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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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Casca (Bajomi Nagy György). Ekkor érkezik
Brutus. Homokot szór fegyvertársaira, mintha a
temetés szertartásos kötelességét teljesítené.
Aztán magának váj gödröt a homokban: „Én
Brutus vagyok, Marcus Brutus én! Brutus hazám
barátja, én vagyok" - ismételgeti közben. Mintha
magának is bizonygatná, hogy ért valamit az az
élet, amelyet Brutus nevéhez kapcsol majd az
utókor. Fentről, a lelátó tetejéről ketten figyelik
részvéttelenül, már-már közömbösen: Octavius
(Beer György) és Lepidus (Pilinczes József). A
kifutón Antonius (Balikó Tamás) érkezik a po-
rondhoz. Ebben az előadásban őt kéri meg
Brutus, hogy segítse át a halálba. Antonius
lekezelően, értetlenül reagál. Benne már nem kelt
tiszteletet és megrendülést a végső emberi pilla-
nat, mint korábban Brutusban. Leszámolt vele
akkor, amikor Caesar halotti szertartásából ren-
dezett cirkuszi mutatványt, a zsigeri indulatokkal
reagáló hallgatósággal kacérkodó szónoki tréfát.
Brutus nem tehet mást: kirántja Octavius földben
pihenő kardját (még a csata kezdete előtti tárgya-
láskor - afféle, az ellenfelet fenyegető fogada-
lomként - szúrta oda tulajdonosa), és a fegyvert
Antonius kezébe erőszakolva sújt le önmagára.
Önmagán beteljesedő ítéletét külső ítélkezésként
akarja magára venni, hogy így fogadhassa ma-
gába testét az anyaföld. Mert sorsa csakis az
emberi közegben - közönyben és bűnben - tel-
jesedhet riasztóan egyetemes természeti
törvénnyé. A mostani túlélők azonban nem
éreznek se zavart, se megrendülést. Állnak a
győztesek a halott fölött bamba, értetlen
fölénnyel. A rájuk záruló sötétben egy nézőtéri
hang mondja a gyors epilógust, mint afféle
kíméletlen konklúziót: „Végül elhulltak mind a
harcosok, mert az ő életük hasonlatos a viharba
kitett lámpához."

Ugyanez, a közönség sorai közül sötétben
megszólaló hang indította is az előadást. A
darabbeli Marullus és Flavius szavait idézte,
miszerint meg kell fosztani a szobrokat Caesar
diadaljelvényeitől. Az első jelenetben a porondon
megjelenő Caesarhoz ugyanez a hang szólt, a jós
szavaival figyelmeztetve őt március idusára. (Ez a
közönség soraiban helyet foglaló szereplő ve-
zényli - mint valamiféle karvezető - Brutus és
Antonius Caesar halálát indokló, illetve elítélő
beszéde alatta nézőtérről felállva reagáló „beépí-
tett embereket".) A felütés kettős kulcsot kínál az
előadáshoz. Egyrészt elmarad a mesteremberek
szójátékokban, tréfálkozásokban gazdag háttér-
jelenete, jelezve, hogy a dramaturgiai munka
eredményeként a lényeges folyamatokra kon-
centráló, az eredetinél komorabb hangvételű
szövegváltozat jött létre. (Az előadásból nemcsak a
háttérszereplők, hanem a nők is eltűntek.
Portiáról és Calpurniáról most csak hallunk, ne-
kik nem jut szerep ebben az örömtelen férfivilág-
ban.) Ugyanakkor azt is érzékeljük, hogy az
előadás megkísérli újraértelmezni a színpadi tér

határait: a játék kiterjed a nézőtérre is, hidat
igyekszik teremteni egy kortalan történet és az
aktuális színházi szituáció között. E kettős törek-
vésben ellentmondásos - számos értéket felmu-
tató, de kissé egyenetlen, némileg következetlen -
előadás született.

A színpadi térhez és a szövegváltozathoz ha-
sonlóan szikárak, komorak, kortalanok Tresz
Zsuzsa ruhái is. Egymáshoz hasonló öltözetet
visel minden szereplő: hosszú kabátjuk vagy kö-
penyük alatt a nadrágra rálógó trikót vagy puló-
vert, rajta hangsúlyos a derékszíj. Mintha csupa
katonát látnánk, akiknek egyenruhája csak árnya-
latokban különbözik - s vélhetnénk civil öltözet-
nek is. (A római jelenetekben a köpenyeket gal-
lérok díszitik, de lekerülnek róluk, amint viselőik
csatába indulnak.) A ruhák színe is hasonló,
csupa sötétbe forduló árnyalatot Iátunk: barnát,
kéket, szürkét, drappot. Mindez összhangban
van a szikár, komor hangulatokat közvetítő szí-
nészi játékstílussal is. Az alakítások egy-egy in-
dulatra, szenvedélyre, személyiségvonásra kon-
centrálnak, amelyek ugyanarra az alapélményre,
korhangulatra adott különféle emberi válaszok-
nak tűnnek. Az előadás mindezen összetevőiben
az átgondolt rendezői koncepció egységesen
meghatározott elemeit ismerhetjük fel.

A pécsi előadás nem egy hatalmi rendszer
összeomlásának groteszk rajzát adja, nem is a
jelenkori politikai mechanizmusok szarkasztikus
ábrázolására törekszik, nem is morális kérdése-
ket feszeget. Soós Péter rendezése a sorsalakítás
esélyeivel foglalkozik, egy olyan korban, amikor a
létezés eleve tragikus próbatételt ró a sze-
replőkre. Mindannyian úgy tekintenek az életre,
mint általuk befolyásolható sorsra. Mégis vala

mennyiük életét a nehezen belátható, gyötrődve
tudomásul vett végzet határozza meg. Tétován,
frusztráltan, indulatokkal telve keresik az esélyt,
hogy kitaláljanak' abból a sötét katlanból, amely-
be az életük szorult. Hogy felmentést kapjanak
arra a szorongásra, amely a korból árad rájuk.
„Iszonyú álom az idő" - mondja Brutus. De a
többieket is felzaklatják a furcsa meteorológiai
jelenségek, a lelkét próbáló viharok, villámlások -
egy megbomlott világ riasztó jelenségei,
amelyekből zavarlukban égi jeleket vágynak kiol-
vasni. A szereplők sorsa aszerint alakul, hogy
miképp viselik el a kizökkent idő jelenéseit, dön-
téseikkel hogyan (magyarázzák, cselekedeteikkel
miképp reagálnak rájuk. És talán ez közös téve-
désük is: az iszonyatnak, zűrzavarnak, amelyet
'rajtuk kívül álló kozmikus erők működése teremt,
magyarázatkeresésükkel, válaszreakcióikkal em-
beri tartalmakat igyekeznek adni. Ezzel emberi
iszonyattá (bűnné, társadalmi zűrzavarrá, pol-
gárháborúvá) változtatják azt, amitől annyira
iszonyodnak.

Bajomi Nagy György Cascája egyszerűen csak
fél. Az összeesküvésben való részvétele sem old-
ja fel rettenetét. Csak legvégül nyugszik meg:
utolsó szavai közben lassan felissza vérét a ho-
mok. Fillár István Cassiusa sziszegő indulatokkal
reagál a megpróbáltatásokra. Caesart vádolja,
ellene hangolja a többieket is. De ellenfelének
halála nem mentesíti őt sem a gyötrődéstől:
ugyanilyen indulatokkal ront később fegyver-
társára is. Szalma Tamás Brutusa mélyebben éli

Bánky Gábor (Cinna), Szalma Tamás (Brutus)
és Újláb Tamás (Metellus)
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Szalma Tamás, Balikó Tamás (Antonius) és
Fillár István (Cassius) (Simarafotók)

át a kétségbeesést. Elgondolkodik Cassius vád-
jain, de Caesart talán nem csak politikai bűnök-
ben találja vétkesnek. Ot az foglalkoztatja, mire
képes az ember: fölébe nőhet-e egy közösség-
nek, dacolhat-e az égi erőkkel. Ettől kezdve ez a
bizonyítási kényszer hajtja: nem fogadhatja el a
kicsinyességet Caesarban, nem ismerheti be az
erőtlenséget önmagában. Meg akarja tartani esz-
ményeit, még akkor is, amikor körülötte nyoma
sincs megtartó közösségnek. Igy halála sem le-
het több önfelmutató demonstrációnál. Ezzel raj-
zol önkéntelenül is egyenlőségjelet hite és pusz-
tulása közé.

Brutusnak a kizökkent korról szóló monológ-
ját Julius Caesar gondolja tovább. A „színpadi
áttűnés" szinte egymásra kopírozza a két alakot:
az egymást követő jelenetekben, a fényváltás
előtt és után a térnek ugyanazon a pontján ülnek,
a lépcsőn hasonló testtartásban helyezkednek el.
Caesar zaklatott szavai azonban nem közösségi
emberre, hanem individualistára utalnak. Kicsi-
nyesebb és egyszersmind tisztábban lát, mint
Brutus. Az életen túltekintő monológja keserű
látomás a cirkusz-világmindenségben bohócjá-
tékká egyszerűsödő emberi sorsról. Moravetz
Levente Caesarja éppoly kisszerű, mint a többi-
ek: neki azonban furcsa mód hatalmat adott ke-
zébe a végzet. Ha háttal áll, üvölt, ha szembefor-
dul beszélgetőtársaival, nyájaskodik. Pitiáner
végletek között hányódva így jut el végső cirkuszi
próbatételéhez. Antonius a lépcső felett, a lelátó
kijáratánál fejezi be Caesar fölötti temetési
beszé-

dét. A retorikai trükköt ezek az utolsó gesztusok
leplezik le. Miután egyértelműen maga mellé ál-
lította a tömeget (a nézőtérről felállva üvöltöző
„beépített" középiskolásokat), fúj egyet: hát ez
sikerült. Milyen bárgyúak is az emberek - üzeni
gesztusa. „Működj most végzet! Romlás, útra
leltél. Eredj, amerre tetszik" - mondja. Mintha
kiengedné a palackból a pusztulás szellemét,
amelytől még maga is tartott az első felvonást
záró monológjában, amikor a merénylet után a
polgárháború viharának rémületes képeit jósolta
meg. Most azonban már csak egy vállrándítás
számára a romlás. Balikó Tamás nehézkes gon-
dolkodású, lomha Antoniusa komótosan sétál
végig az értetlenségtől a cinizmusig vezető úton.
(A szereplők viselkedéséből úgy tűnik, hogy a
pusztulással való szembesülés méltóságot vagy
nihilizmust hív elő az emberből. Van, aki legvégül
önmaga fölé kerekedik, van, aki, mire idáig jut,
elhasználta már minden emberi tartalékát.)

Még Antoniuson is túltesz Beer György Octa-
viusa. Csupa buta magabiztosság, darabos akar-
nokság, amorális önzés. Ő az a huszonéves fiatal-
ember, aki végképp semmit nem érzékel az előtte
járó nemzedék gyötrődéseiből. Jön, és tudja, övé a
hatalom, pedig a biológiai törvényszerűségeknél
nagyobb igazsága nincs. (Amíg Soós Péter előző
két munkájának, a Macbethnek és a Müller tánco-

sainak a huszonévesek önpusztítása volt a tárgya,
figyelmét most a harmincasok felé fordította. Kö-
rükben több önigazoló ideológiára és kevesebb
tényleges erőre talált. Létértelmezési kísérletei-
ket azonban éppoly hiábavalónak és éppoly vég-
zetesnek lát[tat]ja, mint nemzedéktársai fruszt-
ráltságból fakadó (ön)pusztító szenvedélyeit.)

Miért nem született hát - a produkció átgondolt
koncepciója; számtalan eredeti, meggyőző
felismerése, megnyerő megoldása ellenére sem -
átütő erejű előadás Pécsett? Legfőképpen azért
nem, mert a szikár színészi eszközökkel a sze-
replők többsége nem képes jelentőségteljes ala-
kokat teremteni. Meg kell elégednünk „kétdi-
menziós színészettel", nem születnek „háromdi-
menziós" jellemek. Láthatók az indulatok, fel-
ismerhetők a karaktervonások, de mindemögött
nem sejlenek föl az adott sors távlatai. Jelzéseket
érzékelünk és nem jelenlétet. A személyiség
meggyőző ereje alig tüzesíti át a játékot. Enélkül
azonban az előadás csak elgondolkodtat, de nem
kavar fel. (Szalma Tamás és Balikó Tamás is csak
legjobb pillanataikban formálnak többértelmű,
valóban erőteljes figurákat. Igy hát nemcsak szí-
nészi, hanem rendezői, színészvezetési problé-
mákat is sejthetünk a háttérben.)

Rontotta az összhatást az is, hogy az előadás
első része nagyobb várakozást kelt, mint
amennyit a második beváltani képes. Mintha né-
mileg háttérbe szorulna az addig exponált prob-
léma. Ennek az is az oka, hogy hangsúlyos,
felvonáskezdő helyzetbe került a két beszéd,
Brutus, illetve Antonius kísérlete arra, hogy ma-
guk mellé állítsák a rómaiakat. De ez a két -
mégoly hatásosan előadott retorikai mutatvány,
bárhogy forgatjuk is, aligha itatható át az előadást
meghatározó gondolatisággal, keserű
valóságértelmezéssel. Ebben az előadásban is
inkább csak hatásos színészi feladatnak tűnik a
két szónoklat. (Csökkenti Brutus felelősségét,
hogy eleve ellenséges közegben kell megszólal-
nia, így inkább sikernek fogható fel, hogy
időlegesen maga mellé tudja állítani a tömeget.)

Csak látszólag jó ötlet a római népet az
előadás közönségével azonosítani. Soós Péter
rendezése ezzel felveti ugyan a színházi előadás
és közegének problémáit, de nem talál megoldást
rájuk. Ami színházi konvencióként elfogad-ható,
az a realitás terében mesterkéltnek tűnhet. Míg a
közénk lépő szereplőkről elhisszük, hogy velünk
azonos történelmi, emberi tapasztalatokkal
rendelkeznek, addig a közülünk felálló civil ruhás
„kórustagoktól" nehezebben fogadjuk el, hogy a
nevünkben reagálnak. Megvan a magunk
véleménye arról, amit látunk. Nem várjuk el, hogy
mások mondják ki helyettünk.
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