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Játék a Birodalomban

A nagy Romulus Szolnokon

A függöny fölmegy - azaz dehogy megy
föl, hiszen nincs is, de szükség sincs rá,
mert a második felvonás végén nem kell
vele játszadozni, háromszor is félig le-
bocsátani! Bejön Turai és Gál, élcelődnek
a Római Birodalomról, bejön a lakáj is
(egyszerre kettő), Annie meg a többiek.

Fölényes, laza társalgási színmű zajlik a
színpadon, miközben a néző egyre jobban
feszeng a székében. De hiszen ez nem a
Játék a kastélyban, ennek nem annak kéne
lennie!

A háttérben, furcsán megvilágítva, egy
tümpanon negatív lenyomata, ahol négy,
leszbikusnak tűnő hölgy tornamutat-
ványokat végez, majd az első rész közepe
táján teljesen váratlanul úgy dönt, hogy a
továbbiakban Romulus Augustulus Caesar
egyes mondatait nyomatékosítandó,
megismétli. Ebben kétségkívül van valami
Dürrenmatt-szerű, nagy-vonalúan
elidegenítő effektus.

Á két vonal azonban, mint az agrár-olló
szárai, egyre távolodnak egymástól.
Márpedig az ilyesmi nem csak a gazdasági
életben baljóslatú előjel. Ez-úttal
petárdarobbanás-szerű előadás helyett egy
felfújt papírzacskó elpukkanását jelzi.
Legföljebb ha azzal vigasztalhatjuk
magunkat, hogy a papírzacskó viszont
mesteri munka.

Dürrenmattnak ez a harminchárom
esztendeje írott első igazán sikeres gro-
teszkje kétségkívül megtévesztő. A csir-
kéket nevelő kedélyes uralkodó, a hülye-
hülyébb-miniszter fokozást szigorúan be-
tartó mellékszereplők kihívása nehezen
hárítható el: milyen könnyű is szellemesen
elkedélyeskedni ezt az egészet?!

Hiszen a szerző szerint a ma - és
visszavetítve sokszor a tegnap is - „lé-
nyegében szatírjáték, a színfalak mögött
zajló tragédiák nyilvánosság előtt be-
mutatott utójátéka". Amiből nyilván-való,
hogy mert a tragédia bűnt, kétségbeesést,
fegyelmet, világos látást és a felelősség
érzését feltételezi a játszóktól, a szatírjáték
szereplői mint „bűnös és
következésképpen felelős emberek nem
létezhetnek többé. Az események anélkül
mennek végbe, hogy bárki is fele

lős lenne értük egyénileg". (Színházi
problémák, 1955)

Vagyis groteszkesítve: az utolsó római
császár tette, hogy nem tesz semmit, és
közbe nem avatkozásával mégis sietteti a
törvényszerű bukást, mert rájön, hogy
széllel szemben nem lehet, hát
megpróbálja hátszéllel. Azonban arra is
kénytelen rádöbbenni, hogy se szembe-
széllel, se hátszéllel nem érdemes. Maga
Romulus mondja ki az utolsó nagy szem-
besülés során: „Én tönkretettem Rómát,
mert rettegtem múltjától, te Germániát,
mert borzadtál jövőjétől. Kísértetek
játékszerévé váltunk, hiszen nincs hatal-
munk sem afölött, ami volt, sem afölött,
ami lesz."

Az előadásból pedig annak is ki kell
derülnie: afölött sem, ami van.

Árkosi Árpád rendezése engedett a
kézenfekvő csábításoknak. Hagyta, hogy
az előadás stílusa groteszk felől a brettli
irányába forduljon. Á már említett Játék a
kastélyban műfaji megjelölése, „anekdota 3
felvonásban", sajnos e Romulus-előadás
rendezői koncepciójára is illik. Ettől
lesznek a néző érzései végtelenül
ambivalensek. Mintha egy jól sikerült
amatőr előadást látnánk, tehetséges
vezéregyéniségekkel, akik lélegzetállítóan
szólóznak, néhány lelkes, de nagyon rossz
amatőrrel, pár unott profival, s
mindezenközben a darab színpadra
vivőjének már nem marad máshoz ereje,
mint hogy a legkönnyebben kezelhető
néma szereplőkkel valamiféle megkore-
ografált előadás látszatát keltse.

Percig sem állítom, hogy minden át-
gondolatlan lett volna. Hiszen például
Aemilianus (nem utolsósorban Pogány
György kiugróan jó játéka miatt) ritkán
látható egységben valósítja meg Dürren-
matt elképzelését. A két kuvikszerű ko-
mornyik hangsúlyos szerepeltetése igen
jó. A második rész nagy orgyilkosjelenete
fergetegesen mulatságosból végtelen
ízléssel megy át torokszorítóba, s az elő-
adás utolsó két jelenetében is patikamér-
legen szabályozva gyorsul föl az előadás.

Ugyanakkor Caesar Rupf operett-
magánszáma, vagy Apollyon végtelenül
elcsépelt, „búzakereskedőre vett" figurája
újra és újra kizökkentik az embert. Nem
szólva az olyan bosszantó figyel-
metlenségekről, mint például hogy a
császár megcsodálja - a szöveg szerint

Odoaker nadrágját, mint aki még nem
látott ilyent, holott Rupf két jelenetben is
ezt hordta, a jelmeztervező és alighanem
mindenki más figyelmet-lensége miatt.

Á tümpanon belsejében ágáló lenge
hölgyek jelenlétét egyre inkább hajla-
mosak vagyunk elfogadni, hiszen a cse-
lekmény bonyolódásával sorsszerű jelen-
tőséget kapnak. Azután egyszer csak le-
jönnek, elvegyülnek a többi melléksze-
replő között, majd elszaladnak a germánok
elől, oktalan, részvétlen és észrevétlen
eltűnésükkel megkérdőjelezve addigi
létjogosultságukat is.

E kettősség szinte átszövi ezt a jó-rossz
előadást. Antal Csaba díszletei már akkor
előlegezik a tragédiát, amikor még el sem
kezdődött a játék. Ez a katakombaszerű
palota, a szemétledobó csöveken át
sugárzó szórt fénnyel, az oszlopfőkön a
nagy elődök mellszobraival, az oszlopok
belsejében pedig rácsos ketrecben tartott,
nagy elődökről elnevezett mai csirkével az
évad egyik legjobb díszlete.

Ezzel szemben a szép és hagyományos
római tógákon ízléstelenül és zavaróan
jelennek meg a zörgős fekete fóliák, a
celofánszerű, gusztustalan és magyaráz-
hatatlan köpenykék. Amiben a legért-
hetetlenebb, hogy a jelmezeket ugyanez az
Antal Csaba tervezte.

Romulus Augustulus - kinek a maga
kora kevesebb tiszteletet adott, mint a
színlap, amely kicsinyítő képző nélkül
Augustusnak jelzi - Kristóf Tibor. A
színésznek hatalmas árnnyal kell meg-
küzdenie: Pécsi Sándor Madách-béli,
mindent elsöprő alakításáéval. Pécsi akkor
clownt formált Romulusból, Kristóf (talán
épp ezért) rezignált világlustájává alakítja
a magáét. Nincs bohóckodás, itt egy fáradt
diktátor rendez mosolytalanul
végkiárusítást. Ezzel kissé elve-szít egy
óriási előnyt: a meglepetését. Nem
szisszen fel a néző, amikor a szó orvosi
értelmében is imbecillnek hitt uralkodóról
kiderül, hogy kora legnagyobb koponyája.
Hiszen az első perctől látjuk, hogy ez itt
okos ember, sőt egy idő után -- legkésőbb
az első rész közepére - még azok is
megsejtik politikai szándékait, akiknek
teljesen ismeret-len szöveg A nagy
Romulus.

Ezzel együtt elmondható, hogy Kristóf
nem maradt alul az angyallal vívott
csatájában. Az ő Romulusa más, de je-
lentős, emlékezetes.

Épp ilyen kiugró szerepformálás Pogány
Györgyé. Dürrenmatt egyik szerzői
utasításában óva int attól, hogy Theoderich
túl látványos, operettszerű legyen.
Utólagos megjegyzéseiben pedig azt írja
Aemilianusról: „végzetét emberileg kell
érzékeltetni, egyszersmind a császár sze-
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mével nézve, mert ő meglátja a meg-
gyalázott tiszti becsület álarca mögött a
hatalom ezerszeresen bemocskolt ál-
dozatát".

Pogány eddig nem tudott mindig meg-
szabadulni a színpadot megdübörögtető
akrobatikus ugrásoktól, hajlobogva el-
sistergett monológoktól, éppen ezért
hökkenten vártuk, milyen lesz a római
patrícius, illetve a germán alvezér kettős
szerepében.

Nos, Aemilianusként olyan belső tü-
zektől izzóan csöndes volt, hogy meg-állt
a lélegzet, s alighanem nem csak a
nézőtéren, de a színpadon is. Pogány
szavak nélkül játszotta, mondta el, hogy
napokig, hetekig bujkált feldúlt országo-
kon át, s hogy hitetlenkedő álmélkodása a
jóltáplált tyúkok, a kihízott nők és férfiak
láttán nem költői kérdés, de egy a halálból
megtért ember óvatos érdeklődése.

Theoderich vizesen hátranyalt frizurájú
élsportoló. Pogány minden szélesebb
gesztus nélkül önmagára írja a majd
szétrobbanó engedelmességet. Ahogy
végtelen udvariassággal, de a kígyó hang-
ján sziszegi: igenis, kedves bátyám, nem,
kedves bátyám, már e gesztussal jellemet
állított elénk.

A darab groteszk színeire érdekes
módon a két komornyik, Áchilles és
Pyramus alakítói, Varga Tamás és Mucsi
Zoltán éreztek rá. Ez a két szikár,
majdnem egyforma megjelenésű, hófe-
hérre festett hajú színész egyforma, tó-
nustalan, kicsit unott hangon beszél,
kimért előkelőséggel mozog, anélkül,

hogy a szokványos lakájmodorosságokat
eljátszaná. Stupid zagyválásuk, úgymond
„filozofálásuk" kidomborítja rokonságukat
két másik abszurdan groteszk alakéval,
Stoppard Rosencrantz és Guil-
densternjével.

Ifj. Kőmíves Sándor nem hozta elég
súllyal Odoaker amúgy testes szerepét.
Pedig Dürrenmatt kézenfekvő, jó kulcsot
ad ehhez, amikor azt mondatja a germán
törzsfővel: „paraszt vagyok, gyűlölöm a
háborút". No igen, kézenfekvő, de nem
feltétlenül jelenti azt, hogy a kritikus csak
egy szögediesen ő-ző Odoakert hajlandó
elképzelni. Ha rendezőnek és színésznek
az az álma, hogy Odoaker entellektüel
legyen, ám legyen. De ilyen pihekönnyű,
jellegtelen, éppen egy súlyos egyéniségű
Romulus és egy megátalkodott
Theoderich között?!

Jeney István keserű meglepetés. Szí-
nészről aligha lehet kevesebbet mondani,
mint hogy hozta, ami meg volt írva.
(Legföljebb azt, hogy még annyit se
hozott.) Zénó, a kelet-római uralkodó
egyszerűen nincs jelen a színpadon. Csak
Jeney van, aki elfújja a szöveget,
szemlátomást úgy, hogy mielőbb túlessen
rajta. Pedig ha szerep alkalmas arra, hogy
hatalmas ziccereit kihasználjuk, hát ez az.
Egy gesztusa volt, amelyből akár figura
nőhetett volna: egy ízben ülésből hirtelen
ugrik föl, mivel azonban hosszú ruhája
végére rá-lépett, képtelen egészen fölállni:
ívben hátrahajolva, kezével kalimpálva-
egyen-súlyozva kénytelen elmondani
császári ti

rádáját. Ez a „geg" más nézők emlékezete
szerint, más előadásokon nem
szerepelvén, véletlen lehetett. Kár.

Mivel a Romulus alapvetően férfi-dráma,
Falvay Klári és Bárdos Margit ugyan jól
megírt, de rövid és nem igazán jelentős
szerepeivel keveset kezdhetett.

Végül is milyen minőségű ez az elő-
adás? A. paraszti mondással bátran rá-
akaszthatjuk: ha akarom, vemhes, ha
akarom, nem vemhes. Mert szórakoztató,
közönségcsalogató, néhány kiemelkedő
színészi alakítással egyenesen vonzó.
Ugyanakkor, aki Dürrenmattról akar-na
levonni következtetéseket, bízvást azt
hihetné, hogy a svájci mester egyenesági
leszármazottja Labiche-nak és Molnár
Ferencnek; holott ő maga sokszor tett erős
hitet többek között Arisztophanészra és az
e századiak közül Thornton Wilderre.
Nem beszélve Brechtről, aki alighanem
forog a sírjában, mint a motolla.
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