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KI SZAVATOL A BIRODALOM TARTÓSSÁGÁÉRT?
DÜRRENMATT: A NAGY ROMULUS

„Félreértés lenne azt gondolni, hogy a kelet-eu-
rópai struktúra meddő, és nem szült soha sem-
mit: önmagát szülte újjá, egyre totálisabb alak-
zatban, mígnem eljutott a totalitárius semmiig. De
a totalitárius semmi méhe is terhes: benne a
világkatasztrófa érlelődik."
Szilágyi Ákos: Tanácstalan köztársaságok szö-
vetsége, 2000, 1991/5.

nagy Romulus kaposvári előadásának
politikai időszerűsége van, de művészi
időszerűsége nincsen. Dürrenmatt „tör-
ténelmietlen történelmi komédiája" politikai
pamfletté válik a színpadon. Az előadás

kezdőképe mást és többet ígér. Az elő-zene és az
előjátéka színpadi időkezelés és metaforikusság
Bob Wilson-i posztmodern teatralitását idézi. Ám
e rövid előjáték után, melyben a két császári
komornyik lassított balettmozgással és szintetizált
géphangon megszólalva készíti el az uralkodói
reggelit, az előadás visszatér egy konvencionális
játékstílusba. A bevezető tónusa utóbb egyszer
sem bukkan fel az előadásban.

Mohácsi János rendezése azt a jelhasználat-
típust állítja előtérbe és teszi kizárólagossá,
amelyben a színpadi történések közvetlenül,
művészi-esztétikai áttételek nélkül megfeleltet-
hetők mai-tegnapi politikai helyzeteknek, ese-
ményeknek és személyeknek. Ez az egyszerű
behelyettesítésre épülő hatásmechanizmus po-
litikai érvényességét tekintve igaz lehet, ám mű-
vészi érvényessége felettébb korlátozott.

A darabválasztás - a mű témájának idősze-
rűségét tekintve - kifogástalan. Hiszen a római
birodalom utolsó császárának helyzete, a biro-
dalom széthullásának végkifejlete, a rómaiak
helyére benyomuló germánok mind-mind aktu-
álpolitikai összefüggéseket és értelmet sejtet-
nek. Mohácsi Jánosnak és Eörsi Istvánnak a
szövegen végzett dramaturgiai munkája ugyan-
csak ezt az aktuálpolitikai jelentőséget hangsú-
lyozza és érvényesíti. Ennek eredményeként a
szöveg és az előadás a politikai pamflet és a
színpadi publicisztika stílusát képviseli.

Dürrenmatt abszurdja az egyedi esetnél tá-

Molnár Piroska (Júlia), Nagy Mari (Rea) és
Gyuricza István (Romulus) (Fábián József
felvétele)
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abb létösszefüggéseket hordoz: a birodalmi
agypolitika és a birodalmi hétköznapok gro-

eszk szétválását és együttállását, a régi és új ér-
ékrendek kölcsönös viszonylagosságát, szavak
s tettek kettészakadását jeleníti meg. Az elő-
ásban ebből a többrétegű történelmi abszurd-
ól valami triviális egyértelműség keletkezik. Ar-
ól van itt szó, amire a címmel és a mottóval utal-
am, de nem az esztétikai megformálás révén,
em úgy, hogy a művészi kompozíció maga vol-
a az üzenet, hanem úgy, hogy a színpadon min-
ent elmondanak, s eközben még valami színpa-
i játék is folyik.

Közvetlen hatását tekintve ez a politikai szín-
áz lehet igen erős. Hiszen a közönség a behe-

yettesítés-azonosítás kezdetleges gondolati
űveletét elvégezve elégedett lehet önmagával

s ezáltal a produkcióval is. Ám a művészi hatás,
politikumnak alárendelt művészi megformálás

olyományaként, szükségképpen erőtlen marad,
ivel A nagy Romulus előadása nem színpadi
etaforára, művészi nyelvezetre épül, hanem

özvetlen politikai utalásokra. Nem kifejez, ha-
em közöl, nem ábrázol, hanem demonstrál.

Az aktuálpolitikai fejleményeket demonstráló
lőadásban háttérbe szorul, kevesebb figyelmet
ap az egyes színpadi szituációk rendezői kidol-
ozása és a színészvezetés. Ezt a fogyatékos-
ágot nem pótolják vagy nem fedik el sem a nyel-
i ötletek, sem a felvonultatott színpadtechnikai
szközök és színházi kellékek. Khell Zsolt szín-
adképe és az előadás rendezői „stílusa" egy-
ással nem érintkező stíluspályákon mozog. A

íszlet a posztmodern építészet idézettechniká-
ával és stíluseklektikájával ad élő, korszerű képi
átteret, ami előtt azonban nagyon is hagyomá-
yos, művészileg felemás színpadi játék folyik.

A rendezőileg legkevésbé megoldott kérdés a
asszivitás megjelenítése. Romulus tétlensége,
acionális közönye, a birodalmi összeomláshoz
aló szemlélődő viszonya többrétegű mikrocse-

ekvési rendszer kidolgozására adna lehetősé-
et. A címszereplő Gyuricza István azonban
énytelen maga megteremteni valamiféle értel-
iségi hobbiművelőre (tyúktenyésztőre) jellem-
ő cselekvésegyüttest, ám ez nem tud az elő-
dás meghatározó stiláris jegyévé válni. A szín-
adi semmittevés mikrorealizmusának létreho-
ása helyett - az előadás didaxisával egyéb-ként
sszhangban - a produkció az erőszak
egjelenítésének és a harsány színpadtechni-

ának az eszközeivel él.
Az előadás legerőteljesebb rétege a szöveg,

emcsak Dürrenmatté, hanem Eörsié és Mohá-
sié. Ez a szöveg, utalásaival, kiszólásaival és
oénjaival, politikai olvasatra és értelmezésre
sábít. Ez azonban nem színházművészeti kér-
és, továbbá nem a színműbírálat kompetenciája.

„történelmietlen történelmi komédia" elne-
ezés itt „széthullási tragédiá"-ra változik. S az

előadás végére még az előző történelmi-politikai
korszakból jól ismert (ezúttal már nem vörös) fa-
rok is kerül, szájba rágandó az ideológiát. Mind-
az, ami a szövegen túl, az esztétikai szférában
megjelenik, alárendelt és akcidentális szerepet
játszik. Ez annál sajnálatosabb, mivel a válasz-
tott darab már témája révén magában hordozza
a politikai időszerűséget s ez a tény mentesíthet-
né az előadást a további aktualizálási kényszer
alól. A produkció pedig az lehetne, ami egy
szín-házi előadás elsősorban kell, hogy legyen:
mű-vészi alkotás.

A kaposvári Nagy Romulus ezt a lehetőséget
ezúttal a politikum kérdésének rendeli alá, an-
nak, amit a címben így fogalmaztam meg: Ki sza-
vatol a birodalom tartósságáért? Számomra

Nem tesz jót egy színházi előadásnak, ha a
főszereplő a premierhéten megbetegszik. Inke
László derék lósintért, hentesspecialistát
játszott volna az Arizonában, ha éppen most
nem hagyja cserben pompás fizikuma. Minden
rosszban van valami jó: a beteg Inkétől Nagy
Zoltán vette át - beugrással - Vian antihősének
alakját. Nagy Zoltán, aki égimeszelő ugyan, de
nem rendelkezik pompás fizikummal. Néhány
szóvétéstől eltekintve azonban úgy illeszkedett
Szurdi Miklós rendezésébe, mintha kezdettől
fogva jelen lett volna a próbákon. Még azt sem
róhatjuk föl Nagynak, hogy lóvérszagú ruhája
zsebéből kikandikál a bölcsészdiploma (a
színész eredetileg a tanári pályára készült):
Boris Vian hiperintellektuális börleszknek
képzelte el 1946-ban írott, vonzóan elmebeteg
darabját. Lónyúzóék házán átjár a német,
orosz, amerikai katonák által megszemélyesített
történelem: 1944-ben, a partraszállás napján
sokaknak ők adják a parthoz a szállást. A
hangsúlyozottan emberalatti, bűzös fészek az
egyetlen hely a háborús világban, amely úgy-
ahogy méltó a bizalmunkra. Itt ugyanis kiszámít-
ható őrültségek történnek, míg kint - vagy majd-
nem idebent: mondjuk, az illemhelyen - feje te-
tejére áll minden, s az a legkevesebb, hogy valaki
meghal.

Szurdi az előadás elején kifeszített egy kötelet
- minta kecskét, ezen vontattak be egy megőr-
zésre szánt ágyúfélét -, és kötélugrálásként

azonban e bemutató esetében a valódi kérdés
nem politikai, hanem esztétikai: Ki szavatol a
produkció esztétikumáért?

Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
Fordította: Fáy Árpád. Dramaturgiai munkák: Eörsi Ist-
ván és Mohácsi János. Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez:
Cselényi Nóra. Zene: Fuchs László. Rendező:
Mohácsi János.
Szereplők: Kelemen József, Karácsony Tamás, Zna-
menák István, Gyuricza István, Molnár Piroska, Nagy
Mari, Serf Egyed, Sztarenki Pál, Lugosi György, Rázga
Miklós, Szula László, Tóth Géza, Bezerédi Zoltán,
Dunai Károly, Kulka János, Quintus Konrád, Varga
Anikó, Pál Tibor.

rendezte meg a viani két és fél órát, ezt a monu-
mentális - ám sajnos komolyabb tét nélküli -
világbolondériát. Valójában minden elem a nor-
mális járás, a normális létezés ellen működik -
például az a hosszú, vécépapírszerű ragasztó-
szalag, amelybe három családtagnak sikerül be-
lekelepcésednie -, s a produkció ott jó, ahol íz-
lés- és bokaficam nélkül sikeredik a szellemi ug-
rabugra. Nagy Zoltán egy latinos műveltségű
bunkó, analfabéta világpolgár fölényével, a lá-
nyait egyforma nevekre keresztelő pater familias
(„elmúltam már negyvenkét éves") magabiztos-
ságával nézi a kötelet trónszerű székéből, me-
lyet Kis Kovács Gergely tervezett neki. Ő az a
higgadt férfiú, aki tudja: a problémák azért van-
nak, hogy megoldjuk őket. A groteszk baletthez
közelítő mozdulatokkal, kikacsintás nélkül
játssza az iszákos lóölőt, aki inkább másokat itat,
és ha kicsorbulni látja kétméteres lófűrészét,
nem-csak szakmájáért, hanem az egész világ
sorsáért fáj a szíve. A Nemzetiből átrándult Nagy
Zoltán főszereplővé lépteti elő a
zérómorfémákat: fontosabb, amit nem mond,
mint amit mond. Mintha a némafilmek föliratos
képkockáival szaggatná meg szögletes játékát -
csak az a különbség, hogy itt nincs fölirat. Ha
időnként egy nem lónak született lény is a
nyúzóveremben végzi földi pályafutását, az az
Atya-típusú Apa bölcsességének megnyugtató
következménye.

Az általános lóság nem csupán a díszletkép-
ben mutatkozik, de abban is, hogy például Voith

TARJÁN TAMÁS

AZ EMBER LÓSÁGA
BORIS VIAN: MINDENKIT MEGNYÚZUNK


