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Kiváló Romeo és Júliát játszanak Szolnokon.
Egy érett rendezőnek, Iglódi István-nak a mű
iránti alázattal, hűséggel meg-rendezett
interpretációját. A rendező nem erőszakolja ránk
a látomást - ámbár mindaz, amit látunk, az ő
látomása, a gondolatok pedig, melyek
feltámadnak bennünk, az ő gondolatait fűzik
tovább. Iglódi pontosan tudja, hogy a színház
sikere mindenekelőtt a színészi játék
hitelességén múlik, a színészvezetést tekintette
tehát legfőbb feladatának, s eközben tervezőivel
„korhű" világot álmodtatott a színpadra, amely
arra ösztökéli a nézőt, hogy a veronai szerel-
mesekről szóló Shakespeare-mese aktualitását
saját asszociációs képességével ismerje fel. Hi-
szen köztudomású, hogy a művészet akkor iga-
zán élvezetes, ha a műélvezőre is hárul belőle
feladat.

A játéktér: díszlet. Ám nem kulissza! Igaz,
Shakespeare-t üres vagy majdnem üres színpa-
don is el lehet játszani, a Romeo és Júlia mégis
a kivételek közé tartozik, hiszen erkély és nászi

Rudolf Teréz (Júlia) és Görög László (Romeo)

ágy nélkül fantáziánk csak botladozna. A szolnoki
színpadkép legfőbb eleme a Capulet-palota,
amelyet a forgószínpadra építettek föl, s amely
forgása közben hol a veronai utcaképet határolja
egyik oromzatával, hol oszlopcsarnok. Később
erkélyül szolgál a szerelmeseknek, ismét máskor
Júlia szobáját tárja elénk. Es ugyanez a palota
változik a kriptát körülvevő sírkertté.

Rózsa István díszlete gótikus és reneszánsz
építészeti elemekből épül fel. A reneszánsz utca-
kép és a gótikus palota ellenpontja a színpad bal
első portálját betöltő komor, középkori hangula-
tot árasztó téglaépület s az előszínpad közepén
tátongó, sírkamra alakú nyílás, melyből lépcső
vezet le a zenekari árokba. Ezen a lépcsőn lépked
fel sötét köpenyében Törőcsik Mari, hogy a han-
gos, kísérteties hangulatú nyitózenét követően
elmondja a dráma Prológusát. Amikor Mantova
lesz a helyszín, Romeo is innen érkezik a szín-
padra, hogy majd Júlia haláláról értesüljön. De a
lépcsőkkel kibélelt nyílásnak a korábbi jelenetek-
ben is funkciója van. A veronai utcaképben ku-
tacska emelkedik ki a közepéből: ennek vizénél
nedvesíti meg Mercutio a zsebkendőjét, melyet a
hőség ellen visel négy csücsökre kötve a fején.

De hiába hűtötte magát: végzetes bajvívásba ke-
veredik. Véletlen halála a tragikus kimenetelű
dráma gyújtópontja. A nyílás az éjszakai palota-
kertben is ott van: Romeo az erkély felé kúszik a
sötétben, s megbotlik benne. Az effektus részben
humoros: alkalmas a pátosz ellensúlyozására,
részben realista: jelzi, hogy sötét van, de meg
Romeo amúgysem a földet lesi, hanem Júlia
éjszakába elsuttogott szavaira figyel. De ha akar-
juk, szimbolikus' elemet is hordoz: a megbotlás -
elbukás. A téglaépület jelenléte hasonlóképpen
súlyos. E házikóba vonszolják be barátai a hal-
dokló Mercutiót; la száműzetésbe induló Romeo
a nász után nem mássza meg a falat, mint koráb-
ban a báli éjszakán, hanem egyszerűen eltűnik a
téglaépület sötétjében; később a mantovai kép-
ben e viskó nyílását faajtó fedi, rajta kereszt és
méregpohár ábrája. A Patikárius lakik itt, akitől
Romeo a mérget beszerzi.

A játék során kiderül: a palota sem barátságo-
sabb helyszín, hiába ékes. A Júlia szobája fölé
boruló félbevágott gótikus kőívek torzságukban,
befejezetlenségükben abszurdak és félelmetesek.

A színpadkép a forgószínpad segítségével
könnyedén alakul át másik helyszínné. Rózsa
István díszlete nemcsak játéktérként kiváló, egyik-
másik jelenetben képi ereje is lenyűgöző. Ilyen a
báli kép, amikor a színpad közepét uraló veronai
utcát a Capulet-palotához vezető feljáró-nak
érzékeljük, s amikor fent a táncoló párok
mozgása abbamarad, a jelenet állóképpé mere-
vedik, a figyelem pedig a feljáró közepén álló
Romeóra vetül. Romeo és Júlia most pillantja
meg először egymást. (Természetesen nemcsak a
„látványtervezők", hanem a színészek munkáját
is dicséri, hogy ez a pillanat valóban megtörténik
a színpadon.) Hasonlóképpen segíti vizuálisan a
tragédia kibontakozását Júlia szobájának képe.
Júlia ott fekszik álmodozó-várakozón hó-fehér
selyemágyán, a képtelenül megmagasított ágy
előredől a nézőtér felé, nemcsak praktikus okból,
hogy kellőképpen rálássunk Júliára, ha-nem hogy
olyasféle érzeteink támadjanak: Júlia ágya
sziklaszirten áll, vagy egy égbe nyúló fa kiszáradt
koronáján. Júlia ágya fölött ott kéklik az égbolt,
halálos hidegen, sorsa iránt közömbösen. Az ágy
fölé behajló öt kőidom, talán gótikus ablakok
félkörívéi, áldozatukat figyelő fenevadakként
hatnak. Szép képi gondolatfűzés, ahogyan az ágy
a kriptajelenetre ravatallá válik, s átkerül a
színpad másik oldalára, illetve le, a színpad
szintjére; a veronai utca, a Capulet-palota feljárója
ugyanekkor felemelkedik és kriptaboltozattá
változik, a palota pedig - sírkertté.

Schäffer Judit ruhái is képzőművészeti élményt
nyújtanak, A reneszánsz stílusú kosztümök, a
pazar kelmék a régmúlt kort varázsolják elénk.
Ám mindjárt az első jelenetben kiderül, hogy a
ruhák színe, a rendezői gondolatnak
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megfelelően, tájékozódnunk is segít. Ahogyan
másféle egyenruhát viselnek az egymással har-
coló hadseregek, a Romeo és Júlia két ellensé-
ges táborának képviselői is a paletta két szemben
álló alapszínének árnyalataiba öltöztek, a Mon-
tague-k a kék, a Capuletek a vörös színkeveréke-
ibe. (A két nemesi pár szürkéskék, illetve rozsda-
barna hatású kelmét visel, gyászruhájuk ennek
sötétebb tónusú variációja.) Az ellenfelek termé-
szetesen nem észlelik „másságukat" úgy, aho-

gyan a hadseregek; a jelzés nekünk, a közönség-
nek szól. Kiderül ez például akkor, amikor egy
„barnaszínű" Capulet-cseléd a „kékszínű" Ro-
meóval olvastatja el a báli meghívót.

A zene (Orbán György kompozíciója) nem
kísérőzene, nem hangulatkeltés a célja, nem is az
átdíszítésekről hivatott elterelni a figyelmünket.
A zene a tudattalanból tör föl. Elcsábít és kereszt-
re feszít. Ha nem látnánk, mi történik a hősökkel,
ha kizárólag ezt a zenét hallanánk, akkor is végig-
élnénk e passió állomásait.

Romeóét és Júliáét. Akiknek azért kell
belehalniuk szerelmükbe, mert a város egyik fele
gyűlöli a város másik felét, Már rég nem a
szülők vagy

nagyszülők viszálykodásáról van szó. A szolno-
kiak előadása arra ébreszt rá, hogy ez a korai
Shakespeare-mű korántsem csupán a szerelem
himnusza. Az „ősgyűlölségről" szól, melynek
eredete ismeretlen. Káin gyilkosságára nem
elegendő magyarázat, hogy féltékeny volt Ábelre.
A szomszéd népek véres háborúira sincs elfo-
gadható magyarázat. Az ok az ősgyűlölségben
rejlik, amely az emberi természet sajátja. Állat
nem képes gyűlölni, csakis ember. Ez a képessé-
günk alighanem velünk születik. Shakespeare
mindjárt az első jelenetben felvázolja a gyűlölkö-
dés természetrajzát. Ugyan miért haragszik Sám-
son és Gergely Ábrahámra és Baltazárra? Mitől
ellenfelei egymásnak? Minden bizonnyal nem
véletlenül adott Shakespeare a nyitóképben
szereplő, ellentétes oldalon álló két cselédpáros
egy-egy tagjának ószövetségi nevet. A gyűlölet
eredete az idők végtelenjébe nyúlik. Az okára van
magyarázat: gyűlölnek, mert nem szeretnek.
Ilyen egyszerű.

Iglódit minden bizonnyal ez a felismerés ve-
zette, amikor arra ösztökélte az előadás sze-
replőit, hogy minél teljesebben bontsák ki karak-
terüket. Nézzünk körül először is Júlia házatáján.
Milyen emberek Júlia szülei? Milyen az unoka-
testvére, Tybalt, aki elindítja a végzetes lavinát?
Piros ruha virít rajta. „Nyegle, nyafka, puccos."
Capulet bácsikája már a bálban kénytelen képen
törölni, hogy neki ne ugorjon az álarcos Ro-
meónak. Igazi dilis bajkeverő és bajkereső. Vas-
vári Csaba Tybaltja pimasz kiskakas. Kész öröm,
hogy Romeo megszabadítja tőle a földet. Külö-
nös azonban, mennyire nem őszinte halála után
a Capulet-ház gyásza. Csak Júlia és a Dajka gyá-
szolják, Capulet és Capuletné még a látszatra is
alig ügyel. Ujlaky László Capuletje gyerekesen
topog jókedvében, amiért Páris gróf megkérte a
lányát, vihorászik, úgy tűnik, inkább örül, hogy a
kellemetlen rokon nem zavar több vizet. De nem
búsul Capuletné sem, pedig neki vérrokona volt
az elhunyt. Dobos Ildikó arcát egyedül a bosszú-
vágy dúlja fel. Hamarosan mélyebben is a lel-
kükbe látunk, mert tanúi lehetünk a legkegyet-
lenebb jelenetnek. Capulet, ez a vidám, jóke-
délyű, igazi reneszánsz nemesúr egyetlen pil-
lanat alatt förtelmes vadállattá válik, amikor Júlia
ellenkezésébe ütközik. Ahogy ráförmed, ahogy
az ágyra löki, ahogy fenyegeti, úgy érezzük: ki
tudná végezni a saját lányát. De nem különb az
anya sem. Júlia hozzá fordulna irgalomért, de ő
elutasítja. Talán Capulet őrjöngésénél is
iszonyúbb az az elhárító mozdulat, amellyel
Capuletné megtagadja lányától az anyai
szeretetet.

Romeo otthonába Shakespeare nem vezet el.
Igaz, az utolsó jelenetben megtudjuk, hogy
Montague-né belehalt a bánatba, amiért fiát
száműzte a herceg, de azért a Montague-ház sem
lehetett túlságosan meghitt otthon. Máskülön-
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ben miért időzött volna Romeo főleg Lőrinc ba-
rátnál? Remek gondolat, hogy Romeo a Júlia
erkélye alatt töltött éjszaka után lemosdik Lőrinc
barátnál. Gyorsan, sebtiben, gyakorlottan. Látni,
hogy nem először teszi. Nem is vár biztatást, nem
is kér engedélyt. Miközben elújságolja Júlia iránt
támadt hatalmas szenvedélyét, tiszta ruhát vesz
magára. Vajon nem magától értetődő-e, hogy
Romeo erősebben vonzódik ehhez az egyszerű,
puritán, igaz életet élő szerzeteshez (Győry Emil),
mint saját apjához? Győry Emil minden megnyil-
vánulása nyílt és emberi, ő tud szeretni. Csak
szeretni tud. A rendező Montague-t (Baracsi Fe-
renc) hatalmas kalapban hozza a színpadra,
amely elfedi az arcát. Szimbolikus a kép. Miként
lehetne kommunikálni egy ekkora kalpaggal?
Ilyen tehát a miliő, melyben a két fiatal nevelke-
dik. Ugyan mi más védekezésük lehetne e hideg
és szeretet nélküli világgal szemben, mint hogy
lángra lobbannak egymás iránt? Szerelmük, ha
úgy tetszik, a gyűlölet alternatívája.

Szerelem és halál -a színház két legfontosabb
témája - ebben a műben szétválaszthatatlan. A
Romeo és Júlia sikere azon múlik, el tudjuk-e
hinni a két fiatalnak, hogy szerelmükért készek
vállalni a halált. Iglódi szerencsés kézzel osztotta
ki a szerepeket. Görög László és Rudolf Teréz
képesek megjeleníteni e halhatatlan szerelmes-
párt. Jó, hogy a szemet gyönyörködtető rene-
szánsz tablón az ő megjelenésük - öltözetük -
egyszerre korhű és mai. A kor történelmi, de a
történet örök érvényű. A szenvedély története.
Iglódi nagy gondot fordított rá, hogy megteremt-
se a feltételeket, s a szerelem valóban megtör-
ténjék a színpadon. Legszebb példa erre annak a
pillanatnak az előkészítése, amikor a bálban
meglátják egymást, és egymásba feledkeznek.
Jó, hogy ahol csak lehet, humor szövődik a
pátoszba. „Hadd álljak itt" - rebegi Romeo, de
Görög László nem áll a földön, hanem két széttárt
karját a kőfal peremébe akasztva lóg a kerítésen.
Szerelmes dialógusuk emelkedettségét e vicces
látvány igazabbá teszi. Iglódi és Görög minden
bizonnyal remekül dolgoztak együtt. Érezni, hogy
a színészvezetés nem tett erőszakot a fiatal
színészen, mindössze segített személyiségjegyeit
színpadra fogalmazni. Megindítóan szép Romeo-
alakítást láthatunk a Szigligeti Színház
színpadán. Rudolf Teréz játéka is hiteles. Gyö-
nyörű pillanatokkal ajándékoz meg: felejthetetlen
a mozdulat, ahogyan Lőrinc barátnál megvillant-ja
kis kezében a tőrt - elhisszük neki, hogy kész
volna kioltani vele saját életét. Megrendítő, aho-
gyan szemünk előtt zajlik le benne a hatalmas
válság: Romeo gyilkos lett, de ő mégis melléje

Győry Emil (Lőrinc barát) és Rudolf Teréz
(Szücs Zoltán felvétele)

áll; együtt érzünk vele, amikor az altató bevétele
előtt búcsúzóul megölelné anyját, de az érzéket-
lenül kibontakozik az öleléséből. Szép, igaz Júlia
Rudolf Teréz; csupán az igen nehéz monológok-
ban maradt időnként alatta a szerep követelmé-
nyeinek, de ez színészi érés és technika kérdése.

A színészi technika persze kétélű fegyver. Nem
vitás: muszáj törekedni a profizmusra, de elég
veszélyes elérni. Hogy Törőcsik Mari milyen
nagy művész, közhely lenne hangoztatni. Azt is,
hogy mekkora színészi személyiség. Törőcsik el
tudta volna játszani a Dajkát akkor is, ha semmi
egyebet nem tesz, csak ott van a színpadon. De
ez önmagában nem jelentett volna számára fel-

adatot. Talán a feladat kedvéért eszelte ki azt a
koreográfiát, amellyel a Dajkát elénk állítja. A
rendező társalkotójává válik azzal, ahogyan a
vaskos shakespeare-i humor és pikantéria meg-
jelenítésére színészi eszközeinek teljes arzenálját
felvonultatja. Látjuk és csodáljuk briliáns techni-
káját. De mély színházi pillanattal akkor ajándé-
koz meg, amikor lemond a technikáról. Például,
amikor némán figyeli Júlia szerelmi gyötrődését,
majd mintha hirtelen megszánná a szűzen ma-
radt özvegyet, mögéje lép, kissé anyásan, kissé
szerelemsóváran, és kétszer egymásután meg-
csókolja Júlia vakítóan szép vállát, aztán fölajánl-
ja, hogy szobájába csempészi éjszakára Romeót.
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asonlóan szívbe markoló a pietá-kép, amikor
őrinc barátnál a fájdalomtól alélt Romeót az
lébe vonja. A Dajka, noha tökéletesen beleillik a
iatalokat körülvevő világba - s létérdeke, hogy
egalkuvó legyen -, egy-egy pillanatra mégis-

sak képes a szeretetre. Törőcsik felragyogtatja
zeket a pillanatokat. Ilyenkor félretolja az alakí-
ás koreográfiáját.

Az előadás erejét megnöveli, hogy az úgyne-
ezett tömegjelenetekben, vagyis az utcaképek-
en minden egyes szereplőnek jelenléte van,
gyéni megnyilvánulással véleményezi az ese-
ényeket. Nagyon szép a táncosok munkája (ko-

eográfia: Sebestyén Csaba). Petridisz Hrisztosz
rdekes jelenség, de nem elég erőteljes mint
erona hercege. Deme Gábor mint Páris gróf és
amu Roland mint Benvolio korrekt színészi
unkát végez. Jók az epizódszereplők: Czibulás
éter, Horváth Gábor, Mészáros István, Magyar
ivadar, Magócs Ottó, Turza Irén, Czakó Jenő.
aszás Mihály kiváló Mercutio. Szép, ahogyan a
ab királyné-monológot baljós előérzete kifeje-

ésére használja fel. Hisztérikus kitörése megrá-
ó, mint egy tragikus nyitány, s egyszersmind
eglepő is, hiszen Mercutio örökvidám, szóvic-

ekkel vagdalkozó, bátor, férfias jelenség.
A szolnoki Szigligeti Színház Romeo és Júlia-

lőadása tehát igazi, jó színház. Szépséghibaként
ha nem is az előadásé, hanem a színházé -

supán a műsorfüzetet rónánk fel. Minden
isztelet a színházé, amiért ilyen pazar kiállítású
hakespeare-előadást tudott produkálni, s ezért
l kellene néznünk a műsorfüzetnek majdnem
elét kitevő reklámoldalakat. De az ízléstelenség
égsem megbocsátható, hiszen a műsorfüzet az
lőadás szellemiségét hivatott szolgálni. Ízlésfi-
amra vall, ha a szerkesztő szemét nem bántja a
űsorfüzet belső oldalán a hatalmas piros-fehér-

öld MOL-embléma, szemben a szép, hal-
ányszürke oldallal, amelyre a mű Prológusát
yomtatták, kézírást stilizáló betűkkel, alatta Ve-
ona XVII. századi látképével. A hátsó borító sem
ukarkodik az ízléstelenséggel: a szereposztás
első oldalán nagy pohár sárga Kaiser sör virít.
acsak nem sajátos korunknak akart odafrics-
ázni a szerkesztő - akkor kár volt elbóbiskolnia.

hakespeare: Romeo és Júlia (szolnoki Szigligeti Szín-
áz)

ordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Rózsa István. Jel-

ez: Schäffer Judit. Zene:Orbán György. Koreográfus:

ebestyén Csaba. A rendezőmunkatársa:Bencze Zsu-
sa. Rendezte: Iglódi István.
zereplők: Petridisz Hrisztosz, Deme Gábor, Baracsi
erenc, Ujlaky László, Görög László, Kaszás Mihály,
amu Roland, Vasvári Csaba, Győry Emil, Czibulás
éter, Horváth Gábor, Mészáros István, Magyar Tiva-
ar, Magócs Ottó, Turza Irén, Dobos Ildikó, Czakó Jenő,
udolf Teréz, Törőcsik Mari.

Komor, szikár térben játszódik a pécsi
előadás. A széksorok között hosszú, emelkedő
dobogó. Afféle végtelenbe nyúló „kifutó",
amelyen a nézők közé léphet-nek a szereplők,
távozhatnak a színről, vagy a közönség háta
mögül váratlanul elő-bukkanhatnak. A kifutó
színpadi végénél fél-lábszár magasságú, emberi
talpnál alig szélesebb „gyűrű" látható, amely
mintha egy néhány méter átmérőjű, kicsinyített
cirkusz porondját kerítené körbe. Az első
széksorok erre hajlanak rá. Velük szemben, a
színpadon meredeken emelkedő dobogók,
lépcsőkkel, középen kijárattal. Mintha egy
cirkuszi nézőtér egyetlen „cikkelyének" kissé
eltorzított mását látnánk. Ez is fekete, akárcsak
Ágh Márton díszletének többi eleme. (A fekete
felületeket a rájuk csurgatott fénylő fekete
festékcsíkok teszik némileg zaklatottá.) Csak a
„manézst" kitöltő homok sárgállik a sötét térben.

A látvány keltette várakozást csak részben
teljesíti az előadás. A cirkuszi asszociációnak
ugyan nyoma sincs a játékstílusban, de az ese-
ményeket összhatásukban mégiscsak afféle iz-
galmas-nevetséges cirkuszi „látványosságnak"
vélhetjük (egyszerre gondolva a cirkusz antik és
modernkori jelentésére). A lelátó, porond, kifutó
alkotta hármas osztású tér úgy teremt átlátható,
azonosítható helyszínt a játékhoz, hogy nem
rögzíti azt egyetlen meghatározható korhoz,
semmi-féle konkrét társadalmi szituációhoz,
azonosítható földrajzi koordinátához. Néhány
jelenet azonban csak kényszeredetten, sután
helyezhető el ebben a puritán térben. (A rémült
Casca éji látomásokat panaszoló mondatai
például esetlenül hatnak a lelátó tetjén. De nem
keltheti intim tér képzetét a lépcsősor Brutus,
illetve Caesar merénylet előtti monológjához
sem. Vagy ezeknek a szereplőknek minden
cselekedete a nyilvánosság közegében zajlik -
még olyankor is, ha mások nem látják őket?)
Ugyanakkor az előadás legerősebb pillanataiban
a díszlet használata túl-lép a tér jellegéből
önkéntelenül adódó metaforikus tartalmakon, és
váratlan asszociácókkal gazdagítja, értelmezi
újra a történéseket.

Ilyen például Julius Caesar halálának jelenete
(az előadás egyik legszebben kidolgozott
részlete). A szenátorok a lelátón ülnek, Caesar
(Moravetz Levente) a porond közepén áll. Mintha

egy esetlen gladiátor várná, mikor rontanak rá a
kiéhezett fenevadak. Tekintete tele bizonytalan-
sággal, szorongással, amit a kedvezőtlen előjelek
keltettek benne. Nem fordul meg, enélkül is ér-
zékeli, hogy későbbi merénylői a háta mögött
ülnek, a lelátóról lesik az alkalmas pillanatot. De
riadalma nemcsak ennek a helyzetnek szól, ha-
nem annak a végső pillanatnak is, amikor az
ember váratlanul a semmivel találja magát szem-
ben. „Mind itt vagyunk" - mondja csendesen,
fojtott hangon. Mintha azt mondaná: mindannyi-
an ide érkezünk. Lemondó gesztusa, illetve a
talpa alatt szétterülő homok József Attilát juttatta
eszembe: „Az ember végül homokos, / szomorú,
vizes síkra ér, /szétnéz merengve és okos /fejével
biccent, nem remél." Erre rímelnek Caesar ko-
rábbi szavai is: az ember „nem találhat megnyug-
vást addig, míg be nem éri azzal, hogy semmi".
Ebből a döbbenetből azonban visszamenekül a
színjátékba. Kétségbeesett cirkuszt rendez abból,
ahogy a kérelmezők sorra a lábai elé vetik
magukat: feltartott fejjel, megsebzett vadként,
imbolyog a lábára kulcsolódó kezek között:
erősnek kell lennem, nem inoghatok meg, hisz
én nem vagyok akárki - sziszegi. Aztán
váratlanul Brutus (Szalma Tamás) kezébe
kapaszkodik, tenyerét megragadva gyöngyöző
homlokához szorítja a férfi kézfejét, bátorítást,
segítséget, megnyugtatást remélve. De elengedi
azonnal, mint aki tudja, ilyen helyzetben úgyis
magára marad az ember. Amikor a pengék
megsebzik, mégis hozzá kiált: Es te, Brutus?
Oltalmat remél, és a kegyelemdöfést kapja meg
tőle. Hosszasan néznek előtte egymásra:
Caesar kitárt teste Brutus előretartott
késpengéjével néz farkasszemet, Brutus pedig,
miután Caesarba döfte fegyverét, a homokban
elterülő halottra roskad. A többiek tétován állnak,
esetlenül téblábolnak. Keresik a magyarázatot, a
felmentést a tettükre: szabadság! felszabadulás! -
kiáltják. De hamisan csengenek a jelszavak,
mert maguk is inkább csak undort éreznek, szé-
gyent és borzalmat. Megmártóztak maguk is a
fertelemben. Caesar vérében tapicskoló kezük
nemcsak piros, hanem sáros is lett.

Erre a jelenetre rímel Brutus halálának megje-
lenítése is, amely szintén a cirkuszporond és a
lelátó kettős terében játszódik. A homokban fek-
szik már a halott Cassius (Fillár István), ereit
felvágva, vérét a porba csurgatva lassan múlik ki
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