
tizenkét óra alatt elsősorban alkonyi sze-
relmének realizálására tör; Bárány finom
és önironikus öregedő naturburschot
formál, és neki köszönhető, hogy az első
részt záró bohókás-fanyar idill az előadás
legőszintébb, legemberibb pillanata.

Az együttes olyan ifjú sztárjai, mint
Safranek Károly, Mátrai Tamás vagy
Szalai Kriszta (aki Nyíregyházán remél-
hetően kikerül Udvaros Dorottya színé-
szetének vonzásköréből) ezúttal halvá-
nyabbak, s alighanem ez sem véletlen. A
Kolompár-Hamletet alakító Safraneknek
és az ifjú rendezőt játszó Mátrainak
polarizáltabban kellene állást foglalnia a
központi (ál)konfliktushoz, a hangos, exhi-
bicionista, illetve a szelíd, önemésztő
lázadástól jutni el a rezignációig, a
kompromisszumkészségig, ám ők,
voltaképp helyesen, nem hajlandók ebből
erkölcsi dilemmát gyártani, s ezért
folyamatosan tompítják jelenlétüket. Az
viszont nehezen érthető, hogy a gyáva
főrendezőt játszó Szigeti András miért
nem siet az író segítségére, hogy Harmath
Győző Iván végső pálfordulását
valamelyest előkészítse, netán motiválja.

Külön kell szólni Gaál Erzsébetről,
erről a kiemelkedő színésznőről, aki
Gorzó Magdaléna igazgatónő szerepé-ben
egészen nagyvonalú munkát mutat be -
egy másik előadásból. Igaz, a figura is
különleges: a középkorú színésznő
igazgatónői posztján nemcsak kiszolgálja
a hatalmat, hanem úgyszólván még elébe
is megy kívánságainak, kíméletlenül
leszerelve a belső ellenzéki hangokat -
hite szerint a társulat, sőt az ügy érde-
kében, s személy szerint persze senkinek
sem ártva, de egyszersmind a maga rela-
tív hatalmát is élvezve, továbbá termé-
szetesen minden funkciójában szerepet is
játszva, főnököt, diplomatát, zsarnokot,
dívát és gondoskodó anyát felváltva. Gaál
Erzsébet mindezt életnagyságon túli
dimenziókban, szélsőséges, már-már vad
stilizálással, bábszerű mozgással, rikító
effektusokkal, egy állandó, mesterséges
túlgerjesztettség állapotában oldja meg -
akárha ismét Genet-drámát játszana.
Izgalmas produkció, alighanem Léner is
élvezettel szemlélte - de hiába, teljesen
kirí az előadásból, melynek többi szerep-
lője is, ne feledjük, színész vagy legalább
színházi ember, tehát hasonló felfoko-
zottság náluk is indokolt lehetne (de csak
Safranek Károly tesz rá néha kísérletet).

Az előadás körülbelül annyira jó,
amennyire a darab engedi - jobb csak
akkor lehetne, ha attól még messzebbre
kanyarodnék, ez pedig már a vállalkozás

egész célját megkérdőjelezné. Úgy lát-
szik, ha Erdélyről van szó - így vagy
amúgy, gúzsba kötve táncolunk vala-
mennyien.

Persze vannak boldog (?) emberek, akikre
ez nem vonatkozik. Például az általam
látott előadás szakközépiskolás bérleti
nézőire, akik a dráma és az előadás felve-
tette sorskérdésektől háborítatlanul (talán
még nem is hallottak róluk?) viháncolták
végig a délutánt; különösen a „Cucu" és a
„Geyza" nevek korbácsolták fel újra meg
újra szerény humorérzéküket, továbbá az
ingerszegény lét dacos reflexeivel hárítot-
tak el, vihogás formájában, minden heve-
sebb vagy - számukra - rendhagyóbb érze-
lemnyilvánítást.

Úgy érzem - a bemutatott drámától
immár teljesen függetlenül, hisz erről a
közönségről a valódi Hamlet is lepergett
volna -, a színházainkat ma sújtó különb-
különb csapások közül az ifjúsági bérlet
kényszere, mai formájában, egyike a leg-
fájdalmasabbaknak. Csakhogy ez épp az
a csapás, amely ellen a színházak elvileg
mégsem szükségképp fegyvertelenek. An-
nál kevésbé érthető: miért nyugszanak
bele mégis, miért csak a kritikusok kiál-
tanak időről időre a pusztába? Az ilyen
előadásokra a társulatok mintegy a cso-
davárás misztikus állapotában készül-nek:
hátha ma elmarad a cirkusz, hátha le-száll
a Szentlélek, és csendesebbre, netán
fogékonyabbra hangolja a házat. A remény
persze többnyire hiú marad - de miért kell
reményekbe kapaszkodni? Ha már színhá-
zaink zömének pénzügyi egyensúlyához
nélkülözhetetlen a kelletlen és érdektelen
ifjak szervezett beterelése, vajon elkép-
zelhetetlen lenne-e a talajnak a pedagó-
gusokkal közös előkészítése, a leendő
nézőkkel folytatott előzetes egyeztető
tárgyalás, avagy, végszükség esetén, a
csak a balhéban érdekeltek kivezetése,
netán a kirívó esetek nyilvános fórumo-
kon való kipellengérezése?

Páskándi Géza: Éljen a színház! (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Díszlet: Csányi Árpád m. v. Jelmez: Mial-
kovszky Erzsébet. Dramaturg: Osztovits Le-
vente. Zenei szerkesztő: Palásti Pál. A rendező
munkatársa: Gönczy Ágnes. Rendezte: Léner
Péter.

Szereplők: Gaál Erzsébet, Szigeti András,
Bárány Frigyes, Zubor Ágnes, Mátrai Tamás,
Szalai Krisztina, Safranek Károly, Stettner
Ottó, Kocsis Antal, Kováts István.

KOVÁCS DEZSŐ

A prolongált végzet

Az Oidipúsz király Kaposváron

Az utóbbi években-évtizedekben nem-
igen kényeztették el a magyar színházak
nézőiket antik darabok feldolgozásával.
Mintha csak kimentek volna a divatból
az ókori darabok a sorozatos Shakespeare-
és Csehov-reneszánszok közepette, s
mintha csak valóban kívül rekedtek volna
a modern színházművészet törekvésein az
ókori görög drámák súlyos történései.
Ha - ritkán - születik is egy-egy hazai
kísérlet feltámasztásukra, többnyire a drá-
matörténeti-színháztörténeti illusztráció
szintjén reked meg, s holt szövegekké
maszkírozzák a klasszikus opuszokat jel-
legtelen, szürke, tét nélküli előadások.

Ritka és kétszeres öröm hát, hogy
Kaposváron olyan Oidipusz-adaptáció
született, amely minden porcikájában
kortárs érzékenységeket vesz célba, s
amely nem aktualizáló drámatörténeti
szellemidézésnek hat, hanem eleven-
erőteljes és jelen idejű színpadi beszéd-
nek. Az alkotóknak - a drámatestet szer-
kesztőként és íróként jegyző Babarczy
Lászlónak (az előadás rendezőjének) és
Lukáts Andornak (a címszereplőnek),
valamint munkatársaiknak - vélhetően
ritka alkalom kínálkozott az Oidipusz-
legenda átiratában jelen idejű konfliktu-
sok kibontására. S hogy az antik törté-
néssor szinte teljes drámatörténeti re-
konstrukciójára vállalkoztak, illetve a
klasszikus Oidipusz-variációkból életre
hívtak egy teljesen új és modern nemze-
déki sorstragédiát, amely szellemében és -
javarészt - betűiben is hű az ókori klasszi-
kus triász drámáihoz, az - számomra - azt
bizonyítja, hogy roppant tétje lehetett
roppant kockázatos vállalkozásuknak.

Baharczy és Lukáts Szophoklész Oidi-
pusz királyát „törzsanyagul" felhasználva
„továbbírták" Oidipusz tragédiáját, s
ehhez nemcsak az Oidipusz Kolónoszban
egynémely (főként a tragédia második
részét alkotó) jelenetét használták fel,
hanem Aiszkhülosz és Euripidész drá-
máinak kisebb részleteit is, beleszőtték
az újjáformált drámatestbe - kiegészítve
vadonatúj dialógusokkal, epizódokkal.

A játék azzal kezdődik, hogy a hatalma
és dicsősége csúcsán trónoló királyi pár,
Oidipúsz és Iokaszté színielőadást néz
végig, s először így - esztétikai megfor-



lokaszté: Molnár Piroska és Oidipúsz: Lukáts Andor (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

málásban - szembesülhet a sorsán betel-
jesülő végzettel, minekutána Iokaszté
gyermekei társaságában áldozatot mutat
be az isteneknek, feloldozást kérve. E
szimbolikus értelmű és az „antik eredeti-
séget" mint formálásmódot hangsúlyosan
kiemelő előjáték az előadás gondolati
irányultságát, genezisét előlegezi;
értelmezi a játék egészét, a modernizált
históriát: a több mint kétezer éves törté-
néssorban a magunk sorstragédiáját látjuk
megelevenedni.

Az előadás első része nagyjából meg-
egyezik az Oidipusz király című Szophok-
lész-művel, ám a dráma - a múltbéli tra-
gikus tett feltárulását követően - nem
zárul le a bűnhődéssel, Iokaszté öngyil-
kosságával s Oidipúsz önkeze általi meg-
vakításával. Miután minden körülmény és
minden szereplő révén bebizonyosodott,
hogy Oidipúsz valóban apagyilkos és
vérfertőző házasságban él anyjával, s
miután végbement a város előtti erkölcsi
és politikai összeomlása, s Kreón, mint a
trón várományosa is színre lépett, a
sorstragédia a következő generációk, a
gyermekek drámájában folytatódik to-
vább, s átöröklődik: Eteoklész és Polü-
neikész ádáz testvérháborúba kezdenek
előbb az uralkodói posztért, majd egy-
más megsemmisítéséért; Antigoné és
Iszméné megvakított, összetört-elaggott
apjuk támaszaiként végigkísérik Oidipúsz
vándorlásait, bolyongásait, fiával való
birkózását, Thébából való kiűzetését,
athéni célba érését, találkozását Thé-
szeusszal, majd a halállal. Oidipúsz meg-
vakíttatása, Iokaszté öngyilkossága kés-
leltetve megy végbe a drámában: mind-
két tragikus tett a gyermekek testvérhá-
borúját teszi még rettenetesebbé, mi-ként
az is a „retardált végzet" szolgálatában
áll, hogy a játékban megjelenik Kreón
fiának, Menoikeusznak a véráldo

zata: Kreón uralkodása alatt megismét-
lődik a tragikus isteni jóslat szörnyű
beteljesülése.

Az újjáformált cselekmény tragédiafü-
zére elég sokat bíz a gyermekek - Anti-
goné, Iszméné, Eteoklész, Polüneikész és
Menoikeusz - drámai jelenlétére: az ő sor-
sukban teljesedik ki az az erkölcsi-emberi-
politikai tragédia, amelynek Oidipúsz vég-
zetes tette szolgált alapjául. Az Oidipúsz-
tragédia drámai centrumába így már nem
a király egyéni sorstragédiája kerül,
hanem az a drámai ,folyamat, ahogy a
múltban elkövetett és a körülmények
véletlen összjátéka révén felszínre kerülő
bűnökért sorozatosan megbűnhődnek a
következő generációk; az átok, a
vérfertőzés, a rokongyilkosság apáról
fiúra száll, a végzet kiirthatatlanul be-
fészkelte magát a különböző generációk
egymás közti viszonyába, s a látszólag
feledésbe merült bűnök és vétségek drá-
mai következményei szükségképpen örök-
lődnek és jelennek meg az új generációk
tetteiben. E fölerősödött és megváltozott
drámai szerep kívánalmai szerint
Antigoné és Iszméné már az Oidipúsz
királyra épülő első játékrészben is jelen
van, s nemcsak mint rezonőr, hanem
minta dráma aktív részese, előmozdítója
és elszenvedője. Mikor Oidipúsz lassan
tudatára ébred végzetes bűnének, félni
kezd, s félelmében önmagával is kezd
meghasonlani, Antigoné őszinte rajon-
gással és gyermeki odaadással áll mellé
vigasztalóul, míg Iszméné már-már visz-
szaretten apja eszelős tekintetétől és ere-
detkutatásától. Ez kettejük között is
konfliktust hoz létre - amit az előadás
szépen megvalósít, árnyalva s elmélyítve
ezzel Oidipúsz belső küzdelmét önma-
gával, s védekezésének, önmagával való
szembesülésének stációit a külvilág sze-
mében.

Eteoklész, Oidipúsz fia is sokat átörökít
apja jelleméből, gesztusaiból, néhol csak
az előadásbeli alakformálás, néhol az
epizódok s a drámai textus szintjén is.

Az újjáformált drámatest szerzőinek
sikerült olyan koherens szerkezetbe fog-
lalni a klasszikus szövegeket és szöveg-
töredékeket, hogy az epizódok harmoni-
kusan simulnak egymásba; a történések
logikailag mindvégig pontosan motivál-
tak. S bár a második rész drámai intenzi-
tásban nem éri el az első mélységeit, amit
elveszít a dráma „vertikális" mély-
ségélességének megteremtése közben,
visszanyeri a „horizontális" szerkezet
intenzitásában: a drámai kulcspontjaira
redukált történet - bár olykor veszít a
motivációk árnyalatosságából - hallatla-
nul felgyorsul és dinamikussá válik a
szüntelen időbeli előreugrások révén.
Kicsit profán hasonlattal úgy tudnám
érzékeltetni a kaposvári Oidipúsz-dráma
formálás- és szerkesztésmódját, hogy míg
az első rész pszichológiailag hallatlanul
intenzíven és részletezően bontja ki a
múltbéli tragikus tett tudatosodásának
folyamatát, addig a második rész az
elkövetett bűn következményeit törté-
netfilozófiai kontextusba ágyazva anali-
zálja, s éppen a drámai felpörgetettség
révén képes érzékeltetni a körülmények
hatalmának katartikus erejét, végzet-
szerű történelmi beteljesülését. Mintha
csak egy felgyorsított videofilmet lát-
nánk: az első rész után szédületes tem-
póban rohannak előre az események, a
drámai csomópontokban és kulcsponto-
kon a kép kimerevedik, illetve „normál"
gyorsaságúra vált át, hogy aztán ismét
szédítő tempóban folytatódjék. E kiha-
gyásos - montázsszerű építkezésmód és
dramaturgia persze veszélyeket is rejt
magában - egyes cselekményszálak el-
varratlanul maradnak, egyes szituációk



kevésbé plasztikusan motiváltak (a játék-
ban erre is találhatunk példát, ilyen az
Antigoné drámáját előlegező epizód,
amikor is Kreón közli Antigonéval hatá-
rozatát Haimónnal kapcsolatban). Ám az
előadás kitűnően lendíti át a drámát az
apróbb döccenőkön: a drámai szerkezet
olajozottan és szinte mindvégig fenn-
akadások nélkül működik.

E kissé hosszúra nyúlt darabértelmezés
után persze nem kerülhetem meg a
kérdést: vajon mivégre az Oidipusz-tra-
gédia „meghosszabbítása", a drámai ív
kiegészítése az Oidipusz Kolónoszban
záró jeleneteiig; az individuális sorstra-
gédia nemzedékivé való átformálása? A
pusztán formállogikai válasz persze úgy
is elképzelhető, hogy Babarczyék a klasz-
szikus szövegekben immanensen benne
rejlő antik dráma egyik variációját for-
málták színpadi vízióvá, s ehhez szaba-
don felhasználták az ókori drámaköltők
töredékeit. (Ne feledjük, az Oidipusz-
legendáriumnak van egy olyan fejezete is,
amely szerint a tragikus vétségét fölis-
mert király nem vakítja meg magát, ha-
nem az istenektől akar kérni feloldozást,
hisz öntudatlanul apollói jóslatra vétke-
zett; s a drámatörténet tud elveszett-
megsemmisült drámavariánsokról is.) Ám
a vállalkozás színházi léptéke, etikai igé-
nyessége, a megvalósítás színészi, rende-
zői ereje és intenzitása arra utal, hogy az

alkotók e színház hagyományainak meg-
felelően sokkal nagyobb tétet szántak
ennek az előadásnak, mint hogy pusztán
filológiai-színháztörténeti felfedezések-
kel lepjék meg a nézőt.

Ez a feszesen megkomponált játék (a
dráma és az előadás) arra tesz - eredmé-
nyes - kísérletet, hogy a két és fél ezer
éves drámai történéssorokból előhívja a
jelen idejű történelmi példázatot.

A produkció szellemi izgalmát, erejét
most nemis (vagy nem elsősorban) maga
ez a tény adja: a színházcsinálás e módja
nem új keletű fejlemény e műhelyben.
Ám az a formálásmód, ahogy a klasszi-
kus szövegekhez nyúl az előadás, s ahogy
mindennemű modernizálás-aktualizálás
nélkül, magából a drámai alapanyagból
szikráztatja fel a jelen történelmi-politi-
kai drámáinak képét, az kivételes pilla-
nattá emeli az Oidipúsz király bemutató-
ját. Ha ugyanis az előadás logikai fonalát
követve arra a következtetésre jutunk,
hogy e „meghosszabbított" és nemzedé-
kivé átformált sorstragédia kiteljesülése -
szerkezetében, kifejlődésének történelmi-
pszichológiai mozzanataiban s logi-
kájában, a sorshelyzetek analogikus ismét-
lődéseiben (és nem a történéssor törté-
nelmi vagy politikai „felhangjaiban"
vagy a játék aktualizált kiszólásaiban) -
fölidézni képes a kelet-európai régió szo-
cialistának nevezett társadalmainak egy-

némely huszadik századi történelmi sajá-
tosságát (azt ugyanis, hogy a múltban
elkövetett bűnök és torzulások a jövő
történelmét is beárnyékolják, s a meg-
merevedett struktúra szinte mechaniku-
san örökíti tovább következményeiket),
akkor nem állítottunk kevesebbet, mint
hogy az előadás olyan gazdag asszociá-
ciós mezőt hoz létre, amely többek között
a történetfilozófiai gondolkodás számára
is tág kereteket kínál. Az előadásban
persze „benne van" egy elvontabb, indivi-
duális-létfilozófiai sorstragédia interpre-
tációjának a lehetősége is, sok egyéb
mellett; amellett a nagyszabású pszicho-
lógiai dráma mellett például, amely Oidi-
púsz sorsvezérlésének, tragikus önszem-
besülésének és etikai feloldozáskénysze-
rének súlyát hordozza.

Az előadás műsorfüzete Milan Kundera
Oidipusz mitosz-interpretációját idézi,
mint a történetfilozófiai olvasatok egyik
lehetséges konkretizálását: „... a bűnös
rendszereket nem bűnözők hozták létre,
hanem megszállottak, akik meg voltak
győződve arról, hogy megtalálták a
Paradicsomba vezető egyetlen utat. Es ezt
az utat védték hősiesen, amikor rengeteg
embert kivégeztek. Később napnál
világosabbá vált, hogy a Paradicsom nem
létezik, a megszállottak tehát gyilkosok.
Akkor mindenki a kommunistákra tá-
madt: felelősek vagytok az elszegénye-

Oidipúsz király (kaposvári Csiky Gergely Színház). Jelenet az előadásból
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dett és tönkrement ország balsorsáért.
Akiket vádoltak, ezt válaszolták: Mi nem
tudtuk! Minket becsaptak! Mi hittünk! A
szívünk mélyén ártatlanok vagyunk! A
vita tehát erre a kérdésre vezetődik
vissza: igaz-e, hogy nem tudták? Vagy
csak úgy tettek, mintha semmiről nem
tudtak volna?

... Tomas visszagondolt Oidipusz tör-
ténetére. Oidipusz nem tudta, hogy saját
anyjával hál, mégsem érezte magát ártat-
lannak, amikor megtudta, mi történt.
Nem tudta elviselni a tudatlansága által
okozott szerencsétlenséget, kiszúrta saját
szemét, és megvakulva elhagyta Thébát.
Mikor Tomas azt hallotta, hogy a kom-
munisták harsányan bizonyítják jóhisze-
műségüket, azt gondolta: a ti tudatlan-
ságtok miatt az ország talán több évszá-
zadra elvesztette szabadságát, és azt kiál-
tozzátok, hogy ártatlannak érzitek maga-
tokat? Hogyan tudtok szétnézni maga-
tok körül? Hogyhogy nem borzadtok el?
Képesek vagytok látni? Ha volna szeme-
tek, ki kéne szúrnotok, és el kellene
hagynotok Thébát..."

Az előadás, Babarczy László rende-
zése szigorúan és következetesen ragasz-
kodik egyfajta antikizáló stílushoz, an-
nak keretein - illetve az általa is kimun-
kált új drámaszöveg adta mozgástéren -
belül játszatja le a drámát. Az első rész a
megérlelődő drámai felismerés pszicho-
lógiailag árnyalt rajzolatával, szituációi-
nak finom szerkezetű analízisével ejt

rabul, míg a második részben a történel-
mivé tágult mozgásfolyamatok struktú-
ráit világítja át éles ellenfényben. Az
előadás ritmusa a játék logikája szerint
simul a darabhoz: hosszasan elidőzik,
majd meglódul és vágtat előre.

Tiszta, világos gondolati vonalveze-
tésű, minden ízében kidolgozott játék
pereg le a szemünk előtt: a rendező nem-
csak a szituációk aprólékos kidolgozá-
sára ügyelt, aminek révén igen sokszor
megemelődik vagy plusz jelentéssíkkal,
gazdag képi asszociációkkal telítődik egy-
egy jelenet, hanem a játék vizuális össz-
képére, az antikizáló játékmód és szcení-
rozás pontos stílusegységére, a többféle
fordítástöredék nyelvi egybecsiszolására
is. (Az előadás jelentős részére - az Oidi-
pusz király és az Oidipusz Kolónoszban
epizódjai - Babits Mihály fordításában
hangzik el, de akármilyen hihetetlen is -,
a többi fordítás s a betoldott szövegré-
szek ellenére létrejön a drámaegész
nyelvi kohéziója.) S mivel Babarczy al-
kotótársai - a címszereplő Lukáts An-
dortól a legkisebb epizódszerepek meg-
formálójáig, a díszlettervező Menczel
Róbertig, a jelmeztervező Cselényi Nó-
ráig és a szcenikus Kondákor Tamásig - a
rendezői koncepció kibontásában mér-
téktartó fegyelmezettséggel és odaadás-
sal vettek részt, ritka egységes csapat-
munkának lehettünk tanúi az előadáson.

A játék centrumában Lukáts Andor
nagy formátumú Oidipúsz-alakítása áll, s

ez a figura szinte kikényszeríti társaiból a
hozzá való viszonyulás intenzitását.

Lukáts Oidipúsza gyorsan változó, gyöt-
rődő, önmagával is megküzdeni képes
jellem. A darabnyító színielőadást, majd
a jajgató nép panaszait győzedelmes ki-
rályként, határozott uralkodóként és
erő-teljes férfiként hallgatja végig.
Mikor először hangzik el, hogy
valamiféle bűn árnyékolja be Théba
életét, szinte kihívóan akarja kideríteni
az igazságot - még emlékszik rá, hogy
egyszer már meg-mentette a várost. Ez
az akrobatikus mozgású király - hatalmas
ugrással száll le a trónról - először még
akkor sem retten meg, mikor
Theiresziasz jóslatában felfedezi a baljós
előjeleket; mintha csak kihívón, hetykén
meg akarna mérkőzni a sorssal: lám, ő az
erősebb. Aztán lelkébe fészkeli magát a
gyanú. Ekkor már szín-lelnie kell,
hiszen kifelé meg akarja őrizni a nagy
király látszatát, de belül szívdobogva
várja, mit tartogat számára az isteni
végzet. Egyszerre fél és nem fél, mert
önkontrollja pontosan jelzi: ha félni
kezd, s ezt nem titkolja el, menthe-
tetlenül elveszett. Ezért is bánik olyan
gorombán Theiresziasszal: keresztülnéz
rajta, játszik a vakságával, félrehajolva
hagyja, hogy az agg jós a „levegőbe
beszéljen". Aztán lassan magára veszi a
jóslatot, s ekkor már szembenéz a vak
emberrel: tudni akarja, vajon milyen tit-
kokat rejt világtalan tekintete. A gyanú
már kiirthatatlanul a szívébe marta ma-



gát, a félelem már az elméjét is kezdi
megtámadni. Rettegésénél, félelménél
csak a kíváncsisága nagyobb, s a férfiúi-
uralkodói büszkesége: ő ne mérkőzhetnék
meg a végzettel?

Lukáts érett, letisztult eszközökkel, a
maga hallatlan összetettségében és élet-
veszélyességében állítja elénk az önle-
lepleződés iszonyú, félelmetes pszicho-
lógiai folyamatát. Van az előadásnak egy
kulcspillanata, amelyből szinte az egész
tragédia levezethető. Miután már elha-
talmasodott Oidipúszon a félelem, s mi-
után már önnön lelkierejében nem, csak a
külső segítségben bízhat, hírnök érkezik,
apja halálhírével (ekkor még nem tudja,
hogy más, végzetes hírt is hoztak
számára). A király artikulálatlanul üvölt
föl a kezdeti örömhírre, s ebben a lidér-
ces, infernális, állativá torzult hangban,
ebben az intonációban benne rejlik Oidi-
púsz egész elmúlt és jövendő tragédiája:
az elpusztíthatatlan életösztön, a halál
iszonyata, a nyüszítő félelem és a rette-
gés legyőzésére törő akarat, a király mél

tósága és a nyomorulttá lett ember döb-
benete; a kitörés vágya, amely egy pilla-
nat alatt vált át hisztérikus nevetésbe, ön-
gerjesztett örömbe s a győztes mámorába.

Oidipúsz igazán még mindig nem fél, de
már várja a végzetet. Szembe akar nézni
vele, mert egész eddigi életében erős em-
ber volt. Dacolni próbál a sorssal, holott
tudja, hogy az isteni jóslattal kerül szembe.
Aztán lassan, észrevétlen megtörik. Éve-
ket öregszik. Már leszámol az élettel.
Már a halálra készül, de még élni akar,
hisz ott van neki Iokaszté, ott van a hata-
lom, a csillogó dicsőség emléke, s ott
vannak a lányai is, akiket rajongva szeret.

Ahogy Lukáts Oidipúszán elhatalma-
sodik a félelem, lassan monomániájává
lesz az egykori tragikus tett felidézése.
Már fölsejlik benne a mozdulat emléke,
ahogy megölt egy embert, akiről kiderült,
hogy a nemzőapja volt, Laiosz király.
Egyre többször ismétli meg magának,
ahogy egykor lesújtott az öklével egy isme-
retlenre. Most már a sorsot, a végzetet súj-
taná agyon ugyanezzel a lendülettel: az

istenekkel akar birokra kelni: halálra súj-
taná akár Apollót is, azért, amit rámért.

Valamikor, a hírnök és a pásztor vallo-
mástétele alatt, az áldozati oltárra borul.
Aztán fölemelkedik, de hisz még megbírja
a karja. Újra és újra feltornássza magát.
Gimnasztikázik a végzet fölött: „még erő-
sebb vagyok, mint a mélybe húzó erők".
Aztán lassan összetörik, nem egyszerre
és nem látványosan. Elhasználódik in-
kább, mint az öreg emberek.

A második részben Lukáts Oidipúsza
megrokkant öregemberként tipeg lefelé a
lépcsőn. Mintha csak összement volna,
törődött öregként cipeli terheit. A re-
ménytelen helyzetben sem adja föl: ő is
ugyanolyan ember, mint a többiek, és ön-
tudatlanul vétkezett, az emberi világ törvé-
nyei szerint tehát nem bűnös - vigasztal-
ja magát -, csak az istenek tartják annak.

Van a második játékrésznek egy
kiemelkedő pillanata. A fakó arcú,
elaggott Oidipúsz lányaival bolyong távol
a várostól, s lekuporodik egy kőre.
Antigoné és Iszméné két oldalról
átölelik, énekelnek neki az idő, az
évszakok múlásáról. Lukáts/Oidipúsz
egyre összébb kuporodik a földön. Már-
már élettelen tárggyá roskad. Felzokog,
gyermek lesz, aki anyjához bújna, vagy
vinnyogó állat. A tavasz, a nyár, az ősz, a
tél megénekelt tarkasága újra végigélteti
vele a létet. A tragédiát, amely csak az
övé, és mégis immár mindenkié. (E
jelenet lágy líraisága pietáképpé formálja
az apa s lányai szoborcsoportját.)

Amikor Oidipúsz a halálra készül, mi-
után Thészeusz birodalmában otthonra
lelt, hangokat hall. A Szphinx hívja, mint
egykoron, akit már -egyszer legyőzött.
Megvakítva is érzi, merről jön a fény. Dél-
cegen, sziklaszilárdan megindul a Szphinx
felé. Odaér, beleütközik (hiszen vak), az-
tán elnyeli a mélység. Oidipúsz színpadilag
kitűnően megoldott haláljelenete az elő-
adás egyik legkidolgozottabb pillanata.

Iokaszté ősasszonyiságú reflexekkel
próbálja megvédeni a szeretett férfit.
Molnár Piroska királyasszonya elsősor-
ban nő, s csak utána uralkodói feleség.
Anyásan vonja magához a férjét, a pilla-
natnak akar élni, nem a múltnak, s fő-
képp nem a jövőnek. Amikor a hírnök
meghozza Oidipúsz valódi származásának
hírét, nyomban el akarja tussolni a bűnt, ki
akarja kerülni az életveszélyt. Abban a pil-
lanatban csak a nő cselekszik, ösztönö-
sen, aki meg akarja menteni az urát. S
mikor látja, hogy ez már nem sikerülhet
neki, összeroppan az iszonyú súly alatt:
Iokaszté legyőzötten terül el a földön.

Teiresziasz, a jós és leánya: Hunyadkürti György és Szűcs Ágnes
(MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)



Molnár Piroska apró, finom kézmozdu-
latokkal, széles gesztusokkal és elfojtott,
majd kitörő mosolyokkal érzékelteti
Iokaszté átalakulását, súlyos drámai küz-
delmét életéért, szerelméért, s eközben
még azt sem titkolja el, illetve afelől sem
hagy kétséget, hogy előző férjét nem sze-
rethette. Fél, mert ő igazán tudja, hogy
vétkezett (hogy vétkeztek), de szeretné
örökre eltemetni a bűnt.

Az előadás egyik legsúlyosabb figurá-
jává formálja Hunyadkürti György a vak
jós, Theiresziasz alakját: nemcsak azt
mutatja fel plasztikusan, hogy ez a jövő-
be látó férfi sokat szenvedett már, s világ-
életében kiszolgáltatott volt - fizikai
nyomorúsága kalapálta ilyen keménnyé -,
hanem azt is, hogy neki, akiből még a
gyerekek is gúnyt űzhetnek, hatalma van
az emberek felett, hiszen az isteni sugal-
latok közvetítője. Kreón (Spindler Béla),
Oidipúsz sógora és későbbi ellenlábasa a
játék legtalányosabb figurájaként tűnik
fel az előadásban. Fülig szaladt szájjal,
vigyorogva érkezik a jóshelyről, s bár
szerepe szerint „vígan csillog a szeme",
érthetetlen, hogy minek örül ilyen kárör-
vendő ábrázattal, amikor gyászos hírek-
kel érkezett. Később aztán elkomorul,
komolykodó arcot ölt, de a színlelés
maszkja mögül később sem néz ránk
uralkodói tekintet.

Antigonét Nagy-Kálózy Eszter játssza,
érzékenyen, megrendülten, apja drámáját
a sajátjaként élve át, az áldozatot áhí-
tatosan bemutatva. Mikor Iszméné (Les-
tyán Luca) visszaretten elboruló elméjű
apjától, birokra kél húgával, s feltétel
nélkül hajlandó megvédeni apját. Eteok-
lész (Sztarenki Pál) akaratos, erőszakos
uralkodójelölt, gesztusaiban apját idézi,
azt is elárulva, hogy ő is bármikor elkö-
vethet ugyanolyan bűnöket, mint Oidi-
púsz. Polüneikész (Pál Tibor) még hatá-
rozatlanabb, kialakulatlanabb egyéniség,
alul is marad; Kreón fia, Menoikeusz
(Ottlik Ádám) elszánt áldozatként vállalja
a halált, csakhogy megmenthesse Thébát.
A hírnök (Dánffy Sándor), a pásztor
(Tóth Béla) félelmükkel hitele-sítik:
gyilkos erejű tudás van birtokukban. A
talpig ezüstbe öltöztetett Thészeusz
szerepében Jordán Tamás mű-vészi
alázattal és visszafogott méltósággal
formálja meg a jóságos és igazság-osztó
athéni uralkodót.

Menczel Róbert díszlettervező a szö-
veg(ek)ből hívta elő a thébai udvar képét:
„Hát menjetek most, gyermekeim, innen
a lépcsőkről" - inti Oidipúsz az esdeklő
tömeget, s a trón valóban lép-

csők magasán áll, antik szobrok szegé-
lyezik, alatta folyosó nyílik, az előtérben
áldozati oltár áll, míg szemközt, a túlol-
dalon, a trónnal szemben vaskos-hatal-
mas vasoszlopok nyúlnak az égig, mint-
egy a végzet hatalmát jelképezve. Cse-
lényi Nóra csillogó, fényes palástokba
öltöztette a magabiztos királyt s környe-
zetét; fénytelen, pasztellszínű kelmékbe a
szenvedő Oidipúszt; s a fiatal, nagyra-
vágyó királyfi, Eteoklész kifordítva viseli
apja palástját.

Oidipúsz életének delelőjét ragyogó
fények koszorúzzák - a háttérben felra-
gyogó vakító fehérek, mélykék alkonya-
tok, bíbor naplementék. A megvakított,
elaggott király köré fakó, fénytelen éj-
szaka borul - kihunytak a fények, csak a
testvérháború vérvöröse parázslik föl a
harcmezőn. A vizuális összképében is ki-
tűnően kidolgozott előadás előterének
kőoltárán illatos áldozatot mutat be
lányaival Iokaszté; vakító fényben hívja a
Szphinx a halálba Oidipúszt; a kórus nem
arctalan embercsoport, de a politikai
folyamatokban tevékenyen részt vevő
polgárok gyülekezete.

Az előadás legelején szárnyas Erinüsz
ereszkedik alá az égből. Ha eltűnik is,
tudjuk, mindvégig ott repked Théba
városa felett. S nem lehetünk bizonyosak
benne, jön-e majd valaki, aki gyöke-
restül ki tudná tépni a bűn szövevényét
ebből az esendő világból.

Oidipúsz király (kaposvári Csíky Gergely Szín-
ház)
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ERDEI JÁNOS

Szétroncsolt felség

A Tehetségek és tisztelők
Egerben

Ha a kritikus ugyanazt a produkciót két-
szer vagy többször látja, íratlan szabály,
hogy a sikerültebb az „érvényes". Azon-
ban olyan színvonalkülönbségről, ami-
lyen az egri premier s az azt követő(!)
előadás között feszült, nem lehet hall-
gatni. A színvonal ilyen, szinte mérhe-
tetlen ingadozása már nem betegségnek,
hanem az agóniának tünete. Agóniának,
ugyanis nem arról van szó, hogy az egyik
előadás teljesebben, a másik pedig ke-
vésbé valósítja meg a rendező elképzelé-
sét, hanem arról, hogy maga az elképze-
lés tűnhet el szinte nyomtalanul. Így azt
az eljárást választom, hogy a produkció
felidézése mellett megkísérlem rekonst-
ruálni azt az útvonalat is, amelyen ez a
minőség a második előadáson elszivá-
rogni látszott.

Emlékeztetőül valamit magáról a da-
rabról: a kisvároska befutni látszó szí-
nésznőjének, Nyeginának egy álmodozó-
forradalmár lelkületű diákember, Meluzov
a vőlegénye. A helyi kiskirály Dulebov her-
ceg azonban nemcsak szemet vet Nyegi-
nára, de otromba módon értésére adja azt
is: ha nem fogadja el ajánlatát, a szín-
padtól is búcsút vehet. A színésznő némi
izgalmak és intrikák után az őt meg-
mentő milliomos Velikatov karján távo-
zik a városból, melynek előkelőségeiről a
szerelmétől elhagyott és így kellően két-
ségbeesett diák rántja le, már amennyire
egy monológgal lehet, a maradék leplet.
Ismert képlet. Ám az esztétikai érték
korántsem a történet rafinált voltának
függvénye, hanem a kompozíciónak (s
természetszerűen e kompozíció megva-
lósításának, ami színház esetében a szí-
nészi játékot jelenti).

Közhely, hogy egy műalkotás kompo-
nált volta azt jelenti: a mű elemei csak a
kompozíció egy kitüntetett pontja (rend-
szerint a befejezés) által nyerik el végle-
ges és teljes jelentésüket. Minél több és
minél különfélébb elem mutat erre a pont-
ra, annál zártabb kompozícióról beszél-
hetünk. S minél zártabb a kompozíció,
annál inkább lehetősége nyílik az alkotó-
nak, hogy a forma fegyelme által megva-
lósuló szabadságával élve (ama archime-
desi szilárd pontot meglelve) egyetlen


