
ben megpróbálja megbontani a falat, hogy
elmenekülhessen. Egyikük akkor sem
hagyja abba, mikor már betörnek a helyi-
ségbe, s a támadók – látván, hogy megza-
varodott – sorsára hagyják. Ettôl kezdve az
elôadásban egy gödörbôl mindvégig –
akármint változnak is a jelenetek – ásó
emelkedik ki ütemesen, és bontja a sem-
mit. Idôvel e színpadi akció értelme meg-
változik. Megértjük, hogy már nem egy me-
nekülô dolgozik ott, hanem valaki más, aki
kétségbeesetten keresi a kazamatát. 

Amelynek lenni kell, és amely nincs.

PAPP ANDRÁS – TÉREY JÁNOS: KAZAMATÁK (Katona József Színház)

DÍSZLET: Gothár Péter. ZENE: Fekete Gyula. FÉNY: Petô József. JELMEZ: Kovács Andrea m. v.
DRAMATURG: Fodor Géza, Morcsányi Géza m. v. A RENDEZÔ MUNKATÁRSA: Tóth Judit. RENDEZTE:
Gothár Péter.
SZEREPLÔK: Bán János, Bertalan Ágnes, Bezerédi Zoltán, Dégi János m. v., Elek Ferenc, Fe-
kete Ernô, Jordán Adél m. v., Hajduk Károly, Keresztes Tamás, Kocsis Gergely, Lengyel
Ferenc, Máté Gábor, Mészáros Béla, Nagy Ervin, Pelsôczy Réka, Rajkai Zoltán, Rezes Judit,
Somody Kálmán m. v., Szacsvay László, Szirtes Ági, Takátsy Péter, Tóth Anita, Ujlaki Dénes,
Vajdai Vilmos, Béres Péter, Botka Zoltán, Brusznyiczky János, Kása Gyula m. v., Barnák
László e. h., Érsek-Obádovics Mercédesz e. h., Kádas József e. h., Kovács Lehel e. h., Mercs
János e. h., Morvay Imre, Nagy Péter e. h., Sipos Vera e. h. 
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épzeljünk el egy szerencsétlen, kopasz
kis embert, aki perceken keresztül szín-

házi kellékeket vág a fejéhez. Ez a szánalmas
figura festékbombákat csapkod magához,
már vörös az egész felsôteste, és ordibál. Fél-
körben ülve emberek figyelik; akik közelebb
ülnek hozzá, és világos színû ruhát viselnek,
aggódnak, hogy rájuk fröcsög a sötétpiros lé,
a többiek pedig érzik, hogy most nem illenék
nevetni, de hát ez annyira röhejes. És akkor
gyorsan tegyük is hozzá: nem, nem az elôadás
nevetséges, hanem Caligula, ez a gonosz kis
császár, aki legalább annyit elért, hogy két-
ezer évvel késôbb tévedésbôl azt gondolják
róla, hogy tehetséges költô lett volna.

A Radnóti produkciójának fent leírt zá-
róképe éppen azért telitalálat, mert kíno-
san hosszúra nyújtja a címszereplô szim-
bolikus összeomlásának pillanatát; a nézô
feszeng, nem tudja elhelyezni magában a
tragédia végét. Egyszerre sûrûsödik össze
benne a vérfürdô szószerintisége és a fes-
tékbombák elidegenítô hatása. Rába Ro-
land játékában Caligula bukása – ha bukás
egyáltalán – valóban tragikus; de attól és
úgy válik azzá, hogy hôsünk nem szabadul-
hat meg emberi kisszerûségétôl. 

Persze egyszerû lenne – a zsarnokság
természetét kiemelve – történelmi parabo-
laként értelmezni az 1944-ben megjelent
és rá egy évre bemutatott darabot. Napja-
inkban azonban sokkal húsba vágóbb a
mû, ha a Camus szerinti egyetlen komo-
lyan vehetô filozófiai problémával vetjük
össze: legyünk-e öngyilkosok. Mundruczó
Kornél rendezése ezt tekinti a darab kiin-
dulópontjának: mindenki szenved, a szen-
vedés oka pedig az emberi létezés maga.
Caligulát csak az különbözteti meg udvar-
tartása tagjaitól, hogy vergôdését nem ta-
kargatja sem önmaga, sem mások elôtt.
„A világ, így ahogy van, elviselhetetlen” –
Caligula részérôl pedig kézenfekvô megol-
dásnak tûnik a Hold megszerzése, mert
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Wéber Kata (Caesonia) és 
Haumann Máté (Helicon)
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szüksége van „a boldogságra vagy a halhatatlanságra, valamire,
ami lehet, hogy ôrültség, de nem errôl a világról való”. 

Az egész elôadás gyakorlatilag a Hold utáni hajsza köré épül;
egy rögeszme monodrámája ez, még ha többszereplôs drámáról
van is szó. Helicon (Haumann Máté), Chaerea (Schneider Zol-
tán) s a többi udvaronc csak azért van a színen, hogy a császár já-
tékának áldozatai legyenek. Drámai értelemben passzívan ellen-
pontozzák a fôszereplôt: Juristovszky Sosa mai jelmezeiben
viccelôdnek, nevetgélnek, fecsegnek, sopánkodnak, egyszóval az
elfedés számtalan formáját alkalmazzák, hogy ne kelljen szembe-
nézniük azzal a bizonyos egyetlen kérdéssel. Az elôadásnak ott-
hont adó egykori Szikra mozi belsô terében az ô játékukat a hátsó
színpadra helyezi a rendezô, a vetítôvászon és egy üvegfal közötti
emelvényen végzik olykor kataton álcselekvéseiket. Egyedül Cae-
sonia és a fiatal Scipio közelíti meg Caligulát, ôk azok, akik komo-
lyan foglalkoznak vele, s így az ôket alakító Wéber Kata és Kara-
lyos Gábor játéka hangsúlyosabbá válik, de ôk is csak az egyetlen
nagy Ego, a császár megértését szolgálják. Az elôbbi nôiségével
esélyt jelenthetne Caligula megszelídítésére, de ugyanakkor ô
maga az életre kelt groteszk: a fél mellét kitakaró jelmezhez ormót-
lan lábrögzítô társul, így bicegi körbe-körbe a címszereplôt. Scipio
szerepében pedig Karalyos Gábor tûnôdô-szelíd játékával a legem-
berségesebb gesztusokat hívja elô a zsarnokból, de pusztán azért,
hogy annak kiszámíthatatlanságát hangsúlyozza: sosem tudni, a
meghitt társalgás közben Caligula hirtelen nem végzi-e ki beszél-
getôpartnerét. 

Rába Roland játékában ez a szerep egyik paradoxona: kiszámít-
hatatlanságában kiszámítható; a legkedvesebb hangvétellel közli a
soron következô népirtást, derûs közönnyel rágalmazza meg kör-
nyezetét összesküvéssel, de Scipio, a költô merényletét nyugodt

kiábrándultsággal konstatálja. Mundruczó rendezésében Caligula
nem azért ôrült, mert ésszerûtlenek és váratlanok a tettei, hanem
mert ez az ésszerûtlenség egy tudatos, pontosan felépített filozó-
fia eredménye. Felnagyítódik a szöveg által is sugallt aktív nihiliz-
mus: „Elhatároztam, hogy magamra öltöm az istenek értelmetlen
és ostoba arcát.” Anything goes – emeli fel ujját a posztmodern, és
tényleg, a császár nem csupán konstatálja, hogy bármi lehet, nem-
csak szembenéz az értelmetlenséggel, és elszenvedi azt, hanem
meg is valósítja. Caligula a posztmodern költô. Ha úgy tetszik,
performer, aki a véletlenszerû gyilkolás logikáját mutatja be. Sci-
pióval ellentétben ô nem ír, ô éli az életmûvét. 

Írás és élet szembeállítása kettejük dialógusában az elôadás
egyik legjobb pillanata; „Én élek!”, üvölti a császár, de ha ez az
élet lírai életmû is egyben, akkor Caligula mindössze mûkedvelô
dilettáns, bármennyire jól hangzik is az utókor részérôl a „vé-
rengzô zseni” képzete. Jó költô így akkor lehetne, ha tényleg meg-
szerezné a Holdat; a végig magas szinten teljesítô Rába Roland
ehelyett azonban hol dadogva, hol magából kikelve artikulálja a
zsarnok parancsait, aki éppúgy képtelen a valódi cselekvésre,
mint a többiek. Szánalmassága is ebbôl fakad: egyetlen baja,
hogy ember. Isten szeretne lenni, aminél viszont talán nincs is el-
keserítôen emberibb szándék. Caligula az én, a nekem, az engem, a
bennem, a hozzám megszállottja, a nyugati kultúrkör mintapéldá-
nya, aki szellemi úton akar nemi erôszakot elkövetni a világon. 

Az elôadás ugyanakkor nem állít fel pozitív ellenképet a zsar-
nok alakja mellé. Azért sem, mert a szereplôk csupán a hatalmi
fölérendeltség-alávetettség szerint választhatók szét (Caligula és
a többiek), nem az általuk képviselt értékek szerint. A Radnóti
Színház produkciójában mindenki fél, s nem is elsôsorban a csá-
szártól rettegnek, hanem a „bennük rejlô Caligulától” – attól,
hogy mégiscsak igaza van, ha másban nem, hát abban, hogy az
élet elviselhetetlen. Ezért nem mernek fellépni sem ellene, ezért
nem sajnálkozunk halálukon. Még a költôi verseny rituális kivég-
zései is nevetségesek: a császár vörös lakkal vonalat húz az unal-
mas verselôk (Mészáros Tamás, Kovalik Ágnes, Lengyel Tamás,
Marjai Virág) nyakára, akik széles gesztusokkal fetrengenek,
szenvednek ki – egyiküket még a kézben tartott tömlôbôl elô-
spriccenô vér is elönti. 

Caligula egyedül marad. „Az ember sosincs egyedül. Mindig
veled vannak, akiket megöltél”, mondja korábban Scipiónak, s
talán ezért marad utoljára Caesonia, a császár jobbkeze – tehát
a halálra mindvégig legesélyesebb. Caligula egy guminôt teker a
nyakára, amelyet Caesonia a saját fulladásáig fúj fel. 

Végül már csak egy szánalmas figurát látunk, aki festékbombá-
kat csapkod magához, már vörös az egész felsôteste, és ordibál.
Aztán a Ruttkai Éva Színház mennyezete lassan gördülni kezd.
Innen, a felettünk szétnyíló tetôzet fölött most, a premier estéjén
nem látszik a hold. Pedig nem tûnt el, a naptár szerint ezen a na-
pon 17:17-tôl 03:53-ig mindenkinek szabadon rendelkezésre áll. 

ALBERT CAMUS: CALIGULA
(Radnóti Miklós Színház)

DRAMATURG: Morcsányi Géza. DÍSZLET: Ágh Márton. JELMEZ: Juristovsz-
ky Sosa. SZCENIKUS: Kövesy Károly. VILÁGÍTÁS: Erdélyi Mátyás. A REN-
DEZÔ MUNKATÁRSA: Tüû Zsófia. RENDEZÔ: Mundruczó Kornél. 
SZEREPLÔK: Rába Roland, Wéber Kata, Haumann Máté, Karalyos
Gábor, Schneider Zoltán, Mészáros Tamás, Kovalik Ágnes, Lengyel
Tamás, Marjai Virág.  
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Rába Roland (Caligula), 
Marjai Virág és Mészáros Tamás 
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