mezőkre. Es Kleopátra
is tűzzé és levegővé, a négy elem közül a
felfelé hatókká változik, amikor már a
halott Antoniusához készül, hiszen a
horizontális világ disznóól nélküle.

A másikat, a „római" világhoz való vi-
szonyt mindenben csak a horizontalitás
érdekli; az uralom, az evilági hódítás.
Nem is ért meg mást, és nem is ért más-
hoz. Mindent föláldoz érdekében; Agrip-
pa az uralom érdekében javasolja, Anto-
nius vegye el Caesar húgát. A rómaiak



közül Enobarbus sejti meg a szerelemnek
a vertikális teljességét; ám ő is bujaság-
nak minősíti Kleopátra szerelmét, noha
észreveszi, hogy azt szent papok áldják
meg. Es a végső események során Caesar
is meglátja-megérzékeli a halott Kleo-
pátra arcán azt a bájt, amely az új, a már
az elíziumi mezőkön lévő Antoniust fogja
bűvös hálóba.

Csak Antonius az, aki a világhoz való
„egyiptomi" viszonyt saját, azon tartal-
mának részévé teszi, amellyel megéli a vi-
lágot. Shakespeare írói nagysága nem-
csak abban látható, hogy a rómaiakat
megérinti az „egyiptomi" viszony, ha-
nem abban is, hogy az egyiptomiakban is
ott él a horizontalitás fontossága, hogy
megérinti őket a „római" viszony jellege
is. Leginkább persze Kleopátra az, aki-
ben ez ott él, hiszen ő királynő, s horizon-
tális hatalma is van.

Ezt a két világot, a két valósághoz való
viszonyt a pécsi Nemzeti Színház színpa-
dán lényegében két díszlet, két fizikai
környezet öleli. Fehér Miklós, nyilván a
rendező, Lengyel György intenciójára
építette fel így. A színpadon hatalmas ha-
sáboszlopok láthatók. Ezeknek színe fe-
hér, amikor a római jelenetek játszód-
nak, illetve vörösesbarna és okkerszínű
sávok láthatók rajtuk, amikor az egyipto-
miak. Az oszlopok pillanatok alatt meg-
fordíthatók, ki- és behúzhatók. Ez a
díszlet mint környezet teljes mértékben

kiiktatja a vontatottságot, a töredezettsé-
get; a dráma előadásának ezt a proble-
matikáját teljes mértékben megszüntet-te.
A kétféle szín kitűnően jelöli - meta-
forikusan-szimbolikusan - az alakok
megnyilvánulásaiban megjelenő, kétféle
világhoz való viszonyt; persze nem ön-
magában, hanem strukturálisan egybe-
épülve a megnyilvánulásokkal.

Az Antonius és Kleopátra bármely elő-
adásának a színhelyek sokaságán kívül
van még egy másik buktatója is.

A két főalak a dráma világszerűsége
megszerzésének módja miatt e világsze-
rűség középpontjában létezik. Tartalmuk
az, hogy szerelmüknek először a horizon-
talitáshoz, a mű „birodalmi" aspektusá-
hoz van viszonya; ám szerelmük egy idő
múlva elhagyja ezt a viszonyt, és átvált
azokhoz a tényezőkhöz, amelyek a szere-
lemnek a vertikalitás irányába kinyúló
tartalmai között teremtenek változó vi-
szonyokat. A dráma világszerűségének
alapismérve, hogy minden tartalmi té-
nyező csak az alakok közötti viszonyokba
beépítve és nem puszta kibeszélés révén
jelenhet meg adekvátan. Mivel a biroda-
lom iránti felelősség és egyben a római
erkölcs fogja körül szerelmüket, szerel-
müknek ez a viszonya a római alakokhoz
való viszonyaikban realizálódik; szerel-
müknek a vertikalitás irányába hatoló
aspektusa pedig saját benső tartalmaik
különböző részeinek az egymáshoz való

viszonyában. Ebben a műnemben az akció
- a drámai akció - azonos a viszonyok
változásával, amelyek közül sokkal erő-
teljesebb benyomást gyakorol a nézőre az
alakok közötti viszonyok változása. Így a
mű elvont története nem azonos erejű
drámai akciókban jelenik meg. Az elvont
történet ugyanis Antonius és Kleopátra
szerelmének azon története, amelynek
során ez a szerelem eljut a „korunk erős
parancsától" befolyásolt, a római
erkölcstől körülfogott és így a hori-
zontalitás által „korlátozott szerelemtől"
a csak egymást érzékelő, csak a vertikali-
tásban érvényessé váló szerelemig. Es a
dráma előadásának másik buktatója ép-
pen ez az elvont történet, ez a lényegi
értelem.

Az actiumi csata végéig, illetve Anto-
nius egyiptomi csatavesztéséig azokat a
dinamizmusokat látjuk, amelyek veszé-
lyeztetik szerelmüket; méghozzá kettejük
és Caesar, illetve kettejük és a rómaiak
viszonyának megváltozása, valamint
ennek következményeként kettejük
egymáshoz való viszonyának a hul-
lámzása révén. Ehhez tartozik még An-
toniusnak mint hadvezérnek és személyi-
ségének a szétesése, teljes fragmentáló-
dása is. Mivel ezek a változások a drámai
alakok közötti viszonyokban zajlanak le,
a néző számára igen erőteljesen; reá erős
hatást gyakorolva jelennek meg. Anto-
nius egyiptomi csatavesztése után azon-

Jelenet a pécsi Nemzeti Színház Antonius és Kleopátra című Shakespeare-előadásából



ban mindkettejüknek Caesarhoz, illetve a
rómaiakhoz való viszonya egyértelműen
eldőlt. Ettől kezdve az történik, hogy a
halál közelsége a szerelmet a személyiség
mélyéről immáron a „fürkész hold" felé,
illetve az elíziumi mezők felé irányítja. A
halált, amely végképp meg-nyitja
számukra ezt az irányt, közel hozza
Kleopátra parancsa: közöljék Antonius-
szal, hogy meghalt, s utolsó szava Anto-
nius volt. Ám a drámának ezen, terjedel-
mileg nem kicsiny részében már nem a
külső, a köztes viszonyok változása látha-
tó, hanem azon belső tartalomrészeik kö-
zötti viszonyok változása, amely meg-
érleli őket a halálra, és kiégeti belőlük
mindazt, ami a tisztán vertikális irányú
szerelmet gátolta. Antonius részéről ah-
hoz, hogy eljusson az elíziumi mezőkre,
szükség van az öngyilkosság „kontár"
módjára; hiszen ennek következtében a
halál közelsége nyílik meg számára, s így
ég ki belőle a horizontális világ, az élet
szeretete. Kleopátra részéről szükség van
ehhez arra, hogy minden horizontális ha-
talom lehetősége bezáródjék számára;
elárulják, hogy vagyonának felét eldugta,
és megtudja, hogy Caesar fogolyként,
diadalmenetben akarja Rómába bevinni.

Teljesen evidens, hogy a benső tarta-
lomrészek közötti viszonyok változása
korántsem hat a nézőre oly drámai erővel,
mint a köztes viszonyok változása. Az
előbbieknek a jelentés- vagy a lényegi
értelemig való eljutását jóval kevésbé
segítik, támogatják a jelenségek, az
érzékszervekkel közvetlenül felfogható
tényezők. Es ezért a dráma utolsó fel-
vonása már korántsem olyan dinamikus,
mint az ezt megelőző részek.

A pécsi Nemzeti Színház előadása eze-
ket a buktatókat részben elkerülte, részben
nem.

Az említett díszletmegoldás nemcsak
pergővé tette az előadást, hanem már a
jelenségek szintjén azonnal tájékoztatást is
nyújtott. Természetesen nemcsak a
helyszínre vonatkozóan. Az oszlopok szí-
nei a két világhoz való viszonyt is megfor-
málták a maguk szintjén. A cselekmény-
vonal egészen tiszta, azonnal felismerhető
és követhető a színhelyek sokaságának
ellenére. Lengyel György rendezésének
egészét ugyanez, a felismerhetőség értel-
mében vett egyértelműség jellemzi. Meg-
jelenik ez a színészek mozgásában-moz-
gatásában; s az előadás a gesztusok-moz-
gások jellegével is közli, a közvetlen lát-
hatóság szintjén, a két világ közötti kü-
lönbséget. Az egyiptomi jelenetekben igen
gyakoriak például a testi érintkezések.
Kleopátra, Charmian és Iras - szerencsére
a leszbikusság legkisebb jele nélkül - igen
gyakran ölelkezik, fogja

egymás kezét, simogatja meg a másikat
stb. Jellemző az is, hogy meglehetősen
sok jelenet játszódik a földön avagy pam-
lagon ülve vagy fekve. A római jelene-
tekben - egyetlen kivétellel, ahol szöveg
van rá - nincs bútor; minden jelenetben
állnak az alakok. Az is észrevehető, hogy
Lengyel György a két világ közti különb-
ség megmutatását az alakok attitűdjének
látható jellegével is érzékeltetni kívánta.
Az „egyiptomi" világhoz való viszonyt az
érzelmek puhasága, omló, szinte „körvo-
nal" nélküli volta jelzi; a „rómait" a hatá-
rozott célra való erőteljes törekvések. Az
előadás nyitó mozzanatában Caesarnak
és seregének felvonulását látjuk kemény,
katonás fegyelemben, ami azonnal meg-
adja a későbbi jelentések „római" aspek-
tusát. Ugyanígy jelzi a két világot és er-
kölcsiséget egyfelől Charmian és Iras
gyakori nevetgélése, illetve Agrippa
(Moravetz Levente) csöndes és megfon-
tolt, de határozott véleményű okossága,
valamint a parancs végrehajtásának szi-
kársága például Proculeius (Bánky Gá-
bor) részéről.

Nyilvánvaló, hogy a főbb alakok álta-
lános magatartása a színpadi műalkotás
fő- vagy alapvonalát mélyíti, gazdagítja.
Sajnos azonban korántsem azonos mér-
tékben. A színészek jó része kevéssé gaz-
dagítja, színezi a világ megjelenő arcula-
tát. Vagyis ebben az előadásban a rende-
zői megoldások jobbak, mint a színészi-
ek.

A főbb szerepek közül Caesart ketten
játsszák, Szegvári Menyhért és Nádházy
Péter. Szegvári Menyhért nemcsak kette-
jük közül jobb, hanem övé az előadás leg-
jobb alakítása is. Caesarját - szerencsére -
nem számító hidegség jellemzi, hanem
céltudatos okosság. Két jelenet is van,
amelyben Caesar az Antoniustól elszen-
vedett sérelmeit is említi. Az egyik a drá-
mabeli első találkozásuk; a másik, ami-
kor Caesar már tudja, hogy Antonius el-
hagyta húgát, Octavia még nem. Az el-
sőként említett jelenetben Szegvári
Menyhért a sérelmeket taktikai okosság-
ból említi; azért, hogy fölényt szerezzen
az azonnal következő tárgyaláshoz Anto-
niusszal szemben. A másik jelenetben a
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hatalom csúcsához vezető grádicsokon
már feljebb lépett ember hiúsága és ere-
jében megnövekedett volta következmé-
nyeként feltámadó biztonságérzete is szí-
nezi a sértettség előszámlálását. Nádházy
Péter mindezeket egy kamasz gyerek
durcás sértettségével formálja meg. Len-
gyel György a színészvezetésben érzékel-
hető módon törekedett arra, hogy megje-
lenítse-megformálja: Caesar akkor döb-
ben rá Antonius igazi nagyságára, világ-
történeti egyéniség mivoltára, miután már
legyőzte; illetve Antonius és Kleopátra
szerelmének ugyancsak világtörténeti
jellegére, miután már Kleopátra is
meghalt. Ahhoz, hogy mindezeket hite-
lesen ismerhesse fel, Caesarnak Anto-
niushoz való előző viszonyában kell ezt
megalapoznia, illetve a Kleopátrával való
találkozása során lehet megnyilvánítania.
Szegvári Menyhért alakításából ez utóbbi
hiányzott csak ahhoz, hogy műalkotása
egységes legyen. Igaz, ezek kicsiny moz-
zanatok az alakítás egészében, az előadás
egészében pedig különösképpen, mégis
ezek és az ehhez hasonló megoldások
lennének azok, amelyek valamely alakítás
alapvonalához az élet gazdagságát jelentő
részeket, színeket tennék hozzá; amelyek
a színészi mű jelentés- és lényegi értelmét
gazdagíthatnák. Caesar határozottságát,
okosságát, belső erejét Szegvári
Menyhért pompásan megmutatta. Ez
nyilvánult meg Kleopátrával való jele-
netében, s talán ez akadályozta meg, hogy
a szerelem minéműségének a felismerését
is megérzékeltesse. Kleopátrát
diadalmenetben akarja Rómába vinni, de
nem pszichikai elégtételként, nem bosz-
szúból, nem Kleopátra megalázásának
szándékával, hanem hadvezéri és politikai
okosságból. Nádházy Péter alakítása itt is
ugyanaz: a durcás kamasz attitűdjét
formálja meg.

Furcsa; talán ez a szó jellemzi legjob-
ban Sipos László Enobarbus-alakítását.
Furcsa, mert gesztusainak látható aspek-
tusa „kicsavart". Ez az Enobarbus igen
gyakran mozgatja kezét fejének magas-
ságában vagy fölötte, néha szétnyílt uj-
jakkal, miközben fejét hol jobbra, hol
balra, hol le vagy föl billegeti, és törzsét is
meghajlítja. Arcán a keserűség, a fájda-
lom, a gyötrelem kifejezése látható.
Ugyanakkor gesztusai hiába „kicsavar-
tak", az attitűd mégsem groteszk; és hiába
láthatók arcán a keserűség, a gyötrelem
vonásai, az attitűd belseje egyáltalán nem
ez. Vagyis a groteszkségnek és a
gyötrelemnek csak látható jele, csak je-
lenségértelme van, belseje és jelentésér-
telme nem ez. Attitűdjének a belsőből
sugárzó jelentése szerint ez is valamiféle
furcsa kamaszattitűd. Ez a jellege felvil

lanó örömeinek, amikor mulatozás kez-
dődik; a kamasz gyerek enyhe nagyzolá-
sával hívja fel lábdobbantással magára a
figyelmet, mielőtt elmeséli Agrippának
és Maecenasnak, milyen is Kleopátra, és
a körükben saját maga iránt bámulatot
kiváltani akaró magatartással festi le
Kleopátra környezetét. A legkevésbé hi-
teles ez a kamaszattitűd, amikor Antonius
csatavesztéseire reagál. Érti talán az
egészet, de nem érinti mélyen a dolog. Az
általam látott Antonius és Kleopátra-elő-
adások közül viszont ebben volt a leghi-
telesebb Enobarbus halálának a megren-
dezése. Ez a halál erkölcsi okból követ-
kezik be; a szereplő árulása oly erkölcsi
meghasadás, amely fizikai halálhoz ve-
zet. Lengyel György a halál előzményét
kitűnően vezette be Enobarbusnak a
„Nincs a földön más gazember, csak én"
kezdetű monológjával, de magának az
erkölcsi meghalásnak a tényét is kitűnően
oldotta meg. Enobarbus egy oszlop-nak
dőlve hal meg, de állva marad, amíg
Caesar katonái megérintik, s csak ekkor
roskad össze.

Vajon érzékeltethető-e az itteni halálok
jellegének a lényegi jelentése? A halál a
színházi előadásban - épp, mert a je-
lenség, a láthatóság szintjén erős benyo-
mást gyakorol - leginkább erős érzelmi
hatásával válik ki a többi jelenség közül.
Ebben a drámában hatan halnak meg, de
e halálesetek közül egyik sem gyilkosság.
Kettő minden ráhatás nélkül következik
be (Enobarbusé és Irasé); négy öngyil-
kosság, amelyek közül kettő karddal
(Eros és Antonius), kettő kígyómarás
révén (Kleopátra, Charmian) következik
be. Az, hogy itt nincs másvalaki kezétől
bekövetkező halál és hogy a halálfajták
pontos eloszlásban, egyenlő arányban je-
lennek meg, végtelenül jellemző, ponto-
san összeillő a dráma világszerűsége egé-
szének jellegével; egy olyan földi-égi sze-
relem történetével, amely a hatalmi tö-
rekvések erőterében formálódik meg. A
kérdés az, hogy a halálnemek ezen fajtái
és arányosságuk, illetve a dráma világ-
szerűségével való teljes összhangjuk
megérzékíthető-e egy színjátékban. Itt
ugyanis a színpadi megoldásoknak - kü-
lönösképp a halálénak - a nézők érzék-
szerveire és érzelmeire tett hatása sokkal
erősebb, mint az írott szöveg megoldásaié
az olvasóra. A színpadi halál és módja a
közvetlen benyomások szintjén produkál
oly hatást, benyomást, amely
meggátolhatja, hogy létrejöjjön az imént
említett lényegi jelentés. A kérdés azt a
színházontológiai problémakört érinti,
hogy az írott drámának - vagy bármily
szövegnek - melyek azok az aspektusai,
amelyek elvi szükségszerűségből meg-

gyöngülnek a színházi előadásban; és
melyek azok, amelyek ugyanezen elvi
szükségszerűségből megerősödnek.

A kérdést azért is említhetjük, mert
hasonló, ha nem is teljesen azonos prob-
lémák jelennek meg főként Héjja Sándor,
kisebb mértékben Sebők Klára ala-
kításában. Héjja Sándor Antoniusát álta-
lánosságban csak két nagyobb pszichikai
háttérből fakadó attitűd jellemzi, amelyek
mindegyike azonban patetikusan jelenik
meg. Az egyik ilyen háttér a Kleopátra
iránti szerelem, a másik a Caesar el-leni
indulat. Ennek az Antoniusnak a mű
többi alakjához való viszonya nem igazán
megformált; legfeljebb csak „átfutó" és
meglehetősen jellegtelen kapcsolata van
akár Octaviához, akár Pompeiushoz, de
még Enobarbushoz is. A bemutató utáni
előadásokon csak egyetlen jelenetben
változott pozitív irányba az alakítás;
megmutatta - ezt is kissé halványan -
Antonius politikai okosságát a Caesarral-
Lepidusszal való tárgyalási jelenet-ben.
Teljesen hiányzott a „Korunk erős
parancsának" Antoniusban élő hatásának,
az őt erősen mozgató dinamizmus-nak a
megformálása. Az actiumi és az
egyiptomi csatavesztések utáni teljes
szétesettséget, összeomlást sem láthattuk;
már csak azért sem, mert Héjja Sándor
nem jelenítette meg, hogy „Korunk erős
parancsa" milyen viszonyban él a
Kleopátra iránti szerelemmel. A csata-
vesztések utáni jelenetekben is Caesar el-
leni indulatát, illetve Kleopátrához fűző-
dő kapcsolatának éppen aktuális tartalmát
jelenítette meg. Ezzel Antonius alakja
természetesen igen erősen leegy-
szerűsödött. Jellemző volt - mint utaltunk
rá -, hogy még ez az egyszerű maga-tartás
is patetikusan formálódott meg, nagyon
szép, néha gyönyörűen zengő hangon. Es
ez az emelkedett-patetikus beszédtónus, a
behízelgő szép hang, a szavak-mondatok
hangzásbéli hullámzása az, ami a néző
fülén keresztül gyakorolt erős
benyomásokat; olyan erőseket, hogy ez
uralta befogadói hálózatát. A néző
érzékszervein bejutó és hangulatiságát
elfoglaló benyomássorozat meggátolta -
mert elzsongította -, hogy felfog-ja,
megérzékelje Antoniusnak a különböző
élethelyzetekhez, emberekhez fűződő, a
dráma mondatainak tartalmaiban-
jelentéseiben megjelenő gazdag és
sokrétű viszonyait; illetve az ezt produ-
káló színészi attitűd gátolta meg, hogy
ezeket megformálja. Ezért volt csak két
viszonya. Kleopátrához és Caesarhoz.
Nem jelenítette meg azt sem, hogy - az
eredeti IV. felvonás második részében - a
Kleopátrához fűződő szerelem már az
elíziumi mezők felé irányul, oda, ahol



szerelmük maradéktalanul teljessé és
örökké válik. A fordító mozzanatok egyike
a „kontár" módon elkövetett öngyilkosság,
amely megnyújtja a halál közelségét.
Sajnos ezekben a jelenetekben is csak a
patetikusság érvenyesült.

Pozitív értelmű kis különbséggel
ugyanez mondható el Sebők Klára Kleo-
pátra-alakításáról. Ebben az esetben a testi
mozgások hatása uralkodott a szavak-
mondatok jelentésén. Kleopátra
alapmagatartása a vibráló, pillanatonként
másra és másra reagáló magas-rendű
szeszélyesség. Ennek a megnyilvánulása,
hogy összevész Charmiannal előző
szerelme, Julius Caesar kapcsán; hogy a
herélt Mardiannal is játszani akart, hogy
naponta levelet küld a távol lévő
Antoniusnak. Es ennek a nyugtalan sze-
szélyességnek a megnyilvánulásaként ke-
gyetlen a Hírnökkel, aki Antonius házas-
ságát tudatja; és újból fordul a csapongó
szeszély, amikor elhiszi ennek a Hírnök-
nek, hogy Octavia csúnya. Ha egy kissé
jobban körül akarnánk írni ezt a szeszé-
lyességet, azt mondhatnánk, nem elké-
nyeztetettség, nem a „mindent megtehe-
tek", nem a mértéktelen önértéktudat, nem
is egy idősödő asszony szeszélyessége ez,
hanem a magasrendű nőiességé. Ám az
alakításban ez az attitűd a hang-
hordozásból, a gesztusokból és a moz-
gásból-járásmódból volt elsősorban és
főként érzékelhető; ezek „födték el" a
szavak-mondatok jelentéseit, Kleopátra
egyéniségének és viszonyainak differen-
ciáltságát.

Ennek a vibráló, általános értelmű
szeszélyességnek azonban van egy pozitív
jelentése is. Ez értelmezi ugyanis
azt, amit az Antonius és Kleopátra-elő-

adások oly ritkán tudnak értelmezni: mi-
ért fut el Kleopátra az actiumi csatából.
Lengyel György rendezésében éppen eb-
ből, az ide-oda csapongó szeszélyességből
kapjuk meg a hiteles magyarázatot.
Kleopátra számára csak az Antoniushoz
való viszonya másféle; bárki és bármi
máshoz egyforma. Minden viszony és
cselekvés azért egyforma, mert bennük a
szeszélyesség nyilvánul meg, és Kleopátra
egyáltalán nem gondol arra, ami súly-
pontozhatná cselekvéseit: ezek követ-
kezményeire. Számára - épp a következ-
mény érdektelensége miatt - nincs kü-
lönbség aközött, hogy összevész Char-
miannal és hogy megfut a csatából.

Igen kitűnő rendezői elemzőmunkára
utal, hogy érzékelteti: Kleopátra szeszé-
lyéből fakadó cselekvései közül az utolsó
az, amikor saját halálhírét küldi Anto-
niusnak; ezután a rendező Kleopátrával
megváltoztatta magatartását. A dráma
szövegében élő Kleopátrában a vertikális

irányba nyúló szerelem érlelődik meg, s
ezért lenne nagyon fontos, hogy a szavak-
mondatok szellemi tartalmát egyértelműen
felfoghassuk. Sebők Klára Kleopátrája
azonban „megkomolyodik"; és ez a
hanghordozásban közvetített-meg-
jelenített komorság ismét hangulatot vál-
tott ki, s elfedte a gondolati-intellektuális
jelentéseket. A szeszély megkomolyodása
elsősorban abban jelent meg, hogy rá-jött,
a rómaiaktól, Caesartól saját világi
hatalmát illetően semmit sem remélhet. A
lényegi jelentés itt azonban már az, hogy
egyre inkább „tűzzé és levegővé" válik, a
többi elemet átadja „az alanti életnek", s
az elíziumi mezőkre indul ő is.

Nagyon sajnálatos tehát, hogy Sebők
Klára a szavak-mondatok jelentéseit te-
kintve nem formálta meg igazán Kleopátra
szeszélyességét, hiszen valóban remek
volt ennek látható -mozgásokban,
járásokban, gesztusokban - és füllel hall-
ható - a hanghordozásban - aspektusokban
való megformálása.

Az előadás - mindent összevetve - az
utóbbi évek egyik legjobb Shakespeare-
előadása Magyarországon; kitűnő cse-
lekmény- és színészvezetéssel, abszolút jó
értelmű világossággal, hiszen a lényegi
jelentés magját igen jól formálta meg a
rendező, Lengyel György.
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