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Tragédia, komédia

és perspektíva Gyulán

Szigligeti Ede: A trónkereső
Calderón: Két szék közt a pad alatt

Hagyományaihoz híven a gyulai Vár-
színház ez idén is a magyar történelmi
dráma újrafelfedezésének szolgálatában
nyitotta meg kapuit. Ezt a drámairo-
dalmunk elhivatott szeretetéről tanúskodó
szolgálatot - Sárközi Dózsájának be-
mutatója óta (1965) - odaadó érdeklődés,
osztatlan elismerés övezi. Méltán. S
nemcsak az úttörő vállalkozásoknak kijáró
illő tiszteletből, de a produkciók rangos, a
mondanivalót máig aktuálissá hitelesítő,
művészi színvonala miatt.

Az újrafelfedezések döntő kérdése,
hogy rendelkezik-e a feltámasztott mű időt
átvilágító, érvényes eszmeiséggel, művészi
erővel; hogy képes-e hozzászólni mai
problémáinkhoz, a jelen valóságához? . . .
A kérdésre a gyulai Várszín-ház már több
ízben felelt bizonyító erővel. Hadd
emeljük ki külön Sárközi Dózsa című
drámáját, amely humanizmus és
elkötelezettség kérdésének hang-
súlyozásával hatolt a jelen problémáihoz;
Madách Csák végnapjai című drámájának
avatott restaurációja (Keresztury Dezső
munkája) pedig történelem-szemléleti
vitáink továbbgondolására késztetett. Az
eszmei megalapozottság, a dramaturgiai
megkomponáltság s a szín-padra
termettség tekintetében e drámák,
feltáratlan állapotukban, meglehetősen
kevés lehetőséggel biztattak. De ez a
„meglehetősen kevés lehetőség" poten-
ciális értékként létezett, ha alig láthatóan
is, de ott fénylett anyagukban - mindkét
dráma esetében, tehát volt mit feltárni, volt
mit felerősíteni, volt miért kockáztatni. S
az már a restaurálók külön érdeme, hogy a
megvalósult eredmény hitük, munkájuk
igazát bizonyította.

Az idei bemutató, Szigligeti A trónke-
resője Borics fejedelem jogosnak vélt, ám
valójában jogtalan - hiszen fattyú!

pártütő harcairól, majd elbukásáról szól.
Ezt a drámát aligha sorolhatjuk az imént
felemlítettek mellé: sem olvasott, sem
bemutatott állapotában nem képes
meggyőzni feltárandó, felerősítendő
alapértékek meglétéről. Furcsa helyzet: az
irodalomtörténet s a Szigligetivel fog-
lalkozó tanulmányok az író legjobb da

rabjának vélik. Egészen Gyulai Pál óta, s
azóta is főként a reá való hivatkozással.

Gyulai „Szigligeti és újabb színművei"
című tanulmányáról van szó. A tanulmány
első részében Szigligeti dramaturgiájának
általános jellemzését kapjuk. Ebben a
fejtegetésben Szigligeti mint a cselekményt
jól bonyolító, a színpad tör-vényeit jól
ismerő színházi mesterember áll előttünk,
aki azonban nemigen igyekezett mélyebben
fölfogni múltat és jelent, történelmet és
társadalmat. Ezután tér rá Gyulai A
trónkereső elemzésére. Azzal kezdi, hogy A
trónkereső ,,... általában Szigligeti összes
tragédiái között is legjobb, évtizedek óta a
legsikerültebb tragédia irodalmunkban".
Majd a korabeli hírlapi bírálatokkal
szembeszegülve halad végig a drámán.
Nem árt odafigyelni ezekre az idézett
bírálatokra, melyek kifogásolják, hogy
Borics csak báb, akivel az események
játszanak, s bukásában nem az erkölcsi
világrend kényszerűsége nyilatkozik meg,
hanem a sors szeszélye; hogy Borics
egészen a tragédia végéig jóhiszemben
küzd, csalódásban él, s így tettei nem
eshetnek erkölcsi beszámítás alá.

Ezzel szemben Gyulai főbb érvei a
dráma mellett:

1. „Boricsot nemes szíve s jogának hite
sodorta a küzdelembe, majd anyja becsülete
is belevegyült a játékba."

2. A főhőst, dramaturgiailag, nem il-
letheti a jóhiszeműség vádja, hisz anyja
kolostorba vonulása, „mély bánatja",
marasztalása gyanút kelthetett benne.

3. Borics tragédiájának alapja:
.. mert legyőzetett győzni, mert meg-

alázott uralkodni, mert sértett bosszul-ni
akar ..."

4. Borics nemcsak a trónért küzd, ha-
nem Magyarország szabadítója is akar
lenni.

Gyulai fejtegetései A trónkereső mellett
pontosan tükrözik dramaturgiai nézeteit,
mely szerint a tragédia „a küzdő és erős
szenvedély kifejlődése" nyomán kell hogy
bekövetkezzék, s ebbe a kifejlődésbe a
külső körülmények, a meglevő viszonyok
alig szólhatnak csak bele. Mégis, a drámát
újraolvasva, áttanulmányozva, vitába kell
szállnom állításaival. Először az expozíció
kérdésében: Borics boldogan, felhőtlen
kedéllyel lép be a színpadra, esze ágában
sincs a trónra gondolni. Vagy ha mégis,
csak hogy anyját „rehabilitálja" s
megbosszulja a rágalmazókat. Ám épp a
hajdani rágalmazók hívására ,.végzi
magában", hogy

megszerzi a trónt - Predszláva feltűnő
tiltakozása ellenére. Azután: Boricsban
csakugyan gyanút kelthetne anyja maga-
tartása, de az írott szöveg bizonysága az,
hogy - nem kelt. A III. felvonás végén, túl
a Nádor vádjain, túl azon, hogy a
hadbahívókra maga is árulót mond, fe-
lesége egy szavára elhiszi harcainak tör-
vényes jogát. Továbbá: ha Borics legalább
a kételkedés erejéig komolyan veszi a
megalázó és sértő rágalmakat, úgy kardot
sem fog addig, míg helyzete tisztázatlan. S
végül: igaz, hogy a dráma elején az aradi
vérengzés hatására indul harcba, de már itt
jóval erősebben motivált a „rehabilitációs"
törekvés. A II. felvonás végétől pedig
kizárólag a bosszú vezérli: „Kiket
vezérlek, gyűlölöm, s utálom / És
gyűlölöm, akikre vezetem".

Meglepő a tanulmány folytatása. Gyulai
itt sorba veszi a dráma szereplőit, s
mindegyiket külön-külön elmarasztalja a
lélektani megalapozottság, a markáns
jellemrajz dolgában. Boricsot is:

.. hiányozni látszik benne valami arra
nézve, hogy a tragikai nagyság erősb
benyomását tehesse a lélekre" - írja. Ez a
valami nyilvánvalóan Borics szenve-
délyének szituációnkénti, viszonyonkénti s
főként eszmei tisztázottsága.

Hasonlóan ellentmondásos Bayer József
elemzése is. Elöljáróban a Bánk bánhoz
méri a drámát, majd a jellem-rajzról
megállapítja, hogy „tragikai külső
hatásnak is kevés", végül egy frappánsan
találó megállapítással egyszeriben minden
korábbi magasztalását agyoncsapja;
Boricsról írja: „Halála el-múlás és nem
tragikai bukás. Igaz, mindvégig hiszi,
hogy joga van a magyar trónra, de épp az a
bökkenő, hogy a hitében való könnyű
megingást épp a drámaíró keze akasztja
meg."

Nagy bökkenő ez, Hegedüs Géza fi-
gyelmét mégis elkerülte: „Hanem ami-kor
megtudja - (ti. Borics) -, hogy ő valójában
nem Kálmán király fia, akkor morálisan
elbizonytalanodik. Ebben az új helyzetben
ismeri fel, hogy trón-bitorló törekvésével
mások önző érdekének kiszolgálója lett. S
amikor nem akarja tovább szolgálni őket,
azok egyszerűen megölik: a becsületes
Boricsra nincs szükségük." (Hegedüs-
Kónya: A magyar dráma útja 79. old.). Ha
mindez így lenne, még elfogadnám, hogy a
tragédián „A kiegyezés utáni kiábrándult
élet és történelemszemlélet fanyarsága
érződik ..." (uo.) - de mindez nincs így, s
alig hihetek a tetszetős okfejtés-
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lett, hogy felesége gyűlöli - liheg, zihál,
lángol, harsog ... Szoboszlai Sándor
mindkét jelenetében levegőt sűrít maga
körül. Gesztusai kifejezőek: eltökélt és
gúnyos, vádló és diplomatikus is egy-
szerre. Predszláva szerepe a darabban
hántóan hamis. Lukács Margit nem jól
választott, amikor felfokozott gesztusokkal
és zengzetes artikulációval gondolta
megoldani szerepét. Judit, Rózsa és Bo-
domér szerepe is tele dramaturgiai, lé-
lektani következetlenségekkel: Agárdy
Ilona, Szakács Eszter és Körösztös István
nem tudnak meggyőzni ennek el-
lenkezőjéről. A többiek számára (lásd
például: Fülöp Zsigmond, Horkay János,
Iványi József, Gelley Kornél, Gonda
György) épp hogy jelzésszerű szerep jutott.

A téma összefoglalásaképpen hadd in-
duljak ki ismét Hegedüs Géza egyik
megállapításából: . .ne feledjük el, hogy
drámairodalmi kincsünk nem olyan gazdag,
mint költészetünk vagy akár prózai
epikánk, itt nagyon is meg kell becsülnünk
a viszonylag ritka használható értéket.
Tehát egyenest köszöntenünk kell az olyan
színházat, amely vállalkozik erre a
feladatra." Hegedüs Géza dicsérete majd'
másfél éve a József Attila Színház Aba
Sámuel-produkciójának szólt -
„különvéleményként". A gyulai Várszínház
eddigi vállalkozásait méltán kísérte
egyöntetű elismerés, dicséret. Csakhogy a
„viszonylag ritka használható érték" sajnos
hiteles jelentés drámairodalmunkról, és
nehéz helyzetet teremt. Az „elítéltet"
szeretjük, minden tehetségünkkel segítjük,
de elnézéssel, fölös beleérzéssel, mégoly
jó-indulatú felszínességgel aligha javítunk
a helyzetén. Sem az Aba Sámuellel, sem A
trónkeresővel.

A gyulai Várszínház 1964-ben a világ-
irodalom egy klasszikus drámájával, Victor
Hugo Hernánijával nyitotta először kapuit.
A Hernáni „csatát nyert" a gyulai várfalak
közt. És csatát nyert a magyar dráma
ápolásának irányzata mellett egy másik
tendencia is, amely a világirodalom
klasszikus vígjátékainak felelevenítését
tűzte ki céljául. Sikerrel játszották itt már
Calderón Huncut kísértetét, Goldoni
Mirandolina és Lope de Vega Furfangos
menyasszony című víg-játékait. S ebbe a
sorba nagyszerűen beleillik az idei
bemutató is: Calderón Két szék közt a pad
alattja.

Megint Calderón.
Ha Vega a spanyol irodalom „legre-

nek. A felismerés a dráma legvégső per-
ceiben éri Boricsot (megint csak egy dra-
maturgiailag naiv helyzetben), így ideje se
igen marad az elbizonytalanodásra, vagy
éppen a becsületessé válásra - készakarva
felingerli az álmélkodó kunokat, akik
azután végeznek vele.

Keresem a dráma színpadra állításának
lehetséges elgondolásait. Megannyi
ellentmondó fejtegetést találok - és találok
egy elnagyolt, elejétől a végéig a felszínen
mozgó drámát ... És nem tudom hinni, nem
akarom hinni, hogy drámairodalmunk
múltjában ne akadna ennél elmélyültebb,
igazabb mondanivalót hordozó a lko tá s . . .

A dráma színpadi megelevenítése a
kétségeimet igazolja. Miszlay István -
akinek vitathatatlan érdeme több elfelejtett
magyar dráma újrafelfedezése - ezúttal
nem tudott meggyőzni a valódi értékek
létezéséről. Korábbi rendezései kapcsán
méltán kapta az elismerést, hogy a
különlegesen atmoszferikus vár
pompázatos lehetőségeinek fölhasználása
mellett gondosan ügyel a mű gondolati
többszólamúságára, értelmi tisztá-

zottságára. Ezúttal rendezésében is az
dominált, ami a drámára is elsősorban
jellemző. A külsőséges effektusok egy-
másra halmozása, a látszatérzelmek
felerősítése, az elnagyolt szituációkompo-
nálás. Föltűnt a tömegjelenetek statikus
beállítása, s hogy az intim jeleneteket
(Predszláva-Judit; Borics-Rózsa; Borics-
Rózsa-Bodomér) egyfajta túlhaladott,
patetikus játékstílusban rendezte.

A darab népes szereplőgárdát foglal-
koztat, viszont eléggé kevés játéklehető-
séget biztosít. Borics szerepében Szersén
Gyula jeles igyekezettel próbál hitelt sze-
rezni a figura szenvedélyes és ellent-
mondásos tirádáinak. Anyjával és fele-
ségével való jeleneteiben játéka vissza-
fogott lesz, szelídebb tónusokat nyer.
Illúziókeltő a Nádorral való összecsapásá-
nak markáns keménysége is. Többnyire
azonban nem tudja elkerülni a szerep
buktatóit. Igaz: nehéz a helyzete. Az
utolsó jelenetben például nem kevesebb
tragédia történik vele, mint: megtudja,
hogy fattyú, hogy jogtalanul ontott ki
emberéleteket, hogy Rózsa szerelmes volt
belé, de mivel viszonzatlanul, öngyilkos
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neszánszabb jelensége" (Cervantes), úgy
Calderón - a legbarokkosabb. Míg Vega
megszámlálhatatlan darabjában a fordulatos
cselekmény még megelégedett önmaga
felhőtlen játékaival, bolondos titkaival,
pajzán leleményével - Calderónnál a
mediterrán derűt gondolati, filozofikus
felismerések árnyékolják. „Az élet álom" -
vallja egyik leghíresebb darabjának
címében, s ez a tömör vallomás egy
megváltozott magatartást, gondolatiságot
jelöl. Az életet a túlvilági ítélő-szék
kérlelhetetlen vonzásában szemléli. Mint
kalandot, álmot, szerepet fogja fel, de
mindenképpen olyat, amiért egyszer felelni
kell. Lényegében a barokk vallásosság
magyarázza, hogy nevéhez fűződik a
középkori misztériumjáték egyik legelső
újkori felelevenítése (El gran teatro mundo
- A nagy Világszínpad). Darabjai
összhatásukban keserűbbek, súlyosabbak is
Lope de Vega játékainál. Költői fantáziája
is dúsabb, nyelvezete pompázatosabb, mint
mesteréé.

Darabjai közül persze azok a máig
népszerűbbek, amelyekben a barokk vi-
láglátáson még átsüt a reneszánsz sok-
színűsége, játszi könnyedsége - ahol az
erkölcs parancsai még nem annyira a
túlvilág visszfényében, de egyszerű, földi
vonatkozásaikban játszanak szerepet. lde
sorolható a nálunk is sikert aratott A
zalameai bíró és a Huncut kísértet is .. .

És ide a Két szék közt a pad alatt is. A
kevésbé ismert Calderón-vígjátékok közé
tartozik. Cselekménye magával ragadó,
mulatságos, derűs. Don Diego, ez a
könnyelmű és szép beszédű ifjú egy-szerre
két hölgynek udvarol: Donna Beátának és
Donna Klárának. Üzelmei-ben segítségére
van gyors észjárású szolgája (Don Rodrigo)
és az ügyefogyott, de pénzeszacskókkal teli
Don Sancho. Hősünk természetesen más-
más néven udvarol, ám helyzete így is
kínos, mert a két szép hölgy - véletlenül! -
egymás szomszédja. Egy ideig sikerül
beosztania tisztelgő és széptevő látogatásait
- szolgája persze ugyanezt a játékot űzi a
két hölgy nem kevésbé csinos
szolgálólányával - azután lelepleződik.
Először. Ekkor még kivágja magát (a bárgyú
Sanchóval elhíresztelteti, hogy ikermása is
szaladgál a városban), sőt másodszorra is
elodázza a leleplezés gyötrelmeit.
Sikereinek bűvöletében azonban ébersége
lankad, s ráfizet a kettős játékra - a két
hölgy kihallgatja hencegését, s száműzik
kegyeikből. Ám se-baj: van még sok város
Spanyolhonban, ahol újrakezdődhet a játék,
s hát-

ha még a hölgyek is messzi laknak egy-
mástól. S hátha akad még egy jámbor
pénzeszsák is majd, mint Sancho..

Sándor János, a darab rendezője fan-
táziával, leleménnyel használja ki a vár-
udvar megannyi lehetőségét. „Szerepet
kapnak" a várfalak ablakai, a hátsó lép-
csősor, a széksorok melletti út ... S egy-
szeriben egy spanyol városka hétköznap-
jainak szemlélői, helyszíni részesei va-
gyunk: kikiáltók, megcsalt férjek, be-
csapott hitelezők és szorgos mesterem-
berek összevissza, de valahogy mégis
dallamos hangoskodásait, perlekedéseit,
élénk gesztusait nézhetjük „életközelből".
A rendező remek tempóérzékkel
bonyolítja a színpadi történést, aprólé-kos
gonddal, színes ötletekkel, fokozatosan
építi fel a legmulatságosabb jeleneteket
(hivalkodó kockajáték Donna Beátánál;
Don Rodrigo lelepleződése Donna Klára
ebédlőasztala alatt; Don Diego és Don
Rodrigo megrendezett

párbajjelenete.. .). Teljes színgazdagsá-
gában állítja elénk Calderón játékosan
fénylő vígjátékát.

A színészek játékán látszik: hálásak a
sziporkázó játéklehetőségekért. Külön kell
szólni Tordy Géza összetett, magas
színvonalú alakításáról. Tordy az elmúlt
évben, a Furfangos menyasszony című
Lope de Vega darabban is kópé szolgát
játszott már a gyulai színpadon. Másfélét,
mint ezúttal. Ott csavaros ész-járásával a
darab minden szituációjának fölényes ura
volt, derűs egykedvűsége nem ismert
lehetetlent. Itt, Don Rodrigóként néha
nehéz helyzetbe kerül. Balekszerepeket
kell vállalnia, amellett örökkön éhes is.
Ezekben a jelenetekben a legjobb: kérő,
rábeszélő, hadart nyafogásainak
dallamára, riadt, megszeppent gesztusaira
még sokáig emlékezni fogunk. Kertész
Péter Don Diego szerepében kellőképpen
hódító, mestere a széptevésnek, s az
üzelmei feletti
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bárgyú, értetlen elcsodálkozásoknak is.
Mozgása, beszédtechnikája kulturált, ki-
munkált. Pap Éva (Donna Beáta) főleg a
jóhiszeműségében rászedett úr-hölgy
bájosan harcias kirohanásaiban remekel;
Mészáros Ági (Donna Klára) szerepének
szerényebb lehetőségeihez mérten a darab
első részében jó igazán. Ahol a
szenteskedő álarc mögött a kacér
játékosságra való hajlandóságát is
„elszemérmeskedi". Fel kell figyelni
Dobos Ildikó alakítására is Inez, a szol-
gálólány szerepében. Huncut, beavatott és
mindig pajkos, vidám. Nagyszerű.
Horváth Gyula kissé túlmintázta Sancho
kétségtelenül mulatságos jámborságát. A
többiek (Újréti László, Fillár István,
Szentirmay Éva, Várkonyi András) ki-
sebb-nagyobb szerepeikben többnyire jól
szolgálták az előadás stílusát, hangnemét,
sikerét.

Jó, hogy megint Calderón.
A gyulai Várszínház ez idei produkciói

közül a „második vonal", a klasszikus
vígjáték hozta végül is az igazi
felfedezést. A jelentős színházi élményt -
a maradandó művészetet.

Gyulai Várszínház -1970.
Szigligeti Ede: A trónkereső; rendezte:

Miszlay István; díszlet: Csányi Árpád;
jelmez: Vágvölgyi Ilona. Főbb szereplők:
Szersén Gyula, Agárdy Ilona, Körösztös
István, Szakács Eszter, Lukács Margit,
Szoboszlai Sándor, Horváth Sándor.

Calderón: Két szék közt a pad alatt;
rendezte: Sándor János; díszlet:
Langmár András; jelmez: Bata Ibolya.
Szereplők: Kertész Péter, Tordy Géza,
Pap Éva, Mészáros Ági, Újréti László,
Fillár István, Horváth Gyula, Szentirmay
Éva, Dobos Ildikó, Várkonyi András.

Köpeczi Bócz István rajza

KOLOZSVÁRY PAPP LÁSZLÓ

A Labdakidák ősi-új
palotájában

Szophoklész Oidipusz királya a Fertő-
rákosi Barlangszínpadon

Az egymást tartó-fedő roppant kőoszlopok
és kőlapok hasítékából épp a váratlan
sorsfordulat pillanatában röppen föl egy
vadgalamb, akkor, amikor Oidipusz király
sorsa - a görög tragédia szigorú törvénye
szerint - a látszólagos megnyugtató
föloldódás irányába siklik. A jelenetet
nem rendezte senki. Ahogyan az ország
legújabb színházában sem a
díszletmunkások emelték aprólékos tervek
szerint a thébai palota oszlopkolosszusait,
feszített árkádsorait a Szophoklész-mű
előadásához. A valamikor egészen más
célból „megfaragott természet"
magamagát kínálta színpadnak,
színházteremnek, kiváló akusztikájú
hangtérnek, a nagy tragédia méltó ke-
retének.

A fertőrákosi kőfejtőnek mint a „mű-
vészetek házának" története igen szegé-
nyes. Valamikor a húszas években az
Aidából előadott részletek, újabban fú-
vászenei és kórushangversenyek kevés-
nek látszottak ahhoz, hogy ezt az Euró-
pában s talán a világon egyedülálló
adottságokkal fölruházott teátrumot ér-
tékének megfelelően használják ki.

A Soproni Ünnepi Hetek 1970 keretében
az Oidipusz király előadásán „fölgördülő
függöny", reméljük, korszak-nyitó a
fertőrákosi kőfejtő történetében.

Az előadás megvalósítója a Győri
Kisfaludy Színház. Darabválasztásuk a
Barlangszínpad felavatására talán nem is
lehetett volna szerencsésebb. Az ógörög
tragédia méltó színhelyre talált az ország
legfiatalabb s egyben legrégibb kőszín-
házának monumentális falai között.

Az Oidipusz király „egyszemélyes drá-
ma". Előadásának elemzését szükség-
képpen a címszerep alakítójának mun-
kájával kell kezdenünk. Koltai János
Oidipuszát a hérosz deheroizálásának, a
félisten emberré formálásának szándéká-
ban tartjuk sikeresnek. Bár a szophoklészi
szöveg következetesen a vívódó, az
igazságot önnön pusztulása árán is
földerítő embert állítja elénk, az Oidipusz
király előadási hagyományainkban több-
nyire a már nem emberi nagyság megtes-
tesítője. Koltai János a valóban „min-
denütt híresnek mondott Oidipusz"

nagyságát más úton kísérelte a színpadi
alak hálójába fogni.

Parancsoláshoz szokott, tevékeny,
sikeres emberként lép elénk. Királyi mél-
tóságát csak hallgatóságának, a karnak
figyelmező, tiszteletteljes magatartása
érzékelteti. De épp az expozíció során
kísérti meg legfeltűnőbben Koltait az
„isteni Oidipusz" alakja, amikor a görög
tragédiát jellemző „önbemutató" sorokat
hősi pózban szavalva, mintegy kiszakítja a
dráma feszített szövetéből, az
általánosságba emeli, s ezzel lefokozza
hatását. Így, ezen rész fenséges öndi-
cséretté válik, ami nem férhet meg egy
alakításban, de egy jellemben sem a
„Nékem látni s tudni kell" Oidipuszával.

A kezdet kettősségét a Iokastéval való
jelenetében feledteti teljes mértékben
Koltai, mely különben egyenetlen alakí-
tásának legkiérleltebb, legszebben és
legemberibben megformált része. Koltai
Oidipuszáról itt leválik minden külsősé-
geiben királyi. Emlékeiben, a kapott
híradásokban félve-bátran, szívósan ta-
pogatózó, következetes embert állítja
elénk. A modern Oidipuszt, a huszadik
század közönségére hatni tudó Oidipuszt.

Az első részt nagy színészi pillanat
zárja. Látszólag minden vész oszlóban
van, Iokasté elmondta a föloldozást, s
férjét boldog együttlétre hívja a palotába.
Oidipuszban fölengedett a Teiresias baljós
szavai nyomán támadt szorongás. A kétség
utolsó forrása is elapadóban, de Koltai
Oidipusza még egy utolsó bizonyosságot
szeretne, amit nem kap meg, s amivel a
peripeteia pillanatában is érzékeltetni
tudja sorsszerűen bekövetkező
katasztrófáját. Elszakad a palotába tartó
Iokastétól, és a lépcsősor egyetlen
kiszögellésére lépve hosszan, színpadi
másodpercekben mérve szinte
tűrhetetlenül hosszan néz kutatva az aggok
kara felé. Onnan, tőlük, a thébai vének, a
város népének irányából várná a végső
föloldozást. Fél elszakadni tőlük, fél
magára maradni. Iokasté felé mozdulva is
visszapillant, s a súlyos, szavakban már ki
nem fejezhető kétséget magával viszi a
palotába. És meghagyja a nézőkben is.

A második részben hitelesnek érezzük az
újabb és újabb csapások közepette vívódó-
vergődő Oidipuszt, de erőtlennek a
sorsszerű bukás ábrázolását. A puritán
kifejezési eszközökkel dolgozó Koltainak
nem sikerül érzékeltetnie a bukás nagy-
ságát, a tragédia mélységét. A halhatat-


