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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
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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-
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ta, oda-vissza legalább tíz lépés. A tömeg lazán
körülveszi az emelvényt, miközben szószólói,
mint meghatalmazott szakszervezeti funkcioná-
riusok, ott őgyelegnek közöttük. Brutus mere-
ven, szónoki fogások nélkül beszél, de egyszerű,
racionális érveire a közömbös tömeg föllelkesül,
különösen, hogy a szószólók reagálásra ösztö-
kélik. A Brutus nevét skandáló ütemes kiáltás a
színpad távoli felső sarkán éri a Caesar testét ho-
zó halottas menetet. A már korábban látott
sötét-kék öltönyös fiatal smasszerek kísérik, akik
éle-tében is „biztosították" előtte az utat,
félrelökdösték a túl közel merészkedőket,
vezérüknek hátat fordítva, arccal a tömeg felé
figyelték az esetleges gyanús jeleket. Gert Voss
Antoniusából erre a pillanatra végképp eltűnt a
playboy-pojácaság, arcéle mintha időközben
megkeményedett volna, tartása komor és férfias
- felnőtt a feladat-hoz. Mindent kiszámított,
rituális ünnepélyességgel csinál. A beszéd első
részét Shakespeare instrukciójához híven az
emelvényen kezdi. Lassan, megfontoltan szól,
nem akar azonnal hatást elérni, az első
érdeklődést azzal váltja ki, hogy „sír:" kezébe
temeti arcát, és hosszan ki-vár. Az addig
közönyösen járkáló emberek erre fölfigyelnek,
lökdösni kezdik egymást, meg-
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megállnak. Voss-Antonius engedélyt kér, hogy
lejöhessen az emelvényről - a demagóg szüle-
tését leíró Shakespeare-ben ezen a ponton
megcsodálhatjuk a gazdag tapasztalatok birto-
kosát -, utat nyitnak neki a holttesthez.

Ettől kezdve Antonius már tudja, hogy győ-
zött, ujja köré csavarja hallgatóit. Kört alakít a
tömegből, testközelben s egy kis
távolságtartással, barátian, de nem bratyizva,
egyenként szól hozzájuk, s úgyis, mint „a
néphez." Lentről indít, de fokozatosan fölemeli
hangját, tagoltan, hang--súlyosan ejt minden
szót, hosszú hatásszünetekkel. Sietség nélkül
keresi ki a holttest vörös tógáján a merénylők
ütötte lyukakat, gondosan demonstrálja, melyik
kitől származik., majd ültében fölemeli a halottat,
leleplezi a vérmocskos testet, hátrébb
parancsolja az embereket, hozzákezd a
következtetések levonásához. Hangját egyre
följebb srófolja, már ordít, karjával, testének ru-
ganyos lökéseivel nyomatékosítja a szavakat. Az
üvöltés nem megy át rikácsolásba, a hang telt és

öblös marad, Vossnak (Antoniusnak!) megvan-
nak az orátori képességei. A crescendo hatásos
felkiáltójellel végződik, a tömeg bőszült farkas-
csorda módján rohan „fölkelni," de ekkor kétszer
is visszaparancsolja őket a caesari végrendelet
késleltetett ismertetésével. Elszabadul a pokol, a
tömeg szempillantás alatt összetöri a szónoki
emelvényt, és a darabjait fegyverként használva
kirohan. Az előadás első részéből már csak a po-
hos, pipiskedő, életidegen költő-Cinna tévedés-
ből történő darabokra tépése van hátra. Szó
szerint, ugyanis a csőcselék a süllyesztőben
eltüntetett színész helyett egy bábu véres
végtagjait és belsőségeit hányja szét a
színpadon.

A második rész nem ennyire érdekes. Rende-
zett csapatok vonulnak a színen harci alakulat-
ban, és időnként megütköznek. Nemes ellenfe-
lek állnak egymással szemben, a vesztesek igazi
rómaiként dőlnek kardjukba, a győztesek elis-
merik erényeiket, és illő, szertartásos módon
megadják nekik a végtisztességet. Antoniusból, a
bevégzett demagógból megfontolt államférfi lett,
amíg a hatalom íze meg nem keseredik a
szájában. De ez már egy másik Shakespeare-
dráma, amit Stein majd az idén rendez meg Salz-
burgban.


