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Eleven irodalmi anyag-e ma a klasszikus

görög dráma? Tud-e vele valamit kezdeni az élő
színház? Tekinthetnénk akár költőinek is a
kérdést, hiszen évtizedeken át sem külföldön, sem
itthon nemigen született olyan előadás, amely
határozott igennel felelt volna e dilemmára. A
közönség többnyire értetlenül szemlélte azt a gyér
számú próbálkozást is, amely igyekezett közelebb
hozni a ma emberéhez a számára gondolatilag
és formailag egyaránt nehezen befogadhatónak
tűnő tragédiákat.

Mégsem ilyen egyszerű a válasz. Nem lehet
ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy néhány éve
„divatba jöttek" a görögök. Nem csupán arról van
szó, hogy megsokasodott a tragédiabemutatók
száma, hanem arról is - s ez a fontosabb -,
hogy a szóban forgó előadások többsége fontos
és eredményes kísérleteket tett a klasszikus drá-
ma reteatralizálása, ebből következően közért-
hetővé tétele érdekében.

Mi változott meg? A világ? Az emberek? Mivel
magyarázható az érdeklődés módosulása?
Aligha változott az a tény, hogy az európai ember
műveltséganyagából kikopóban van, a kelet-
európaiakéból pedig szinte kiirtódott a mitológia,
a mitologikus gondolkodás. Ezáltal meggyengült
vagy hiányzik az a közös alap, az az archetípia,
amely nélkülözhetetlen a mítoszalapú művek
befogadásához. Az is változatlanul igaz, hogy a
huszadik század végének embere nehezen tud-
ja értelmezni és felfogni a mítoszok világát, mivel
a mitológiák világegészt testesítenek meg, míg
korunkban minden szempontból megbomlott ez a
szemlélet. S az is evidencia, hogy jórészt csak a
fennmaradt drámaszövegekből tudjuk kikövet-
keztetni, miként játszhattak kétezer évvel ez-
előtt, azaz igen bizonytalan az a kiinduló helyzet,
amelytől elrugaszkodva meg lehetne találni a
statikusnak ítélt drámák mai előadásformáját, s
ezen belül is a legproblematikusabb dramatikus
elem, a kórus megjelenítését.

Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy a
színházi közönséget nem elégíti ki a formabon-
tás, a történetnélküliség, a valóság kendőzetlen
ábrázolása - a nézők változatlanul mesét köve-
telnek. Egyszerű és összetett mesét. Márpedig a
mitológia a legfordulatosabb, legbonyolultabb
történetek valóságos tárháza; s ráadásul ezek a
mesék olyan tudást sűrítenek magukba az em-
berről, amely soha nem évül el. Tehát a mitoló-
giai történetek - elvben - minden nézőréteghez
tudnak szólni. Csak épp azt a módot és formát
kell megtalálni, amely áthidalja az olvasva sem
könnyen megfejthető drámaszöveg és az
átélhető előadás közötti szakadékot.

A görög tragédiák színrevívőinek feladata te-
hát többszörösen bonyolult: számolniuk kell az-

zal, hogy a közönség nem rendelkezik kellő mito-
lógiai ismeretekkel, és nem jártas az utalásokkal
teli, klasszikus verselésű szöveg megértésében
s feldolgozásában, illetve meg kell találniuk azt
az előadásformát, amely egyszerre archaikus és
modern.

Az elmúlt években számos olyan kísérletnek le-
hettünk tanúi, amelyekben a rendezők a görög
tragédiák mai színpadra állításának megoldásait
keresték. A legszélsőségesebben modernnek
Klaus Michael Grüber Schaubühne-beli Bakk-
hánsnőkjét tekinteném: ő Euripidész tragédiáját
hideg szépségű, elvont, steril térben szürreális
látomásként rendezte meg; előadásában a lát-
vány, a lassított tempójú akciók és a fennkölt dik-
ció ellenpontozódtak, s ennek nyomán különös,
helyenként katartikus erejű, helyenként unalom-
ba fúló jelenetek születtek.

Egészen más inspirációjú volt Arianne
Mnouchkine hatalmas vállalkozása: klasszikus
trilógiáját kabuki stílusban vitte színre. S megint
más utat választott Andrei Şerban, amikor a Me-
deiát, az Elektrát és A trójai nőket fűzte össze tri-
lógiává, s három helyszínen ógörög, illetve latin
nyelven celebrálta monumentális szertartás-
színházi produkcióját.

Magyarországon emlékezetes volt Zsámbéki
Gábor 1982-es Euripidész-bemutatója, az
Oresztész, amely felfedeztette nézőivel a ma-
gyar színpadokon ritkán játszott Euripidészt, s
amelyben a rendező a véres leszámolásokkal és

Odüsszeusz: Solymos Pál (Rock Színház)

árulásokkal teli drámát mai tapasztalataink tük-
rében, a koturnusos emelkedettségtől megfoszt-
va, lélektanilag hitelesen állította elénk.

1988-ban Babarczy László vállalkozott az Oi-
dipusz király bemutatójára. De nem Szophok-
lész sorstragédiáját játszották Kaposvárott, ha-
nem egy, a görög tragédiaköltő-triász hat drá-
májából kompilált, epikus színpadi történetet vit-
tek színre, amelyben Oidipusz előtörténete ép-
pen úgy helyet kapott, mint száműzetésének
eseményei, sőt az Antigoné egyes jelenetei is
megelevenedtek benne. Újraírták tehát a Labda-
kidák történetét, szabadon használták fel a mí-
toszt, mint ahogy ezt évezredek óta teszik írók és
művészek. A dramaturgiai átalakítást indokol-
hatta az a felismerés, amelyről a nézői befoga-
dás természetéről szólva már említést tettem, de
az eredmény természetesen nem a nézői igény-
nek tett engedményről tanúskodott, hanem arról,
hogy a történet kiterjesztése módosította a drá-
ma lényegét, azaz a múltbéli tettek
felhánytorgatásánah és a hatalomváltásnak
permanens folyamata került a cselekmény
középpontjába, mi-által az előadás - minden
aktualizálás nélkül - politikai színházzá vált.

Az elmúlt években született antiktragédia-
előadások szinte mindegyikénél a kaposvárihoz
hasonló dramaturgiai beavatkozással alakítot-
ták ki az elhangzó szövegváltozatot, azaz a ren-
dezők nem tartották elégségesnek a választott
dráma kizárólagos textusát, hanem vagy más
drámák részleteivel egészítették ki, vagy több
drámából hoztak létre új darabot. Az előbbire
példa a Vígszínház Oidipusza, amely az esemé-
nyek előzményét bemutató epizóddal, a főhős és
a Szfinx találkozásával bővült, az utóbbira az
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Miske László (Oidipusz), Szalma Tamás (Polü-
neikész), Zborovszky Andrea (Iszméné) és Var-
ga Éva (Antigoné) a debreceni előadásban

Arany János Színház Test-Vér-Harca éppen
úgy, mint Gaál Erzsébetnek az Egyetemi Szín-
padon bemutatott Oresztésze vagy a debreceni
kollázs, A sors gyermekei.

A mítoszt az utóbbi idők egyik legnagyobb sza-
bású rockoperai vállalkozása, a Rockodüsszeia
alkotói kezelték a legszabadabban: Homérosz
eposzából Béres Attila és Várkonyi Mátyás ze-
nés darabot írt. Az új darabot Veszprémben, a
Gizella-napok rendezvényei keretében láttam, s
ott, egy tanácskozáson Szigethy Gábor arra
hívta fel figyelmünket, hogy a tizenkilencedik
század végéig Homérosz eposzaiból az írók és
drámaírók szinte kizárólag az Iliászt dolgozták
fel, mert az ad teljes világképet, ezzel szemben a
hu-szadik században megfordult az érdeklődés,
és most a töredezett szerkezetű Odüsszeia fejezi
ki pontosabban a korérzést.

Béres Attila követi az eposz eseménymene-
tét, de szabadon kezeli a történet egyes részlete-
it. Mesét mond Odüsszeuszról, aki szembeszállt
Zeusszal, de Pallasz Athéné segítségével min-
den viszontagságon túljutva hazatér. A darab el-
ső fele a vándorlás különálló epizódjainak füzé-
re, a második Odüsszeusz otthonában játszódik,
s a kérők és az otthonába tért férj közötti
össze-csapásra koncentrálódik, ennek
megfelelően összefüggő cselekményű, zárt
szerkezetű önálló dráma. A történet jellegéből
adódik, hogy a da-

rab egésze epikus karakterű; az egyes jelenete-
ken belül létrejön ugyan drámai feszültség, de
mivel a jelenetek mechanikusan követik egy-
mást, a mű egészéből hiányzik az az építkezés,
amely valódi drámai művé formálná az odüssze-
uszi sorsot. Ezt a hatást erősíti a zene is.
Várkonyi Mátyás ugyan többrétegű muzsikát
komponált, de a dramaturgiai szerkezetből, a
műfaj jel-legéből, valamint a viszonylag kis
együttes nem elég gazdag hangzást
eredményező összetételéből adódóan a
különböző jelenetek helyszínét, karakterét
megjelenítő számok sora erősebb, hatásosabb,
könnyebben befogadható, mint az egyes
szereplők, sorsok, gondolatok témáinak,
motívumainak zeneileg bonyolultabb szövete.

Krámer György rendezésének legnagyobb
erénye, hogy a szereplők között világos viszo-
nyokat teremt, s ahol lehet, rendezőileg is, kore-
ográfiailag is látványos megoldásokat talál. De
rajta is múlik, hogy a történet, a többszörös keret-
játék pontatlan kidolgozása miatt, néha nehezen
követhető, hogy nincs megoldva az istenek és
Odüsszeusz konfrontációjának térbeli
leképezése, s hogy a mű egésze megragad az
illusztráció szintjén.

Az előadás kiemelkedő teljesítménye Soly-
mos Pál Odüsszeusza. A Pécsi Balett táncosa
némileg más mozgásstílust képvisel, minta Rock
Színház együttese, de ez a különbség már
önmagában is jelzi a főszereplő másságát, ma-
gányosságát. A darab folyamán egyszer sem
szólal meg (Pénelopé a másik szótlan szereplő),
csak a testével, játékával és táncával fejezi ki ér-
zelmeit és indulatait. Solymos Pál rendkívüli in-
tenzitással éli meg Odüsszeusz kálváriáját, s
nagyrészt az ő alakításának köszönhetően válik

a produkció egy esendő, de öntudatos ember
szenvedéstörténetévé. Az előadás legszebb je-
lenetében kiváló partnere Papadimitriu Athina,
aki Dadaként ősi, mélyről fakadó fájdalmat, erőt
és humánumot sugároz.

Nagyigényű vállalkozás a Rockodüsszeia -
kár, hogy a szövegből szinte semmit nem lehet
érteni (a műsorfüzetből lehet követni az esemé-
nyeket, bár aligha ez a legmegfelelőbb megol-
dás) -, ám elgondolkodtató: milyen arányban
van a vállalkozás nagysága és a létrejött teljesít-
mény, illetve milyen előrelépést jelent az együt-
tes fejlődésében ez az újabb vállalkozás.

Némiképpen a már említett Grüber-előadással
rokonítható Gaál Erzsébet Oresztész-rendezé-
se. Annyiban mindenképpen, hogy Gaál is mo-
dern környezetbe ültette át a darabot. Különböző
szövegtöredékekkel (Burroughs-, Berkoff-, Ho-
mérosz-, Kierkegaard-, Nietzsche-, Petrarca- és
Rilke-idézetekkel) egészítette ki Euripidész drá-
máját, s rendezése mindennemű lázadás keserű
kórképe. Dühödt és elkeseredett látlelet korunk
aljasságokkal teli világáról, a fiatalok és egyéb, a
társadalom peremére szorult rétegek mozgáste-
rének beszűküléséről, s mindennek következ-
ményeiről. Az előadás nagy leleménye, hogy az
együttest kétféle színészetet képviselő szerep-
lők alkotják: míg a főszerepeket profi színészek
játsszák, a kórusban az amatőr-alternatív szín-
házi világ számos ismert alakjával találkozha-
tunk - e kettősség pontosan leképezi a társa-
dalmi rétegződést. Ám az előadás mégsem lesz
igazán átütő, mert számos modorosság, külső-
ségesség rontja le a kitűnő alapötletet. Állandó-
an fortissimóban beszélnek, a rozsdás fémbúto-
rokat, hol csak puszta kézzel, hol vasdorongok-
kal, szünet nélkül püfölik, öncélúan kegyetlen-
kednek, trágárkodnak, közönségeskednek,
mintha a rendező nem hinne eléggé sem a színé-
szeiben, sem a saját elképzelésében.

A Labdakidák történetét többen is színpadra állí-
tották mostanában. Valló Péter Aiszkhülosz He-
ten Théba ellen, Euripidész Phoinikiai nők és
Szophoklész Antigoné című tragédiájának rész-
leteiből szerkesztette meg a Test-Vér-Harc szö-
vegét. Ismeretterjesztő színház született ekkép-
pen, mert a mai diákok szinte semmit sem tudnak
a görög mitológiából; s ráadásul színház is szü-
letett, mivel - a történet vázlatossága ellenére -
a nagyon egyszerű, kétszintes díszletben a
színészek az antik hősők elvontnak hitt figurái-
ban igazi emberi érzelmeket tudtak megmutatni.

Az évad egyik legjobb produkciójának tartom a
Vígszínház Oidipuszát, amelynek maiságát
nem a minduntalan behallatszó villamos-
dübörgés és autómorajlás adja, hanem a friss
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szemléletű műmegközelítés. Ács János rende-
zésében a stilizáció és a lélektani realizmus ké-
nyes egyensúlya jön létre. Képei roppant erősek
(a lepelbe burkolózott Szfinx és ugyanannak a
lepelnek - merész képzettársítással - kereszt-
ként való végső kivonszolása, a stilizált oszlopok
között eltűnő szereplők látványa, az Arvisura-
társulat színészeinek mint kórustagoknak egyéni
és csoportos jelenléte stb.). A múlttal való vias-
kodás csakúgy, mint Kreón és Oidipusz össze-
csapása vagy a kórus magatartása meghökken-
tően időszerű asszociációkat vált ki. Soha nem
volt ilyen meggyőző és magától értetődő a kórus
jelenléte, mint itt, ahol az alternatív színházi szí-
nészek nemcsak kitűnően mozognak és számos
hangszeren zenélnek, de - és ez a fő - minden
idegszálukkal a cselekmény figyelői, kommentá-
lói és cselekvő részesei. Megrendítően szép
Tordy Géza Theiréziasz-figurája, aki szertartás-
szerű mozdulataival pontosan jelzi: közvetítő az
égiek és a földiek között. Ács modern
szertartás-színházi előadást rendezett.

Debrecenben is szertartásszínházi produkció
született, de egészen más jellegű, mint a Víg-
színházban. A sors gyermekeit Pinczés István
rendező és Duró Győző dramaturg hat drámából
(sorrendben: Szophoklész: Oidipusz király és
Oidipusz Kolónoszban, Euripidész: Phoinikiai
nők, Aiszkhülosz: Heten Théba ellen, Szophok-
lész: Antigoné és Euripidész: Oltalomkeresők)
állította össze. Bravúros, ahogyan a különböző
szerzők különböző fordításai szinte törlés nélkül
illeszkednek egymáshoz. A létrejött új dráma Oi-
dipusz megvilágosodásától és önkezétől történő
megvakíttatásától az elesett thébai hősök elte-
metéséig meséli el a Labdakidák történetét, és
mindenekelőtt a halálról szól. Az értelmetlen, a
bűnben fogant halálról. Mára kezdő pillanat elő-
revetíti az előadás központi gondolatát, amikor is
egy tüllfüggönyre Huszárik Zoltán híres képsorát
vetítik a tenger hullámai görgette koponyákról. (A
filmes effektusnak azonban a későbbiekben
nincs folytatása.)

Az igazi érdekességet azonban nem annyira a
dramatikus összeállítás, mint inkább az előadás-
mód jelenti. Pinczést is az foglalkoztatta legin-
kább, hogy miként lehet megtalálni azt a jelrend-
szert, amely a lehető legpontosabban fejezi ki a
mai néző számára az antik történetet. A megol-
dást egy olyan különleges stílusban vélte megta-
lálni, amelyben a kabuki és a kjógen eszköztára
együttél a realista, lélektani alapozottságú szín-
házéval. Létrehozott egy fantázia-mozgásnyel-
vet, amelynek alapja a japán színház mozgás-
rendszere, de természetesen nem azonos a ka-
buki és a kjógen vagy a japán harcművészet
mozgáselemeivel, csupán azokból építkezik.
Nem csupán a mozgás, hanem a jelmezek, az
arcfestés és a parókák is emlékeztetnek a japán
színházra, ám szerencsére mégsem japánba ol-

Molnár Erika (lokaszté) A sors gyermekeiben
(Máthé András felvételei)

tott görög klasszikust láthatunk Debrecenben
(még akkor sem, ha a mozgást neves amerikai-
japán professzor, Andrew T. Tsubaki tanította
be.). A stilizált mozgást természetes beszédmód
kíséri, holott a színészek nem is a saját hangere-
jükön szólalnak meg: beszédjüket mikroport
erősíti fel. A hangosítás egyfelől szintén
stilizációs eszköz, másfelől módot kínál arra,
hogy a görög drámák oly gyakori monológjai
hitelesen, mint belső monológok szólaljanak
meg. A szó és a mozdulat szétválasztása
kétségkívül jelent vala-miféle elidegenítést,
ugyanakkor pszichológiailag rendkívül hiteles
pillanatokat is teremt.

A rendezői elképzelés tehát ezúttal is érde-
kes, a végeredmény mégis felemás. Ezt a bo-
nyolult színpadi jelrendszert és létezési módot
ugyanis nem lehet három-négyhetes próbával
elsajátítani. Jól érzékelteti ezt az a különbség,
amely néhány kitűnő mozgáskultúrával, kon-
centrációs készséggel és fizikai kondícióval ren-
delkező színész és a többiek alakítása között
tapasztalható. A színészeknek, ha éppen nem
gesztikulálnak, két kezüket ökölbe szorítva, kar-
jukat könyékben behajlítva a testük mellett kell
tartaniuk. Ha a színész testében pontosan ki-
egyenlítődik és pillanatonként máshová és más-
ként koncentrálódik a belső állapotát kifejező fe-
szültség, akkor ennek meg kell jelennie az ököl-
ben mint az egyetlen jól látható, csupasz test-
részben. De más az, ha valaki csupán ökölbe
szorítja a kezét, más, ha valóban ott jelenik meg
az a bizonyos feszültség, s megint más, ha a
szí-

nész csak úgy csinál, mintha ökölbe szorítaná a
kezét. Szalma Tamás (Polüneikész), Molnár Eri-
ka (lokaszté) és Oláh Zsuzsa (Karvezető) ökle
beszédes, a többieké többnyire csak imitáció. De
ugyanez elmondható a járás vagy a gesztusok
koreográfiájának pontosságáról, illetve teljes
elnagyoltságáról is. Van, aki képtelen megoldani
a feladatot, s van, aki lazsál. Akár ez, akár az
váltja ki a minthajelenséget, egyként arról
árulkodik, hogy a színészben nem jött létre az
az állapot, amelyben hitelesen lehet létezni. S
nem biztos, hogy ez csak a színészek hibája!

Libor Katalin olyan teret alakított ki, amelyben
néhány hatalmas hasáb segítségével oszlop-
csarnok és várfal, terembelső és agóra egyaránt
jelezhető. Az előadás szerves részét képezi a
Debreceni Ütőhangszeres Együttes és a Kagami
Kai által játszott zene. De a kitűnő zenei
effektusok sem tudják elfedni, hogy a hét thébai
vezér bemutatkozása mechanikusan ismétlődik
s ezért unalmassá válik, arról nem beszélve,
hogy e jelenet mozgáskaraktere - még ha
autentikus alapú is - elüt az előadás egészétől.
Lényeges hiba, hogy a hosszadalmas
átdíszletezések széttördelik a játékot.

A Vígszínházi Oidipuszon csaknem tele volt a
nézőtér fiatalokkal és felnőttekkel vegyesen. Már
ez is említésre méltó. De az még inkább, hogy
ilyen feszült figyelmet, csöndet és a játékkal való
együttélést ritkán tapasztalni színházainkban,
mint amit ott és akkor tapasztaltam. Lehet, hogy
mégis szólnak hozzánk és hozzánk szólnak a
görögök?



 GÖRÖGÖK 

Béres Attila-Várkonyi Mátyás: Rockodüsszeia (a
Rock Színház és a veszprémi Petőfi Színház közös
produkciója)
Díszlet- és látványtervező: Kentaur. Jelmeztervező:
Horváth Kata. Munkatársak: Grúsz Miklós, Petrik Já-
nos, Hegyeshalmi László, Kamarás György, Görgényi
Gyula, Pattantyús Anikó, Szarka György, Somorjai Jó-
zsef, Gellai Anna, Schiller Béla, Tunyogi Juli, Meződi
József. Rendezte: Krámer György.
Szereplő k: Solymos Pál, Bakó Gábor, Détár Enikő, Ull-
mann Zsuzsa, Horváth Csaba, Kocsis László, Lendvai
Zsolt, Radics Endre, Sziráky Gábor, Mirtse Réka,
Kispál Anita, Papadimitriu Athina, Földes Tamás,
Makrai Pál, Lengyel Gábor, Csengeri Ottília, Udvarias
Anna, Kárpáti Zita, Csuha Lajos, Kaczor János,
Rogács László, Konyhás László, Fekete Zoltán,
Kövesdi Éva, Kravalik Brigitta, Nagy Bea, Szentesi
Zsuzsa, Tucsek Edit, Oláh Tibor.

A sors gyermekei (debreceni Csokonai Színház)
Dramaturg: Duró Győző. Díszlet-jelmez: Libor Katalin.
Szcenikus: Varga György. Zenei szerkesztő: Kovács
János. Színpadi mozgás: Andrew T. Tsubaki. A harci
jelenetek koreográfusa: Drienyovszky János. Játék-

Mint éjfekete folyó, csurog alá az alvilágba
egy hullámzó selyemlepel. Az, amely a talán
lokaste-arcú, emberi magmától lüktető
s egy vörös kesztyű kráterében fölparázsló
Sphynx-vulkánt, a megállító és gonoszul
kérdező ormot takarta. Jött Oidipus, kivajúdta
magából a nagy talány válaszát, kimondta
diadalmasan az ember szót, megszabadította
rémétől a várost, Thébát.

Mint mázsás súlyt, ezt a fekete pilleleplet
vonja majd felszínre és vonszolja számkivetett-
ségébe a nagy és erényes király: Oidipus, az
apagyilkos, a vérfertőző. Az Oidipus nevű, vak
ember.

A Vígszínház Ács János rendezte előadása
fajunk bűvöletében és rettenetében fogant. Szé-
kely Gábort nem számítva nincs még egy rende-
zőnk, aki olyan döbbenetet érezne és éreztetne
az emberi lény láttán, az ember szó puszta halla-
tán, mint Ács. Szuggesztív és szép koncepciójá-
nak tiszta, fájdalmas káosza nem a demokrácia
működését képezi le, nem az uralhatatlan sors-
szerűség miatt válik katartikusan gyötrővé, és
nem a gyilkos, áldozat egyazon személy csap-

mester: Porcsin László. Világítás: Dombrády Csaba.
Munkatársak: Bencs Judit, Hajdú Péter, Kató Anikó,
Matkó Sándor. Rendezte: Pinczés István.
Szereplők: Miske László, Sárközy Zoltán, Szalma
Tamás, Garay Nagy Tamás, Varga Éva,
Zborovszky Andrea, Molnár Erika, Oláh Zsuzsa,
Kőrösi András, Gerbár Tibor, Jámbor József, Hajdú
Péter, Szinovál Gyula, Diószeghy Iván, Dóka
Andrea, Urszuly Edit, Dóka Tilda, Gali Edit, Kövér
Judit, Szoták Andrea, valamint a Debreceni
Ütőhangszeres Együttes és a Kagami Kai.

Euripidész: Oresztész (Egyetemi Színpad)
Dramaturg: Lőrinczy Attila. Díszlet: Éberwein Ró-
bert. Jelmez: Strampf Katalin. Zene: Kósa Vince.
Asszisztens: Gyenge Katalin. Rendezte: Gaál
Erzsébet.
Szereplők: Kövesdi László, lllyés Barna, Rékasi Ká-
roly, Balkay Géza, Földi László, Bor Adrienne, Deák
Varga Rita, Diósi Gábor, Lucza Zsuzsa, Bajzáth Péter,
Csatári Éva, Dudás Kati, Grószmann Péter, Je-
szenszky Beatrix, Lucza Sebestyén, Turóczy
Szabolcs, Trencsényi Jutka, Vécsey Marci, Varga
Szemes László.

dahelyzetét teszi még szorongatóbbá. Azaz
mindezt együtt, midőn a szerencsétlen és eset-
leg vétlen embert a bűn megtestesítőjeként állítja
a néző elé. Az Ember neve: Bűn. Minden embe-
ré. Tudhatta ezt az Oidipus mélytüzű szövegé-
nek zseniális fordítója, Babits Mihály is, aki jóval
e magyarítása előtt, a háborút elűzni kívánó ver-
sében szőtte fohászába a „Ki a bűnös, ne kérd-
jük" sort. Nem feledtetni akart ezzel (feledtetni a
bűnt, az első e századi világégést), hanem emlé-
keztetni: csak akkor jöhet ama megbocsátás és
feledés, ha a bűnösséggel mint egzisztenciális
csapással valamennyi halandó számot vet. (Az
idézetek, utalások természetesen a nevezetes
Húsvét előtt című költeményre vonatkoznak. A
címváltozat, valamint Sophokles és a szereplők
nevének részint latinos írásmódja babitsi örök-
ségként, egyben Ács János ezredvégi copy-
rightjaként is értelmezhető.)

Amikor az akaratlan, ám borzalmas tetteinek
valóságáról megbizonyosodó király, erkölcséhez
és fogadalmához híven, kiméri magára a
büntetést, és - nem a szemünk láttára - meg-
fosztja magát a Nap látásától, Ács a kórus sötét-

be burkolt tagjait egyetlen oldalfénnyel súrolja. A
pászma az orcák előtt suhan, a karikásan árkolt
szemgödrökbe furakszik. Messze egy üvöltés kí-
séretében Oidipus - csak ő - megcselekszi, amire
mindekinek, a nép leghétköznapibb tagjának is
oka lehetne: reménytelen vezeklésül s a
bűnbánó befelé nézést vágyva két hegyes pálci-
kának áldozza föl a szeme világát.

Szarvas József kétkezi Oidipusa, mintha nem
is korinthusi királyfi lenne, ebből a népből érke-
zik. Mesebeli legkisebb fiúként ujjong - ember!
ember! - rébuszfejtő sikerén, kételytelen naivi-
tással áll sorsa elébe, és nem pillant magasabb-
ra-mélyebbre a maga nem igaz igazánál. A szét-
pattanni akaró fej, az abroncskezek játsszák a
hirtelen jött józan őrületet és a rabságot. lokaste:
királyné - a karból. Vékonykább, jelentéktelenebb
egy koronás asszony már nem is lehetne. De
markáns; és markáns a bűnben. Kútvölgyi Er-
zsébet eltapossa - kiemelkedő, emlékezetes
jelenet az előadásban - az istenek tüzét, hogy az
isteneket eltaposva eltapossa a bűnt. Bűne, hogy
a bűnről ő tud kevesebbet, s nem az égiek. A
mának hódolva még kevés tudását is felejtéssé
hazudja.

S nem bűnös-e a higgadt és bűntelen Kreón,
Hegedűs D. Géza fiatalos kalózkendőjében? Ha
véletlenül még nem az, majd az lesz egy mitoló-
giai fejezettel odébb. Mádi Szabó Gábor Pászto-
ra alig mer föltérdepelni a földről. Tudja: egész
élete hamis volt, a városra ő hozta a bajt, ő hozta
Oidipust. Ő elejét vehette volna a bűnnek - csak
meg kellett volna ölnie a kisdedet, Laios és lokas-
te a jóslat szerint szülőgyilkosságra kárhoztatott
gyermekét. Borbiczki Ferenc mint Hírnök a
rossznak, a rossz hírnek is a mosolyos oldalát
szeretné megcsillantani. Pajtáskodhat akár-
mennyit, jutalmát elhajítva ő - a Pásztor egykori
cinkosa - iszonyodva iszkol a színről, mely neki
is tetthely. Sipos András, a Sámán, a révült nép-
vezér ki tudja, hány keresztutat állt már el, hány
szívben forgatott tőrt, hogy ily nagyon akarja a
keresztúti gyilkos, a Laiost megölő Oidipus bűn-
hődését?

Mindenkinek megvan a maga Sphynxe, Laiosa,
lokastéja. De csak az Oidipusok a nagy tragédiai
alakok, akiknek megadatik, hogy a bűn nevet
kapjon, a bűnhődés pedig sorssá buzogjon.

Ács rendezésének kulcsa, erénye és bökke-
nője az Arvisura Színházi Társaság művészei-
nek fölléptetése kórusként. A magyar alternatív
színjátszás egyik vezető műhelyének tagjai, a
Csík György matt jelmezeit hordó, küllemükkel
és testtartásukkal karakteresen jellemzett fősze-
replő-statiszták ráparancsolták a bemutatóra azt,
amit Ács ezúttal bizonyára kért és kísérlet-nek is
szánt: a pantomimikus és mozgásszínházi
megoldásokat, a zenei és koreografikus szerve-
zettséget, a kollektív játékot, a formálás, a szín-
padi létezés itt-ott keleties elemeit. Ők az egyál-

TARJÁN TAMÁS

KI A BŰNÖS, NE KÉRDJÜK
SOPHOKLES: OIDIPUS


