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Antonius és Cleopatra
- kétszer

Az Antonius és Cleopatráról sokan
mondják, hogy Shakespeare gyengébb
darabjai közé tartozik. Ne vitassuk meg,
melyek azok a bizonyos gyengébb darabok;
a színjátszás története arról tanúskodik,
hogy az ezzel kapcsolatos vélemények
szüntelen változnak, s az átértékelés
folyamatát az utóbbi évek itt-honi
Shakespeare-előadásai is jelzik. De
kétségtelen, hogy az Antonius és Cleo-
patra - bár magyar színpadon 1858-ban
játszották először - meglehetős ritkán kerül
a hazai közönség elé.

Annál meglepőbb, hogy most két szín-
ház is műsorára tűzte.

A kettős premiernek már a híre is csábító
lehet a kritikus számára. Hiszen oka van
feltételezni, hogy mindkét rendező
határozott elképzelésekkel lát munkához, s
mindkét produkció közreműködői tudásuk
legjavát adják. Mert a két vállalkozás
meghirdetetlenül is verseny. Világképek és
játékmódok mérethetnek össze.

Shakespeare úgynevezett második, szak-
irodalmi szokás szerint „sötétnek" nevezett
írói korszakában, vagyis a nagy tragédiák,
a Hamlet, az Othello, a Lear király és a
Macbeth után írta az Antonius és
Cleopatrát. Méltatói közül né-melyek nem
mulasztják el felhívni a figyelmet arra,
hogy szerzőnk ezekkel a művekkel
végérvényesen elhagyta az angol
történelem kínálta témákat, úgymond azért,
mert nem kívánta többé az uralkodóház
elvárásaihoz igazítani a múlt eseményeinek
értelmezését. (A III Riehardon győztes
Richmond, a későbbi VII. Henrik Angliai
Erzsébet nagyapja volt ...)

Shakespeare életének azonban majd
minden lényeges mozzanatát máig is ho-
mály fedi, legfeljebb okunk lehet hát
bizonyítékunk semmiképp sem, hogy ez; a
tematikus pálfordulást az időtlen legendák
és az ókori idők eseményei felé az író
személyes politikai csömöréve
magyarázzuk.

Összpontosítsunk az előadásokra - régi
igazság, hogy csak az számít, amit a
színpadon látni lehet -, s tegyük ezt a
bemutatók időrendjének megfelelő sor-
rendben.

Horváth Jenő a Debreceni Csokonai
Színházban elsősorban társadalmi-politikai
drámaként értelmezte a művet. Ez a
felfogás a hazai előadások történetében új -
a darabról alkotott elméletek sorában
azonban, főként a külföldi szak-
irodalomban, komoly hagyományai van-
nak. Angol elemzők nem egy dolgozata
Caesar és Antonius politikai rivalizálá-
sában jelöli meg a dráma alaptémáját. Ez
természetesen leegyszerűsítő magyarázat,
de azt a romantikusok óta többnyire
valamennyi Shakespeare-szakértő elismeri,
hogy a darab sokkal több egy viharos, nagy
szerelem ábrázolásánál.

Horváth tehát felerősítette a Ceasar-
Antonius vonalat, s a szerelmi szálat be-
leszőtte a darabbéli világpolitika szöve-
tébe. Rendezésében nem a címszereplők
viszonya határozza meg az eseményeket,
hanem fordítva: Antonius és Cleopatra
eleve kiszolgáltatottak, mert korszerűtlenül
nagyvonalú, ösztönös érzelmeik szerint
akarnak élni egy olyan világban, amely
elvtelen taktikázásokra és politikai
cinizmusra épül. Nem értik meg, hogy ez a
világ azoknak áll, akik türelemmel,
önfegyelemmel és megfon-tolt kitartással
vállalják a kisszerűséget, tudva, hogy az
előbb-utóbb célba juttatja őket.

Antonius ebben az előadásban elköveti
azt a tragikai vétséget, hogy előbb nem
veszi, később pedig nem akarja észrevenni,
ez a kor már nem a nagy személyiségek, a
szélsőséges hibák és erények kora. A
szenilis, öreg Lepidus mellett ott van a
triumvirek között a fiatal, ambiciózus és
szívós Octavius Caesar, aki magáévá teszi
az idők parancsát; nem felnőni akar egy
Antonius méretű egyéniséggé, hanem
ledönteni akarja Antoniust, hogy aztán
saját erőszakos jelentéktelenségét emelje
uralomra.

Ez a rendezői elképzelés lényegében
hasonló a Hamlettel kapcsolatban is-mert
két-világ elmélethez. Róma a köz-élet, a
politika, a számító gyakorlatiasság,
Egyiptom a vonzó felelőtlenségek
magánvilága. Horváth azonban nem
elégszik meg ezzel a jólfésült képlettel,
mint ahogy egy színvonalas Hamlet-elő-
adás sem épülhet a reneszánsz szellem és
az egyértelműen barbár Dánia klisé-

ellentétére. A debreceni előadás előnye,
hogy a világokat és az embereket drámai
bonyolultságában próbálja megmutatni.

Ebben az előadásban Antonius és Caesar
két különböző római generációt képvisel.
Antoniust taszítja a politikai álságok,
árulások és diplomáciai mesterkedések
Caesar képviselte Rómája, de ugyanakkor
ő maga is elfogadja Agrippa házassági
tervét, elvesz feleségül egy számára
érdektelen nőt, mert így kívánja a
birodalom érdeke. Ebben a jelenetben., a
tárgyalóasztalnál nincs különbség Antonius
és Caesar között - két taktikus, két ellenfél,
akik elfogadják a közös módszereket.
Később azonban, me-szabadulva Róma
hatásától, Antonius visszatalál önmagához,
két olyan gesz-tust is tesz, amelyek
Caesartól elképzelhetetlenek volnának. Az
áruló Aenobarbus után küldi hátrahagyott
vagyonát, és döntő ütközet helyett döntő
pár-viadalra hívja ki Caesart. Ekkor már is-
mét a régi, korszerűtlenül nagyvonalú
római, akit évtizedekkel fiatalabb ellen-
fele egyszerűen kinevet.

Antonius tragédiáját elmélyíti, hogy a
kapcsolat, amelybe menekül, amelyet
vállal, nem nyújtja egy tisztább világ
lehetőségét. Hiszen Cleopátra csakúgy
„római", mint Caesar, ha politizál, ha
hatalomról, alkuról van szó. Egymással
szemben álló világok erkölcsi mércéje nem
feltétlenül különböző - erre kell
rádöbbennie Antoniusnak. Valójában nincs
két világ - a világ van és Antonius.
Halálában egyedül marad, s már nem
Cleopatrába kapaszkodik, hanem egy szinte
személytelen érzésbe, amely legalább a
halálnak értelmet ad.

Hogy ezt a koncepciót megvalósíthassa, a
rendezőnek paradox módon mindenekelőtt
egy jelentékeny Ceasarra volt szüksége.
Szendrő Ivánt bízta meg a legnehezebb
színészi feladatok egyikével - tegyen
érdekessé, izgalmassá egy alakot, akiről azt
kell megmutatnia, hogy voltaképp
középszerű és unalmas. A fiatal színésznek
eddigi pesti szerepeiben nem volt alkalma
arra, hogy megmutassa képességeit, és
most Debrecenben, megérezve a nagy
lehetőséget, gyakran túlzásokba esik.
Színészi eszközei még nem érettek meg
arra, hogy természetessé, elfogadhatóvá
tegyék ezt az igen izgalmasan elképzelt
Ceasart. És mégis, torzóként is megragadó
neuraszténiás hiúságtól és
kamaszirigységtől hajtott figurája. Mély
színpadi értelmet képes adni egyes
jeleneteknek, mint például Octavia
visszatérésének Rómá-



Vinnes Emmy, Horváth Kati, Soós Edit és Fonyó István az Antonius és Cleopatra debreceni előadásában (Kalmár István felvétele)

ba, ahol is Szendrő szinte egy Cipolla
eszelős feszültségével táplálja bele test-
vérébe az elhagyott feleség érzéseit, mert
ezt a manipulációt kívánják hatalmi
törekvései. Vigyáznia kellene azonban
színésznek is, rendezőnek is, hogy egyes
konkrét beállítások ne emlékeztessenek
annyira Huszti Péter nagyszerű Madách
színházbeli Jagójának megoldásaira -
gondolok például Ceasar görcsös
összerándulására, amikor Antonius
halálának hírét veszi -, mert ezek fe-
leslegesen epigon hírébe hozhatják az
egyébként eredeti felfogást.

Az Antoniust játszó Fonyó István első,
szembetűnő érdeme a külsőségek hiteles
megteremtése. Ez ugyanis nem olyan
egyszerű, mint általában hisszük : a színész
alkata megfelel, ha elég magas. vagy
alacsony, sovány vagy kövér, enervált arcú
vagy életörömtől kicsattanó. Igaz, hogy
Fonyó István fizikai alkata megfelel a
képzeletünkben Antonius iránt támasztott
igényeknek, de a mozgást, hanghordozást
egy általánosságokon túllépő elképzelés
szerint kellett kidolgoznia. Robusztus ereje
teljében le-vő, természetes eszére,
ravaszságára és nem intelligenciájára vagy
műveltségé-re építő katonát állít elénk. Az
érzel

mek kifejezésével van csak gondja Fo-
nyónak; sokszor téved romantikus sza-
valósdiba, nem találja az egyszerűbb,
őszintébben ható megoldásokat. Sajnos, az
a „csavarás" itt nem játszható el, hogy a
nyers katona, aki nem ért a szavakhoz,
természetszerűen álpátoszra vált, ha a
lelkét kell feltárnia. Mégis elmondhatjuk,
hogy Fonyó mindvégig azt az elképzelést
jelzi, amelyet szerepéről a rendezővel
közösen kialakított, s amely az előadás
gondolati építményébe logikusan
illeszkedik.

Ennek a bemutatónak nagy problémája
Cleopatra megjelenítése. Hogy Soós Edit
érzékeny, a figura érzelmi-politikai
ellentmondásait drámaian ki-élező
alakításában Egyiptom királynője öregedő,
elvirágzott asszony, aki tíz körömmel
kapaszkodik a daliás Antoniusba, ezt
önmagában elfogadhatjuk. De ha ez a
felfogás nem párosul valamiféle női,
emberi izgalommal, Cleopatra lényéből
sugárzó vonzerővel, akkor a rendezőnek
számolnia kell azzal, hogy Antonius
részéről sem beszélhetünk világraszóló
szenvédélyről, az érzelmek nagyzoló,
merész vállalásáról - miként ezt Fonyó
István megkísérli el-játszani -, legfeljebb
Antonius szeszé

lyéről, szánandó mániájáról, ami viszont
nem ívelhet át tíz-egynéhány történelmi
esztendő eseményein. Félreértés ne essék:
a szereposztási tévedés következtében nem
a kapcsolat magyarázata, hanem a dráma
tétje hiányzik.

S ezért az előadás egyensúlya is meg-
bomlik; élvezzük és értjük a világról adott
képét, de nem tudunk mit kezdeni Antonius
és Cleopatra kettős port-réjával. Mert ha a
világ elpusztít valamit, ami felemelő,
akkor megrendülünk. Ha átlép valamin,
ami legfeljebb csak különös, akkor esetleg
sajnálkozunk. Mint azon is, hogy a
debreceni Antonius és Cleopatra más
vonatkozásokban oly meggyőzően korszerű
koncepciója nem nyert maradéktalan
színpadi megvalósítást.

A Vígszínház színpadának bal oldalán a
római birodalom felségjelvényei, pajzsok,
fegyverek; jobb oldalán Egyiptom
egzotikumát idéző jelképek, gyöngyök és
madártollak folklórgyűjteménye. Fémes
ridegség és délszaki színek ellentétét
hangsúlyozza Fehér Miklós díszlete,
mielőtt akár csak egyetlen szereplő színre
lépne. Túlságosan leegysze-



rűsített szimbólum ez, de legalább ígér
valamit; összeütközést, drámai konfliktust
a szereplők között,
akik majd a sematikus hátterek előtt
remélhetően
bonyolultabb művészi eszközökkel teljes -
tik ki Shakespeare Antonius és Cleopatra
című drámáját.

De ami az elkövetkező három órában
történik, az nem felel meg a várakozásnak,
nem igazolja a díszlete amelynek mintha
volna koncepciója. előadásban ugyanis
lehetetlen az összetartó rendezői gondolat
nyomára jutni

Látunk egy igéző, elhitetően vonzó 's
izgalmas Cleopatrát Ruttkai Éva
alakításában, aki azt, amit vállal ebből a
ellentmondásokkal teli szerepből,
ragyogóan meg is oldja. Sajnos, keveset
vállal. Cleopatrát, a felelőtlen, tobzódó
szerelmest, majd a méltóságáért, sorsáért
felelős asszonyt maradéktalanul. De i
királynőt, aki két döntő csatában vesztébe
kergeti szerelmét, majd alkudozni próbál
annak ellenfelével, Caesarral a saját trónja
megtartásáért, azt a számító-

taktikázó, mindenáron hatalmon maradni
akaró politikust nem mutatja meg.
Tartozunk az igazságnak azzal, hogy
Ruttkai a szerepnek ezeket a motiváló
ellentmondásait sikeresen fedi el, számára
Cleopatra egyértelműen és kizárólag csak
áldozat, .aki halálában fel-magasztosuk
Ezzel a felfogásával azonban
nagymértékben hozzájárul egy merőben
apolitikus, a drámát magánérzelmekre
szűkítő előadáshoz.

Es látunk egy igen modoros, hang-súly-
és mozdulatsémáiban megrögzött
Antoniust, Darvas Ivánt, aki értelmet-lenül
magára vette néhány közelmúltban játszott
szerepének külsőségeit. Don Quijotét és
Ashap Pendragont látja viszont a néző, és
hall egy túlartikulált, elnyújtott sziszegő és
ropogtatott kettős hangzókkal zsúfolt,
természet- és szerep-ellenes
szövegmondást. Retorikus, ágáló Antoniust
állít elénk Darvas, s jóllehet kétségtelen
áldozata egy alapvető szereposztási
tévedésnek, mégis úgy érezzük, hogy ezek
a kifogásolnivalók már

függetlenülték a konkrét szereptől, s nyílt
kimondásukkal éppen Darvas kivé-teles
színészi tehetségének tartozunk.

Aztán láthatjuk Oszter Sándor villogó
tekintetű, határozott, férfiasan rendet
csináló Caesarát, aki úgy vonul végig az
előadáson, mint a Hamlet Fortinbrasa
Dánián, és úgy köt ki Egyiptomban, mint a
III. Richard Richmondja Anglia partjain.
Vagyis igazságot oszt, megbünteti a léha és
elbizakodott Antoniust, majd méltányos,
első osztályú temetést rendel a két
elővigyázatlan címszereplőnek.
Mindeközben persze felszámolta a
triumvirátust, s kiirtotta valamennyi le-
hetséges ellenfelét, hogy nem egészen két
évtizeddel a zsarnokként megölt Julius
Caesar halála után ismét egyedural-
kodóként kormányozhasson - de e té-
nyeknek Oszter alakításán nincs nyoma.

Ezt láthatjuk a Vámos László ven-
dégrendezte Antonius és Cleopatrában,
meg sok felesleges, de igen jellemző ap-
róságot. Cleopatra jó néhány parókáját
például, köztük egy göndör-gyapjasat,

Jelenet az Antonius és Cleopatra vígszínházi előadásából



amolyan afrikai stílusban. A fehér bőrű
Ptolemaiosz-ivadéknak ilyen frizurája
nem lehetett, de még a Shakespeare által
cigányasszonynak tituláltatott Cleo-
patrának sem. Kérdés, keressünk-e egy-
általán valamilyen elképzelésre valló
magyarázatot. Valószínűbbnek tűnik,
hogy a dekorativitás volt a vezérlő elv, a
látványos hatások öncélú keresése. Vagy
mi más indokolná azt a műgond-dal
rekonstruált faltörő kost, amely a
váltakozó tengeri és mezei ütközetek
idején egyszer csak megjelenik a háttér-
ben, hogy aztán mindvégig benn is ma-
radjon a színpadon? Hogy az illúziókel-
tőnek szánt, de erőteljesen illúziórombo-
ló csatajelenetekről már ne is beszéljünk.

Legfőbb gondunk a pesti Antonius és
Cleopatrával tehát az, hogy a rendező
nagy tablókra és rafináltnak hitt hatásokra
összpontosította figyelmét - a színészi
munka helyett.

*

És ami mindkét előadásból hiányzik
Aenobarbus drámája.

Ő az a „mellékszereplő", akinek
megírásakor Shakespeare a legjobban el-
tért a plutarkhoszi forrástól. A Párhu-
zamos életrajzokban szereplő Aenobar-
bus mocsárlázban szenved, s nem sokkal
azután, hogy átáll Caesarhoz, bele is
pusztul betegségébe.

Nem véletlen, hogy a drámában csak az
actiumi csata után lesz árulóvá, vagy-is
sokkal később, mint Plutarkhosznál.
Shakespeare ezt mondatja róla Anto-
niussal ............. kívánom, többet életében /
ne kelljen már gazdát cserélnie. / Én
balsorsom! hány feddhetetlen embert /
Megrontottál! ..."

Aenobarbus - egy magatartás csődje. Az
ember, aki megpróbálta objektíven
felmérni a helyét a világban, s becsülete
ellentétbe került az értelmével. Sorsa azt
példázza Shakespeare-nél, hogy az igazán
feddhetetlen emberek el-

pusztulnak a világok közti őrlődésben,
mert a józan ítélőképesség elvtelenségre
készteti őket. Aenobarbus elhagyja An-
toniust,mikor azt látja, hogy vezére esz-
telenül cselekszik. De nem elég gátlástalan
ahhoz, hogy árulóként jól érezze magát.
Vagyis nem képes morális élet-elvvé
emelni az árulást - el kell múlnia a világból.
És Shakespeare pontosan ezt írja meg,
hiszen Aenobarbus halála nem más, mint
távozás az élők sorából. Nincs semmiféle
gyilok, Aenobarbus bejön a színre,
tizenhét sorban megbánja vétkeit, majd
Antonius nevével a száján meghal. Olyan
csendesen, hogy az őrt álló katonák azt
hiszik, el-aludt.

De Aenobarbusról szólva kénytelenek
vagyunk az elmélet szintjén maradni.
Gerbár Tibor egyszerű, visszafogott alakot
formál Debrecenben, mégsem tud
megrendíteni, mert nincs igazán jelen az
előadásban. A rendező nem teremtette
meg azokat a játéklehetőségeket, ame-
lyekkel élve szavak nélkül is beszédes
lehetne. Mádi Szabó Gábor pedig egy ki-
érdemesült díjbirkózót játszik a Vígszín-
házban, aki élete alkonyán rájön, hogy az
utolsó meccsen hibát követett el.

Aenobarbust sokat látjuk mindkét
színen, de egyik előadásban sem ismerjük
meg.
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