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SHAKESPEARE: JULIUS CAESAR

Banális álmélkodás, de mégis: az ember
nem szűnik bámulni azt az aranybányát,
amelyet Shakespeare hagyott ránk.
Kincsestárat örököltünk az innen-onnan
lenyúlt témákból, a nagyvonalú lazasággal,
hevenyészetten, ámde tökéletes biztonsággal
szerkesztett, zseniális remekművekből. Gon-
dolt-e Shakespeare az örökérvényűséggel vagy
sem, mindenesetre bele táplálta darabjaiba.
Mintha kódolta volna bennük a leendő történel-
met, az emberiség jövőjét - ajelenig tartót lega-
lább. Drámáinak egyike-másika olykor megsá-
pad, elgyengül, hogy azután újabb korokban is-
mét erőre kapjon. Az idők változnak, s közben a
Shakespeare-művek időszerűsége - mint afféle
jóféle szellemi energia - nem vész el, csak át-
alakul.

Vegyük például a Julius Caesart. Az elmúlt
négy-öt évtizedben tán kétszer, ha bemutatták
Magyarországon. S mostani fordulatos korunk-
ban kiderül, hogy e tragédia minden fordulathoz
talál kapcsolódási pontot. Amikor 1988-ban Valló
Péter rendezésében színre került a Radnóti
Színházban, volt kritikus, aki úgy látta: a Julius
Caesar az egyszemélyi hatalom demokratikus
ellenzékéről szól; egy koncepciótlan, tétova és
nem is egységes ellenzék veszít itt csatát, s vá-

Benedek Miklós (Cassius) és Máté Gábor
(Brutus) a Katona József Színház előadásában

lasztja az öngyilkosságot Philippinél. Azóta eltelt
hat zűrös év, mialatt sokat tapasztaltunk, s most
egyazon évadban két színház is műsorra tűzte a
Shakespeare-tragédiát. Aki ezt látatlanban fur-
csállja, az vegye le a polcról a kötetet, és nyissa
ki. De óvatosan, mert valósággal megégeti az uj-
ját a drámából sütő napi politikai aktualitás. Első,
önfeledt, gáttalan és szabad olvasatunk az lesz,
hogy a Julius Caesar ma a rendszerváltás elját-
szott esélyéről szól. Felelős férfiak úgy dönte-
nek, hogy ami eddig volt, azzal le kell számolni.
Soraikban akadnak sértettek, meggyőződése-
sek, karrieristák, idealisták, s olyan, közmegbe-
csülésnek örvendő személyek, kiknek részvéte-
le eligazodásul és hitelesítő tényezőként szolgál-
hat a tömegek számára. Sikerül megdönteniük
az addigi hatalmat, eufória, itt a szabadság! A
győztesek előtt lehetőség nyílik egy új, szebb
világ megteremtésére. És akkor elkezdenek
ma-rakodni, kapkodni, s rekordidő alatt hibát
hibára halmoznak. Működésük nyomán a helyzet
vala-mivel többet romlik, mint amennyit javult.

Koncentráltabb, második olvasatunkban ala-
posan szemügyre vesszük a sokszorosan vita-
tott és sokszorosan elismert főszereplőt, Marcus
Brutust. S mivel már nemigen tudjuk naivan és
fenntartások nélkül bálványozni a népboldogító
vezéreket, a szokottnál kritikusabban nézzük őt.
Felfigyelünk rá, hogy az utolsó pillanatban csat-
lakozik az összeesküvőkhöz, viszont azonnal
át-veszi az irányítást. Nyomban dirigálni kezd,
min-

den felmerülő kérdésben letorkollja az értelmi
szerző Cassiust, rákényszeríti akaratát a többi-
ekre. Azon az alapon, hogy ő a legerényesebb,
legtisztább, legalkalmasabb, s ilyenformán kül-
detést és hivatást kell betöltenie a közjó érdeké-
ben. Csak sajnos, a döntési helyzetekben rendre
rosszul dönt. Ne tessék senkit behelyettesíteni
sehová! Általános politikai, hatalmi és emberi
játszmákat taglal az antik témájú darab, igaz,
máig ható érvényességgel.

A harmadik olvasat már a nézet; a debreceni
Csokonai Színház és a budapesti Katona József
Színház Julius Caesar-előadásának tanulsága.
Az előbbi, Lengyel György rendezése, nem tesz
hozzá semmit a darab keltette gondolatokhoz,
sőt, maradéktalanul el is veszi azokat. Lengyel
amolyan zengzetes klasszikusként játszatja a
művet, nagyszabású díszletben, súlyos zenével,
baljós villámlással és mennydörgéssel, gomoly-
füsttel, összeverődő pajzsokkal és kardokkal,
inaknak feszülésével, hangszálak erőltetésével.
A teátrális és statikus előadás mögött mélyen
hallgat a dráma. Shakespeare síri csöndbe bur-
kolózik, s ha néha kikukucskál láthatatlan köpö-
nyege mögül, szemügyre veheti a szunyókáló
nézőket.

Ellentétben a debreceni Julius Caesarral, a
Katona József Színház produkciója tartalmas.
Természetesen Zsámbéki Gábor tartózkodóbb
és fortélyosabb rendező annál, semhogy a drá-
mát élesen aktualizálja, s akkurátusan megfelel-
tesse napjaink eseményeinek. Helyenként finom
eszközökkel mégis azt a benyomást kelti, hogy
errefelé járunk mostanában. Antal Csaba szürke
kövekből épült fala - mely ráomolni képes a
széttépett Cinnára! - nemcsak általános és bal-
jós teret ad a műnek, de még olyan képzetet is
kelthet, mintha a Népstadion oldalában játszód-
nék. Nem tűnik ismeretlennek az sem, ahogyan a
második színben, a látványos és tömeges köztéri
események árnyékában Brutus, Cassius és
Casca kamarillapolitizál. S amikor a Caesarhoz
kérvénnyel forduló Artemidorust a derék rómaiak
lerohanják és ellökdösik a megzavarodott impe-
rátortól, az ember úgy képzeli: riporterek is lehet-
nek a közelben, s este a hírműsorban majd lead-
ják a kellemetlen incidensről készült felvételt. (Itt
jegyzem meg: de jó lenne tudni, hogy Caesar
vajon miért száműzte Publius Cimbert. Zsarnoki
önkényből vagy igazságosan büntette az egyik
összeesküvő testvérét? S mi történt volna, ha
Caesar adandó alkalommal megbocsát? A me-
rényletre készülők ez esetben elégedetten szét-
szélednek, avagy tanácstalanul vakarják a fejü-
ket, hogy most aztán mi a csudát találjanak ki
ürügyül a támadáshoz?)

A naprakész asszociációk sorolása után ismét
nyomatékosítanom kell, hogy Zsámbéki nem
játszik rá az aktualitásokra. Hűvösen értelmes
rendezésében sokkal inkább a hősök és a
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helyzetek igazságait keresi, mégpedig valami
rátarti racionalizmussal. Talál is elegánsan hite-
les megoldásokat. Ilyennek vélem például a ne-
gyedik felvonás harmadik színét, melyben Cas-
sius Brutus sátrába látogat. A két harcos vesze-
kedése, majd kibékülése közben Máté Gábor
Brutusa alaposan a pohár fenekére néz, s eny-
hén illuminált állapotban kardoskodik amellett,
hogy Philippinél csatába bocsátkozzanak. Mes-
sala és Titinius ellentmondana, de Benedek Mik-
lós Cassiusa némán leinti őket. Még a józan Bru-
tussal sincs értelme vitázni, nemhogy a részeg-
gel! S Cassius már tudja: úgyis kudarcot vallot-
tak. Amikor Brutus egyedül marad, csetlik-botlik,
s felrúgja a poharat. A bor szinte ugyanott és
ugyanúgy ömlik ki, mint Caesar vére egy felvo-
nással ezelőtt. Máté Gábor révülten most is bele-
tenyerel a tócsába - micsoda lélektani ínyenc-
ség ez! -, s a háttérben máris felbukkan Caesar
szelleme. Nem kevésbé rafinált elgondolás teszi
teljessé Bodnár Erika Portia-alakítását. Brutus-
sal való kettősében az aggodalom, a szemrehá-
nyás mozgatja. Mikor férje nem avatja be a bizal-
mába, Portia hirtelen felindulásában a kandelá-
ber forró parazsába nyomja a tenyerét. Az asz-
szony e váratlan mozdulata megelőlegezi ké-
sőbbi öngyilkosságát, sőt, talán sugallja is neki a
halálnem megválasztását. A szolgával folytatott
indiszponált dialógusa ugyancsak előjátéknak
tekinthető megőrüléséhez.

Jordán Tamás bájos, duzzogásra hajlamos,
kicsit infantilis, de a nagyságra emlékeztető
Caesar. Benedek Miklós katonásan fegyelme-
zett, taktikus, karriervágytól tagadhatatlanul fű-
tött Cassius. Máté Gábor puhán gyermeki, sima
arcú Brutus, el nem simuló függőleges ráncokkal
a két szemöldöke között. Mácsai Pál Antoniusa
eleinte mezítlábas, szolgálatkész nyikhaj, aki
azonban hamar felnő a felismert alkalomhoz.
Talpraesett lesz, majd ravasz, fölényes és kissé
cinikus. Brutus felett mondott búcsúbeszédében
félreérthetetlenül jelzi, hogy megvan a vélemé-
nye a Brutus által megcélzott közjóról. S ott van
még Debreczeny Csaba Octaviusa, aki csak
annyiból tűnik biztatónak, hogy őt még nem volt
módunk kiismerni. Valamennyien levegősen és
okosan játszanak, ha a bemutatón még nem mu-
tatkozott is minden szavuk mögött megérlelő-
döttnek a gondolat.

Nem volt még szó a népről, a m e l y - aligha
véletlenül - nem is tömeg itt, mindössze néhány
manipulálható, veszélyes indulatra ragadtatható
ember. Az első rész végén szétverik a költő Cin-
nát és Rómát. Kő kövön nem marad a színen,
csak egyetlen harsányan és vadul röhögő cső-
csele. A káoszba zuhanó második rész folyamán
valamennyien visszatérnek, hogy ezúttal kato-
naként vegyék ki részüket az öldöklésből. A
tapsnál látjuk őket először világosan; elénk áll-
nak véresen, kormosan, mocskosan. Randalíro-
zásuk közepette eltűnődhettünk azon, hogy hol

járhat, mit csinálhat ilyenkor a nép nagyobbik ré-
sze. Persze tudjuk: behúzódik. Otthon van, fi-
gyel, él, dolgozik.

De nem is ez a fő kérdés, hanem az, hogy leg-
közelebb vajon miről szól majd Shakespeare Ju-
lius Caesar című színdarabja.

Shakespeare: Julius Caesar (debreceni Csokonai

Szinház)

Az előadás szövege Vörösmarty Mihály és Áprily Lajos

fordításának felhasználásával készült.

Díszlet, jelmez: Ilia de Riska. Dramaturg: Duró Győző.

Zene: Barabás Árpád. Szinpadi mozgás: Mecseki

László. Játékmester: Porcsin László. A rendező mun-

katársai: Bognár János, Dombrády Csaba, Gyulai Mi-

hályné, Kelemen Kata, Matkó Sándor, Töreki Attila.

Rendező: Lengyel György.

Bodnár Erika (Portia)
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Szereplők: Miske László, Szalma Tamás, Bregyán
Péter, Tóth Tamás, Kőrösi András, Sárközy Zoltán,
Gerbár Tibor, Molnár Erika, Oláh Zsuzsa, Dánielfi
Zsolt, Bakota Árpád, Basa István, Németh László Ist-
ván, Tóth Zoltán, Szinovál Gyula, Diószeghy Iván, Por-
csin László.

Shakespeare: Julius Caesar (Katona József Színház)
Fordította: Illés László. Díszlet: Antal Csaba. Jelmez:

Stein szélesvásznú Shakespeare-jében a
tömeg az egyik főszereplő, amely betölti a
salzburgi Felsenreitschule lovardai terét. Ez a
tömeg „munkáskülsejű egyénekből" áll. Róma
iparosai, kézművespolgárai unottan
őgyelegnek, a stadionból tódulnak befelé
Caesart éltetve, megtöltik a boltíves galériákat,
ritmikus kiáltásokkal skandálják a vezér ne-vét.
Ők a tét, őket kell megnyerni. Aki hatalmi má-
morában megfeledkezik erről, mint Caesar, az

Szakács Györgyi. Dramaturg: Fodor Géza. Zene: Sáry
László. Fény: Bányai Tamás. Segédrendező: Malgot
Eszter. Rendező: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Jordán Tamás m. v., Máté Gábor, Benedek
Miklós, Mácsai Pál m. v., Debreczeny Csaba, Ujlaki
Dénes, Schramek Géza f. h., Naszlady Éva f. h., Bod-
nár Erika, Dengyel Iván, Végvári Tamás, Gazdag Ti-
bor, Lengyel Ferenc, Kun Vilmos, Szacsvay László,
Vajdai Vilmos, Somody Kálmán m. v., Garay József,
Stohl András, Szabó Győző m. v., Kaszás Gergő, Hor-
váth Virgil f. h., Takátsy Péter, Rajkai Zoltán, Tóth Jó-
zsef, Galambos Attila f. h., Timár Andor f. h., Molnár
Tamás f. h., Molnár László f. h., Dévai Balázs f. h.,
Schneider Zoltán f. h., Boros István.

bukásra van ítélve. Aki nem ismeri a nép
hajlítható, befolyásolható természetét, mint
Brutus, az elveszti a játszmát. Aki jó demagóg,
mint Antonius, az győz.

A hatalmi harc a régi nómenklatúra tagjai kö-
zött folyik. Brutus (Thomas Holtzmann) lassú,
megfontolt, nehézkes politikus benyomását kel-
ti. Tartása hajlott, mozgása fáradt, hozzá képest
az öregebb Caesar (Martin Benrath) fiatalosnak
tűnik, és ambicionálja is a jó karban lévő idős

sportember látszatát. A Cassiust játszó Hans
Michael Rehberg keményebb, csontosabb, ina-
sabb mindkettőjüknél: szikár, célirányos katona.
Pantallójuk fölé húzott tógájukban mindannyian
pozicionált, megállapodott államférfiak, akiktől
semmi újdonság nem várható. Gert Voss Antoni-
usa olyan mellettük, mint a kiöregedett veterá-
nok jóllakott falkájában a harapásra, koncra
éhes vad. Első megjelenésekor cirkuszból vagy
versenyből érkezik Caesarral, rituálisan kifestve,
könnyed, sportos, izomlazító levezető mozgás-
sal. Ez már egy másik nemzedék. Mindegy, hogy
mit akar, de biztos, hogy skrupulusok és ideo-
lógiák nélkül, szakszerűen fogja megvalósítani.

Stein komótosan bontja ki a jeleneteket, az
előadás négy és fél óráig tart. Az éjszakai képek-
ben fáklya világítja meg a szereplők arcát, a nap-
paliakban a terem nyitható tetején beömlik a ter-
mészetes délutáni fény. Mesterséges világítás
nincs. A villámfényes vihart hangos dörrenések
kísérik, a fáklyák sötét árnyékokat vetnek a falra,
a kandeláberek tüze mellett az összeesküvők
hosszan rágódnak a teendőkön. Csak a két asz-
szony visz életet a férfiak unalmas politizálásá-
ba. Portia (Elisabeth Orth) amazoni lendülettel
próbálja visszafordítani Brutus figyelmét az álla-
mügyektől, Calpurnia (RoseI Zech) hisztérikus
nőstényként a legutolsó pillanatig tiltakozik Cae-
sar döntése ellen, hogy az előjelek ellenére meg-
jelenjék a szenátusban.

A merénylet és az ezt követő polgárháborús
eseménysor az előadás legkiegyensúlyozottabb
része. A merénylők, mintegy rituális koreográfiá-
ban (vagy mint egy Jancsó-filmben), körkörös
mozgással veszik körül Caesart, néma tekintete-
ket váltanak egymással, szertartásos rendben
szúrnak. Caesar lassan támolyog le a lépcsőn,
szinte beleszédül Brutus kardjába. Az összees-
küvők az arcra borult hulla vérében mossák meg
kezeiket, véres karral és tőrrel kóvályognak kö-
rülötte, mint az álomkórosok, szemükben ta-
nácstalanság és rémület, épp csak annyi lélekje-
lenlétük marad, hogy a sokkos állapotba került
öreg Publiust kitámogassák. Most jön Antonius,
hatalmas utat kell megtennie, amíg az első ösz-
szeesküvőhöz ér, közben mindenkinek van ideje
gondolkodni, mi történhet - a tőrök szúrásra ké-
szek a föltartott kezekben. Persze ki is lehet ke-
rülni őket. Gert Voss Antoniusa egyenként üd-
vözli a merénylőket, kinek-kinek könyökénél
érinti meg a karját, egy-két tőrt félretol, akit meg-
ölel, annak fegyvere kis rándulással akár bele is
szaladhatna a gyomrába. Békülékenységében
jó adag kihívás rejlik, mintha már ekkor ő volna
fölényben, Cassius ezt érzi meg, amikor a legve-
szélyesebb ellenfél likvidálását javasolja Brutus-
nak.

A gyászbeszédekhez jókora faácsolatot hoz-
nak be, a szónok kényelmesen végigsétálhat raj-

enedek Miklós és Máté Gábor
Koncz Zsuzsa felvételei)
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