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azának mindig akkor nevezi magát az állam,
mikor tömegmészárlásra készül" - mondja a
arabbeli utolsó nyugatrómai császár, és ő
sak tudja. Bár csínján kell bánni ezzel a
sászárral, mert inkább emlékeztet megrögzött
narchistára, mint egy világbirodalom urára.
atalomra jutása óta mással sincs elfoglalva,
int hogy tyúkokat tenyészt, és aprólékos

örültekintéssel, acélos céltudatossággal
észíti elő önmaga ellen az államcsínyt. A „Haza
tyja" hazaáruló. Kukkantgat a kotlós alá és
etronizál. Róma híres-hírhedt uralkodóiról
evezi el tyúkjait, minden ebédhez lemészároltat
gyet-kettőt, és jóízűen elfogyasztja. Szakácsát
irodalma legfontosabb emberének nevezi. For-
adalmi céljait cinikus gesztusok, renyheség és
ourmand-ság mögé rejti.
Friedrich Dürrenmatt „történelmietlen törté-

elmi komédiájának", A Nagy Romulusnak főhő-
e valószínűtlen nagyságú hérosz, aki minden
lődjét fölülmúló haditettet hajt végre: legyőzi

önmagát. Ellenáll a hatalom kísértésének, vég-
telen cselekvési lehetőségeit önmaga, ponto-
sabban az általa képviselt gyűlölt eszmény ellen
fordítja: szerinte a Római Birodalom túlélte ön-
magát, véres múltjáért bűnhődésre méltó. A
számtalan elvetélt puccsból okulva ő belülről
akarja felbomlasztani a monstrumot. Aztán a si-
ker kapujában, Róma visszavonhatatlan
pusztulásának küszöbén minden összeomlik.
Odoaker, a hódító germán sereg vezére
ugyanolyan lelkes tyúktenyésztő-pacifista, mint
ő. Romulusnak végül is le kell mondani a
tervezett mártíromságról, és nyugdíjasként
Odoakerrel összefogva azon kell buzgólkodnia,
hogy ideig-óráig még elodázza egy második
Róma megszületését, amelyik
kegyetlenségében és romlottságában valószí-
nűleg semmivel sem fog elmaradni elődjétől. Egy
világmegváltó megint csődöt mondott.

A Pesti Színház előadása, Tordy Géza
rendezésében, tovább ironizálja Dürrenmatt
eleve ironikus hangvételű darabját. Pethő Zsolt
banális fordulatokkal operáló, meghökkentően
sovány zenéje, mint egy hetvenes évekbeli
magyar mesefilmzene, stílszerűen, akár a

Kukori és Kotko-

da is lehetne. Papp János jelmezei mai polgári és
katonai ruhadarabokra, öltönyre, frakkra, unifor-
misra tessék-lássék módon rábiggyesztett tó-
gák. Horgas Péter naturalisztikus díszletelemei
nem akarják leplezni a színházi teret. De ajáték-
stílust is csupa idézőjeles gesztus határozza
meg. A teatralitás érvénytelen, de kikerülhetet-
len konvencióként van jelen: a patetikus, a bohó-
zati elemek és a spontán megnyilvánulások pár-
huzamos alkalmazása (lehet: önkéntelenül) a
hagyományos színpadi hatásmechanizmusokba
vetett bizalom megcsappanását sugallja. E
különös happeningjelleg egyszerre teremt ben-
sőséges könnyedséget és szétesettséget. Ez
nem katarzisra játszó színház, hanem fesztelen,
élcekkel tűzdelt magánbeszélgetés. (A
színészek néha valóban annyira elhalkulnak,
hogy csak sejtelmünk lehet, miről van éppen
szó.) Mintha az egész színpadi megjelenítés
hasonul-na a címszereplő lezser és blazírt
stílusához.

Romulus szerepében Kern András a tőle
megszokott frenetikus flegmasággal lelkesíti át a
játékteret. Dürrenmatt instrukciója szerint az el-
ső két felvonásban még nem szabad
megnyernie a közönség szimpátiáját. De Kern
viszolyog nem tetszeni nekünk. Igaz, nem
bohóckodik, nem játszik ziccerre, csak hozza a
saját személyiségét, és ez pont elég. A darab
nagy részében nem sejtjük indítékait, egy, a
világrengető dolgok iránt közömbös, de kedélyes
és játékos szellemű agronómust látunk, akit
valami véletlen folytán a világ urává koronáztak.
Az előadás ekkor groteszkül tiszteletlen hangon
a hatalmi viszonyok esetlegességéről, a
történelmi mechanizmusok örökérvényűségéről,
a félistenek idiotizmusáról szól. Ebben a
bizsergetően blaszfémikus légkör-ben pontos
karakteralakítások teszik színesebbé a játékot:
a haza harcias anyja (Szegedi Erika), a rémült
arisztokrata slepp, a bizánci császár (Harkányi
Endre), a belügyminiszter (Balázs Péter) és a
birodalmi marsall (Hunyadkürti lstván), valamint
az előadás másik főszereplőjévé avanzsált
epizodista, a zavarba ejtően túlexponált Spurius
Titus Mamma (Várnagy Zoltán), az imbecill
páviai követ, aki végigloholja, végig-hörgi,
végigszitkozódja az estét. A germán fogságból
visszatért ifjú Aemilianus roncs figuráját Alföldi
Róbert hiába formálja meg nagy átéléssel, az
általános komédiai hangulatban ez a me-
lodramatikus hangütés idegenül cseng, az alakí-
tás elsúlytalanodik, szinte tévedésnek tűnik,
mintha egy szappanoperában a színész figyel-
metlenségből, mondjuk, az Oidipusz királyból
kezdene citálni. Romulus lányaként, Aemilianus
jegyeseként Jónás Rita valóban rajongója az an-
tik tragédiáknak. Mikor hangosan tanulja Antigo-
né nagymonológját, azt hihetnénk, csupán Rea
színészi talentumára akar ironikusan reflektálni,
de későbbi játéka nem igazolja ezt a hízelgő fel-
tevést. Hetényi Pál és Bozóky István m. v. fáradt
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Lukács Sándor (Odoaker) és Kern András

eleganciája és bölcsessége fontos alakításokká
emeli Pyramus és Achilles „ajtónállószerepét".

A szünet után aztán elárvul a színpad. A cím-
szereplő csak sokára jelenik meg, így, viszonyí-
tási pont híján, a többiek játéka mintha elbizony-
talanodnék, a tempó is egyenetlenebb lesz, a
szcenika tovább lazul, és mikor végre visszatér
Romulus, az sem hozza meg a várt eredményt.
Dürrenmatt szerint itt kellene, hogy megkedveljük
őt, itt bújik elő fokozatosan a tyúktenyésztőből
afilosz, léhaságai itt kapnak erkölcsi magala-
pozást, itt pillanthatunk be rezignált, mégis dina-
mikus világképébe. De a humanizmussal párosult
hatalom Kern értelmezésében gyengeség-nek
tűnik. Nem tudja vagy nem akarja a bizo-
nyosságig emelni meggyőződését. Ideológiai
alapvetései meglehetősen zavarosak. A „nagy
igazságok" az ő szájában megannyi rébusznak
hatnak. Egyáltalán: a moralista kevésbé áll jól
neki, mint az „immoralista". Így aztán nem is
érezhetjük át bukásának nagyságát és tragiku-
mát: hogy elvek ide, elvek oda, felesége és lánya
menekülés közben a tengerbe fullad, neki pedig
legyőzői kiutalják Lucullus villáját, s hiába
áldozata fel az országát, a katonák, nők,
gyerekek milliói elpusztulhatnak, a romlott
birodalmi eszme azonban nem. A darab utolsó
jelenete, az Odoakerrel való találkozás, a
rádöbbenés megsemmisítő pillanata. Lukács
Sándor színvonalasan old-ja meg a másik
kelletlen király, pacifista világhódító groteszk
figuráját, a zárójelenet mégis inkább csupán
borozgatás közbeni értelmiségi szópárbaj egy
kiadós vacsora után. Nincs súlya és hitele.

Dürrenmatt így fejezi be drámáját: ROMULUS
Ezzel, uraim, a római birodalom megszűnt
létezni.

(Lassan, lehajtott fejjel, hóna alatta szoborral,
távozik. A germánok tiszteletteljesen sorfalat
állnak)
Itt azonban nincsenek deli germán katonák,

nincs tiszteletteljes sorfal, nincs - Róma
alapítójáról mintázott - szobor. Kern zsebre
vágott kézzel kiszól a közönséghez, elindul
jobbra, a „süllyesztő" felé, gyors sötét. Tordy
Géza rendezése nem von glóriát Romulus feje
köré. Egyszerű balek ő is, mint mindenki más, aki
azt képzeli, hogy képes - akár a világ uraként is -
valami lényegeset változtatni a világon.

Az előadás néha erőteljesen rímel egyes aktu-
álpolitikai eseményekre, a darab szimbolikáját,
jótékony többértelműségét azonban az alkotók
szerencsére nem fordították le és nem semati-
zálták. Általános érvényűségét segítette a gon-

Alföldi Róbert (Aemilianus), Hunyadkürti István
(Mares) és Balázs Péter (Tullius Rotondus)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

dos dramaturgiai munka is (Radnóti Zsuzsa,
Tordy Géza), ami a szöveget megszabadította
sallangjaitól, az avitt vagy didaktikus kiszólások-
tól, természetesebbé és rugalmasabbá tette.
Ugyanakkor érthetetlen a hatásvadász betoldás a
„szociális hálóról", hiszen a szöveg maga is
szolgáltat elegendő pimaszul időszerű szenten-
ciát („A kultúra olyasmi, amit meg lehet mente-
ni?" „Az a kérdés, mi jobb: a kapitális katasztrófa
vagy a katasztrofális kapitalizmus?"). Nekünk
azonban az előadás kimondatlanul is megfogal-
maz egy általánosabb igazságot: ha egy rossz

birodalom összeomlik, az önmagában még sem-
mit sem old meg.

Dürrenmatt: A Nagy Romulus (Pesti Színház)
Fordította: Fáy Árpád. Dramaturg: Radnóti Zsuzsa és
Tordy Géza. Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Papp
János. Zene : Pethő Zsolt. A rendező munkatársa:
Putnoki Ilona. Rendező: Tordy Géza.
Szereplők: Kern András, Szegedi Erika, Jónás Rita,
Harkányi Endre, Alföldi Róbert, Hunyadkürti lstván,
Balázs Péter, Várnagy Zoltán, Hetényi Pál, Bozóky Ist-
ván m. v., Miklósy György m. v., Vallai Péter, Bitskey
Károly m. v., Lukács Sándor, Várnai Szilárd f. h., Kiss
Gábor m. v., Németh László m. v.


