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CALIGULA HALOTT
SZÉKELY JÁNOS DRÁMÁJA KOLOZSVÁROTT

színház politikai tényező. Annál in-
kább az, minél kevésbé az maga a
politika. Olykor a színház -
belezavar
a politikába; mint tette ezt a közel-
múltban itt is, Erdélyben is (ha hagy-

ták, vagy nem vették észre). Most víszont
a politika „zavar bele" a színházba: ami-kor
e sorokat írom, egyre jönnek az aggasztó
hírek magyarellenes pogromokról,
halottakról és sebesültekről. Miközben -
hogy Székely János drámájának szimboli-
kus konfliktusát idézzem - a szobor és
eredetije halott, s a zsidók megőrizték
templomukat.

A kolozsvári Állami Magyar Színház első
bemutatója örömteli esemény volt, hisz
örömteli történelmi fordulat előzte meg és
tette lehetővé. Öröm volt viszont-látni egy-
két éve nem látott barátokat, ismerősöket;
és öröm volt látni az immár világos és
meleg színházat, igazi premierre öltözött
igazi közönséggel az elő-csarnokban, majd
a nézőtéren. Öröm volt, hogy eljött az író,
Székely János, aki először látta színpadon
ezt a drámáját (hisz a magyarországi
bemutatókon nem lehetett jelen). S jó
lenne most a bölcs író pesszimizmusát
sejteni abban a rövid ki-fakadásban,
melyben igen elkeseredetten és igen
pontosan jósolta meg mindazt, ami alig tíz
nap múlva Marosvásárhelyen
bekövetkezett. Ma, visszagondolva a be-
mutatóra, csak erősebb a sejtés: a történet
nem ott ér véget, ahol a dráma.

Az előadás - nem volt jó. Ez nem nagy
baj, csak muszáj leírni, hiszen előbb-utóbb
mégiscsak a színházról kell majd szólnia
ennek a színháznak is. Most még a
helyzetről szól, alig színházi nyelven. A
társulat súlyos színészgondokkal küzd,
Tompa Gábor rendező meg a társulattal és
a darabbal. „Normális" helyzetben aligha
illik össze ez a rendező és ez a dráma: a
helyzet parancsolta egymáshoz őket.

Székely János drámájának alapkonflik-
tusa - beviteti-e Petronius a szobrot a
zsidók templomába - mind szimbolikus,
mind parabolisztikus értelemben ezúttal
nem konfliktus, hanem pusztán helyzet.
Kolozsvárott ugyanis az első pillanattól
fogva világos, hogy a szobor kint marad;
csak az a kérdés, hogy a templom megőr-
zött szentsége hány ember - zsidók és
„Petroniusok" - életébe kerül. E sajátos és
színházi értelemben érvényesíthető as-
pektust azonban nem - vagy nem csak -
egy megfelelő rendezői értelmezés veti fel,
hanem az a tény, hogy a Petroniust játszó
Boér Ferenc nem találkozik a figurá-

Jelenet a Caligula helytartója kolozsvári elő-
adásából (Csomafáy Ferenc felvétele)

val. Caligula helytartója ebben az elő-
adásban nem okos, formátumos diktátor,
hanem hiszteroid, bizonytalan és komple-
xusos helyi kiskirály; nem méltó ellenfele
Barakiásnak (miként a színész sem part-
nere a Barakiást alakító Csiky Andrásnak).
Boér teátrális gesztusokkal minduntalan
„föléjátszik" a szövegnek, amelyet: vi-
szont szinte egyenletesen emelt hangon,
indulatosan mond. Nemcsak a szöveg
ritmusa, verses dinamikája nem érvénye-
sül, a gondolatok is alig.

A cselekmény rendben lepereg; meg-
halnak mind, akiknek halála nyersen és
történelmien hiábavaló. A színpad hang-
súlyos pontján emelkedő szobor állvány-
zatán otthonosan jön-megy néhány sze-
replő; törülgetik, tapogatják a monumen-
tális tákolmányt, szinte bizalmas viszony-
ban vannak vele. Mintha Caligula szobrá-
nak kint, a templom előtt lenne a helye
régóta már.

Csiky András Barakiása higgadt bölcs.
A színész szerencsére nem veszi fel a
harcot Boér hangerejével és manírosa, túl-
tengő jelenlétével; éppen ezért akkor is
inkább őt kell nézni, ha hallgat, miközben
Petronius ágál. Csiky nem kevés rezignált-
sággal színezi a figurát, s ennek jelentése
van: ez a Barakiás tudja, hogy neki (nekik)
így sem, úgy sem jó.

A zsidó főpapot László Gerő, a leleple-
zett merénylőt Nagy Dezső játssza; a drá-
mában is mellékalakoknak szánt figurák
itt még mellékesebbek, bár erről nemcsak
a színészek tehetnek. Nem izzik fel Petro-
nius két testőrének árulási konfliktusa
sem, pedig a két színész, Bíró József és
Bács Miklós csak Boérhez képest tűnik
halknak. Megemelkedik viszont Decius: a
belecsempészett rezonőrség Dehel Gábor
alakításában afféle Fortinbrasszá színezi a
kaméleon-karakterű követet.
T. Th. Ciupe díszlete puritán - de hisz

Tompa Gábor rendezése is az. Ez az elő-
adás egyetlen tartalmasan összehangzó
jellemvonása. A rendező és díszletterve-
zője értik egymást, mi meg őket: Caligula
meghalt, Isten megmaradhatott a temp-
lomban, s a jó ég tudja, mi következik
most. Erről azonban szólhatna jobban is
az előadás.
A kolozsvári színház - a művészek szán-

déka szerint- megkezdi a normális, mun-
kás hétköznapjait. Jókívánság és tisztelet
illeti őket ezért - meg kritika.
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