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A jó zsarnok
színész akar lenni

A koro nata nú
a József Atti la Színházban

Caligula, Néró és Domitianus -- a törté-
nelemkönyvek is így sorolják a római
birodalom hírhedt zsarnokait, a klasszikus
tirannusi uralom legvadabb megtestesítőit.

Caligula építőszenvedélyű szörnyeteg
volt. Néró dilettáns költő és színész. S mi
volt, mi akart lenni Domitianus? Császár,
isten vagy tán inkább mégis színész?

Páskándi Géza Domitianusa, A k o r o

n a t a n ú főszereplője tudatos császár, tu-
datos zsarnok. Elődeit tagadja. Caligulát
és Nérót szánalmasnak, gyengének, bo-
londnak nevezi, Magát, ellenükben,
eredetinek tartja. Eredeti császárnak,
elődök nélkülinek, s a legnagyobbnak:
istencsászárnak, jó zsarnoknak. Ragasz-
kodik hatalmához, az igazi, a tökéletes
zsarnoksághoz. Gyűlöli és lenézi a kő-
zépszert. Tirannus ő, aki tudja, hogy a nép
fölött csak az erőszak győz. Tirannus, aki
féli, gyűlöli a filozófiát, mert az nem
ismeri el a császárkultuszt. Megveti a
színházat, mert érzi, hogy az kigúnyol-ja
őt, és lelke mélyén irigykedve ágál a
színészek ellen is. Tirannus, aki tervez,
aki okos, s aki nem tagadja: a zsarnoksá-
got szent dolognak tekinti. Leghőbb vá-
gya, hogy megtisztítsa a ráhordott mo-
csoktól. Úgy hirdeti: a zsarnokság jóra és

rosszra egyaránt használható, ő maga. pe-
dig a jó zsarnok. A hatalomról szónokol, a
szabadságot gúnyolja, s közben halom-ra
gyilkoltatja saját embereit és ellenségeit,
rokonait és alattvalóit.

Domitianus nagyságát hirdeti uralko-
dása, nagyságát mutatja. kegyetlensége.
Eredetiségét maga hirdeti., még attól sem
retten vissza, fogy miközben üldözi a
színészetet, mert az sérti a magánerköl-
csöt, önmagát színésznek nevezze: „Ró-
lam azt mondják: tudok színlelni, tehát
magam is színészféle volnék. Róma nem
marad hát színész nélkül - nyugodjatok
meg!" Az eredeti c s á s z á r , a jó zsarnok tán
színész akar lenni? Tán megirigyelte a
színpadi életet, tán legszívesebben szín-
házzá változtatná az egész világot, drá-
mává a való életet, hogy maga játszhassa
a főszerepet?

Tóth Judit (Domitia) és Horváth Sándor (Domitianus) Páskándi Géza
történelmi krimiiében

Horváth Sándor (Domitianus) és Tylt Attila (Flavius) A koronatanú
József Attila színházi elöadásábbl (Iklády László felvételei)



A koronatanú hiteles történelmi szitu-
áción alapul. Az ókori Róma világából
elevenednek meg hősei, s a történet maga
is a császár másfél évtizedes ural-
kodásának eseménysorozata. A. konkrét I.
századi valóság gazdag anyagára épül, a
drámai törvényeket figyelembe véve.
Páskándi Géza ezúttal is, mint történelmi
drámái bevezetőiben már annyiszor, le-írja
szabadkozásait: a darab a császár
uralkodásának sűrítménye, tehát az író
nem tarthatta magát a kronológiához. A
mű nem fejlődést, hanem már a tirannus
császárt mutatja be. Kitaláció is van
benne, amely nem hű a korabeli esemé-
nyekhez, a szereplők rangján, címein is
változtatott a szerző.

E látványos szabadkozás -- nem először
írjuk le e folyóirat hasábjain - fölös-leges.
A drámaíró bizonyára azért változtatott az
események menetén, az alakok
megrajzolásán, mert többre akart vállal-
kozni, minta történelemkönyv-írók, mert
mondanivalója volt a régmúlt korról, mert
a dráma öntörvénye úgy kívánta, mert úgy
találta, hogy egy adott történelmi világon
túlmutatva a játék gondolat-rendszere
további, korunkhoz közel álló kérdésekre
keres feleletet. A szabadkozásra tehát
nincs szükség, annál inkább a történelmi
illusztrációtól való elszakadásra.

Mert A koronatanú, még ha szerzője
szándéka más lehetett is, nem több egy
klasszikus értelemben vett történelmi já-
téknál, amelyben itt-ott ironikus hang-
vétel csendül meg. Valóságos történelmi
játék, annak valamennyi színpadi kellé-
kével. Kétségtelenül vannak benne,
hogyne lennének, a történelem sajátossá-
gából eredően általánosítható, későbbi
századok máig szóló, nyugtalanító gon-
dolatai, de egészében nézve mégiscsak
történelmi mese ez a javából.

Páskándi Géza történelemóráján egy-
más után vonulnak föl a szereplők. Alak-
juk, jellemük meghatározott első szín-
padra lépésükkor. Ebben a drámában nincs
jellemfejlődés, nincs váratlan pálfordulás,
mindenki éppen olyan marad, mint
amilyennek megismertük. Az alatt-valók,
az urak és a katonák megegyez-nek a
császárgyűlöletben, a rettegésben. Szót
emelni csak a filozófus, az író, a drámaíró
és a színész mer, de szavuk erőtlenül
cseng Páskándi drámai világában. A vita
nem vita itt, csupán egymás mellett haladó
szóáradat. A szellem morális fölénye alig
emelkedik az erkölcsi gátlásokat nem
ismerő hatalmi téboly fölé. A szópárbaj
inkább csak tézisek, pél

dák felsorolása, mint drámai összeütközés.
Még Domitia, a császárné, aki eljut a férjét
megcsaló szerelmes asszonytól az
összeesküvés cselekvő résztvevőjéig sem
kap lehetőséget a drámai fejlődés
feszültségének megteremtésére.

Talán ha Páskándi Géza még inkább
hajlandó lett volna elszakadni a történelmi
eseményektől, ha Domitianusát mint a
zsarnokságig elérő császárt ábrázolja, ha
azt próbálja megmutatni, amiről maga is
beszélt előszavában - „hol van az a
határpont, ha van, amikor a szigorú kéz
már zsarnokivá merevedik -, születhetett
volna komoly emberi, társadalmi dráma a
római történetből.

Hogyan közvetíti a József Attila Szín-
ház előadása, Berényi Gábor rendezése a
történelmi játékot? A lehető legegy-
szerűbb módon: históriai mese pereg a
szemünk előtt. A színészek képességük-
höz, vérmérsékletükhöz mérten mondják a
szöveget. Játszanak a játékkal; jól érzik
magukat a véres kegyetlenség színpadán.
Föl sem merül bennük, hogy meg lehetne
próbálni ennél valamivel többet is
kicsikarni Páskándi drámájából.

Történelmi krimi - írta a színház a darab
műfajának meghatározását a plakát-ra. S
ehhez tartja magát. Római kori bűnügyi
játékot adnak elő a színészek, a krimik
különösebb izgalma nélkül. Mindenesetre
e megjelölés a közönségcsábítás nem
titkolt, jól bevált formája: a krimi, még ha
történelmi is, bizton számíthat
érdeklődésre.

Páskándi Géza a dráma elé írt szerzői
utasításban így beszél a darab megfor-
málásáról: „A játék stílusa kemény, pu-
ritán: pergő idegjáték, hiszen történelmi-
pszichológiai dráma is ez. Előadva -- a
történelmi irónia ne tűnjék el belőle.

S hogy e szerzői utasításból mi maradt?
A játék lassú, vontatott. Pergő ideg-játék
helyett részletező, megfontolt. A pu-
ritánságot a teátrális színorgia cseréli föl.
A pszichológia már a drámában eltűnt a
történelem ködében. S a történelmi irónia?
A legfontosabb szerzői instrukció néhol-
néhol fölsejlik az előadásban, de
semmiképpen sem nyomja rá a bélyegét a
játékra. Pedig a groteszk hangvétel, a
fölerősített ironikus szemlélet lett volna az
előadás lehetséges, elfogadható útja. A
dráma mélyén meglevő, Páskándira oly
jellemző, abszurd humor Berényi Gábor
rendezésében inkább a komédiázás felé
tart.

Kemenes Fanny jelmezei színesek, lát-
ványosak, Csányi Attila díszlete hűen

szolgálja az írói elképzelést, jó játékteret
teremtve a színészeknek.

Horváth Sándor játssza Domitianust, a
véres kezű zsarnokot. A groteszk hang
idegen a nagyszerű színésztől, így aztán
erőteljes tónusát az irónia helyett a ko-
média színezi. Hatalomvágya, zsarnok-
sága, fölénye, hiúsága teljes egy történel-
mi tréfa szintjén, ám alig érzékeltet vala-
mit Domitianus cinikus filozófiájából,
összetett egyéniségéből.

Tóth Judit szép Domitia. Szenvedélyes,
méltóságteljes, de a drámai iróniát ő sem
teremti meg. Újréti László Stephanus, a
testőrség parancsnoka, az össze-esküvés
szervezője. A figurában csupán egy
történelmi magatartás jelzését játssza el,
alakítása szikár, gondosan kerül minden
komolytalan hangot. Tyll Attila a cézár
nagybátyjának, Flaviusnak és Horváth
Gyula, a távoli rokon, Purius szerepében
külsőséges, teátrális eszközökkel él,
túlkarikírozva szerepét. A többiek:
Kránitz Lajos Parthenius, Szirmai Péter
Paris, Solti Bertalan Epiktétosz, Kovács
Gyula Rusticus, Straub Dezső Helvidius,
Makay Sándor Maximus, Jancsó Sarolta
Glaedia szerepét formálva, megfelelően
illeszkedtek az elő-adásba.

Vajon Páskándi Géza, aki annyira is-
meri a drámai szavak értékét, látva A
koronatanú előadását, megérti-e, elhiszi-e,
hogy a történelmi játék csak akkor válhat
igazán történelmi parabolává, ha ta-
nulságai valóban gazdagok, ha groteszk
hangvételével túlmutat a megszokott
történelmi értékelésen?

Páskándi Géza: A koronatanú (József Attila
Színház)

Rendező: Berényi Gábor. A rendező
munkatársa: Bodori Anna. Díszlet: Csányi
Ár-pád. Jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Horváth Sándor, Tóth Judit, Tyll
Attila, Horváth Gyula, Kránitz Lajos, Újréti
László, Szirmai Péter, Solti Bertalan,
Kovács Gyula, Straub Dezső, Geréb Attila,
Beratin Gábor f. h., Makay Sándor, Jancsó
Sarolta.


