
FORRAY KATALIN

Ókori túsz-szedők.

Hubay-bemutató Zalaegerszegen

Oresztész cselekedetének megítélése
Homérosz, Aiszkhülosz és Szophoklész
műveiben némileg ugyan eltérő, de a
lényeget tekintve könnyen rokonítható.
Homérosznál az apja gyilkosain bosszút
álló Oresztész szinte felmagasztosul,
Aiszkhülosznál a megtorlás jogossága
vitathatatlan, Szophoklész még lelkiis-
meret-furdalással sem bünteti hősét -- s
mindhárman ragaszkodnak a közismert
mítoszhoz. Euripidész Oresztész-drámája
azonban kilóg a sorból, mert ebben
Oresztész - bár Apollón parancsára öl --
nem a görög mitológia héroszaként, hanem
egyszerű emberként cselekszik, illetve
vergődik, mint bármelyik halandó, aki
lelkiismeretével és egy város lakóival
egyaránt hadakozik. Euripidész
magányossággal bünteti hősét. Argosz
lakói nem szólíthatják meg, nem köny-
nyíthetnek szenvedéseín, azért, hogy
összeroppanjon cselekedete súlyától.
Oresztész nem is kitaszítottságától, ha-
nem a váratlan és számára új, egyszerűen
felfoghatatlan helyzettől esik kétségbe.
Hiszen várakozásával ellentétben épp
akkor vesztett talajt lába alól, amikor az
isteni parancsnak engedelmeskedett, és
azzal, hogy megölte a trónbitorlót,
Aigiszthoszt és az istenített hős, Agamem-
non gyilkosát, Klütaimnésztrát, egy város
haragját zúdította maga ellen. Ez az
Oresztész végleg elveszítette belső bé-
kéjét, nem képes tettét megemészteni, sem
felmenteni önmagát, sem bűnösnek tartani.
Egyedül szinte cselekvésképtelen,
irányítani kell, kimozdítani a holt-pontról,
ha szükséges, még egy gyilkosság árán is.

Hubay Miklós ezt az Oresztészt, a leg-

bonyolultabbat választotta A túsz-szedők

című drámájának főhőséül, vagy ha úgy
tetszik, vitapartneréül. Kétfelvonásos
darabja első részében követi Euripidész
gondolatmenetét. A máglyán napok óta
égő Klütaimnésztra mellett a város
lakóinak megvetésétől sújtva viaskodik
lelkiismeretével és egymással a gyilkos
testvérpár. Élektra az ,,egyszerűbb" jellem.
Számára egy fontos feladat végeztetett el,
sőt benső énjének nyugalma épp ezzel a
cselekedettel állt

helyre; nem önmagáért, hanem Oresz-
tészért aggódik. Oresztész „nem bír"
magával. Képtelen megbékélni az anya-
gyilkossággal, hiszen szerette a mamát, és
még most is várja, hogy az anyjához oda-
bújhasson, az megmelengesse, betakar-
gassa. Oresztész nincs tudatában tetté-nek
súlyával, csak annak következményeitől, a
halálbüntetéstől reszket. Az el-múlt napok
kiestek emlékezetéből. Boszszút álltál
idézi az eseményeket Élektra. „Ja, igen..."
- eszmél öccse. A lány érzelmeiben,
gondolataiban fegyelmezett rend van.
Határozottan tudja, milyen erkölcs
nevében - és ami számára még fontosabb -
kiért kellett Klütaimnésztrát, a királynét
(és nem az anyát) meg-öletni. Oresztész
összeroppan, mert érzi, cselekedetével
felnőtt módra ítélkezett, de ezt a terhet
nem tudja férfi-ként elviselni, nem más,
mint egy vagdalkozó kamasz, akiben
felsejlik, hogy valójában Elektra
akaratának eszköze. Labilis alkatú ez az
Oresztész, megfogalmazója, tükörképe,
illetve teremtménye egyensúlyát vesztett
korának, s ez tömören és tragikusan szólal
meg Hubay darabjában.

Az író elegáns gesztussal „segíti" a
nézőt a tájékozódásban, és irányítja
figyelmét a kiemelni kívánt gondolatok-
ra: Apollónnal elmondatott prológusa

nemcsak „tisztázza" a helyzetet, hanem
mintegy mellékesen elejt néhány utalást
is, ezzel előre vetíti a később bekövetkező
tragédiát.

A szép Helenével (spártai Helené után
most argoszi Helené szeretne lenni) a
végzet érkezik meg Oresztész számára,
kettős értelemben is. Egyrészt az euri-
pidészi változat szerint Helené és lánya,
Hermióne túszul ejtése, majd az anya
megölése látszik az egyedüli lehetséges
lépésnek a hatalom és az élet megtartására
a várossal és a hódítani kívánó rokonnal,
Menelaosszal szemben, más-részt az
asszony a fiúban ismét fellobbantja anyja
emlékét, de a gyermeki szereteten kívül
immár szerelemmel is meg-töltve. Helené
kacér, öntudatos jóval több, mint önmaga
legendája, és méltósága, mellyel a halált
fogadja, megemeli személyét. Hatása alól
azonban környezete ki tudja vonni magát,
mert erősebb akaratával felülkerekedik
egy másik nőalak: Elektra. A lány, akitől
a túsz-szedés gondolata származik,
megingathatatlan, és erejét növeli
segítője, szövetségese: Püladész. Ok
ketten alkalmasak döntéshozatalra, míg
Oresztész lelkiereje ehhez kevés, mint
ahogy a szinte csak mellé sodródó
Hermiónéé is.

Hubay Mükénéjében még két izgalmas
figura, Kasszandra és Menelaosz

Hubay Miklós: A túsz-szedők (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház), Deák Éva (Élektra) és Nádházy Péter
(Oresztész)



segíti Oresztész személyének, helyzeté-
nek megismerését. Kasszandra nevének
említése már önmagában drámai hatású,
mivel az igaz jövőt jósoló asszony szavait
mindig hitetlenség fogadja. Hubay-nál
alakjának jelentősége még nagyobb
hangsúlyt kap, mivel az Agamemnonnal
és saját gyermekeivel együtt lemészárolt
Kasszandra Apollón jóvoltából feltámad
és beleavatkozik az események
menetébe, szavai ezúttal nem maradnak
hatástalanok.

Menelaosz a darabbéli szembeállítható
viselkedési formák, erkölcsi normák
ütköztetője. Ha egy író ilyen ismert --
költött vagy valódi - történelmi alakot
választ drámája hőséül, valószínűleg szá-
mol a figura „előéletével", a nézők em-
lékezetéből felbukkanó sokrétű informá-
ciókkal. Menelaosz pedig olyan részt-
vevője a görög mitológiának, hogy róla
gondolkodván térben és időben messzire
vezető asszociációk sora indul el. Me-
nelaosz jelkép, többek között az el-
hagyott, egy kis lenézéssel kezelt, sok-
szor nevetséges férj szimbóluma. En-nek
a dráma szempontjából azonban sokkal
kisebb a jelentősége, mint a spártai király
rokoni szálainak vagy jellemének.
Ugyanis Menelaosszal a hatalmas
Átreidák semmivel sem rosszabb alakja
jelenik meg, mint a dicsőséges család
másik tagja. Agamemnonnal együtt
nevel-kedvén, a bátorságon és a
hősiességen kívül a családi bonyodalmak
végleges, gyors és még a mitológiában is
megle-

hetősen kegyetlennek tartott megoldását
tanulhatta el apjától. Agamemnon
lemészárlása „mint barmot a jászol előtt",
írja Homérosz - természetesen az áldozat
felé fordította a rokonszenvet, és ezzel
együtt szinte elfelejtődött annak sok
áldozatot megkövetelt önzése,
konoksága. Menelaosz alakjában az ő - és
családjának - mentalitása tér viszsza,
ezért azután Oresztésznek a rokoni
kötelékbe vetett hite illuzórikus, s még
barátját, Püladészt is gúnyolódásra kész-
teti. Helené meggyilkolása után Oresz-
tésznek Menelaosz módszereiben fel kell
ismernie a sajátját, még akkor is, ha
merőben más célok érdekében alkalmaz-
ta is azokat. Oresztésznek Menelaosszal
kell szembenéznie ahhoz, hogy kérdése-
ket tegyen fel önmagának, hogy erkölcs-
ről, érdekről elgondolkozzon, és rádöb-
benjen, hogy ha torzan is, de mégiscsak
saját tükörképét láthatja nagybátyjában.

Hubay Oresztészt mozgalmas, izgalmas
közegbe helyezi A túsz-szedők első
felvonásában. Az euripidészi változatban
Helené halála után megtörténik az isteni
közbeavatkozás. Apollón kibékíti a fia-
talokat Menelaosszal és Argosszal, kettős
esküvőt ülnek: Oresztész Hermiónét,
Püladész Élektrát veszi feleségül.
Euripidész ily módon, ezzel a deus ex
machinával tért vissza az eredeti mítosz-
hoz, Hubay viszont jócskán eltér attól. A
Zalaegerszegen most bemutatott A túsz-
szedők tulajdonképpen ősbemutató,
hiszen alapvetően más és sikerültebb

dráma, mint az Új Írásban 198 i-ben meg-
jelent vagy a Gyulán ezzel a címmel
játszott darab. Míg a régebbi változatban
Oresztész a boldog megoldás után gyorsan
megtizedelteti az ellene fordulókat, addig
a mostani feldolgozásban Püladészt lelövi
Menelaosz egyik embere, Hermióne és
Oresztész házassága meghiúsul, és a
testvérpár önként vállalja a halált. Ennek a
változtatásnak előnyei és hátrányai
egyaránt akadnak.

Kétségtelenül a drámaiságot szolgálta a
szöveg első felének megkurtítása,
Tündareosz (Klütaimnésztra apja) szere-
pének elhagyása. Püladész önként vállalt
sorsközössége a testvérekkel az emberi
összefogásba, a barátságba vetett hit
gondolatát domborítja ki, szemben az
előző variációval, melyben a fiút el-
kergetik hazulról. (A mítosz szerint éppen
Püladész apjánál talált Oresztész
menedéket apja halála után.) Viszont
amennyire színesíti a drámát kezdetben
Kasszandra „feltámadása", oly mérték-ben
válik zavaróvá a végkifejletben. Ha
ugyanis Kasszandra jóslata mindig igaz,
csak nem hihető, Hermióne hiába menekül
el. Ezzel az előadás gondolati ívét szakítja
meg, és kétségessé teszi annak azt a
mondandóját, hogy szemben álló harcoló
hatalmak között megegyezés majd csak
akkor jöhet létre, ha valaki lemond az
előnyről, ha engedményt tesz. Hubay
Oresztésze elküldi Hermaónét maga
mellől, nem akarja fegyverül használni
Menelaosszal szemben, így akar esélyt
adni a békének. Ezt az optimista
kicsengést azonban elnyomja Kasszandra
vészterhes jóslata, ami azt sugallja: hiába
mond le az egyik fél az előnyről, a véres
leszámolásoknak ily módon nem lehet
véget vetni. Ez a dramaturgiailag
megoldatlan jelenet az egész előadásra
rányomja bélyegét, mert a közvetíteni
akart gondolat értelmezésének kettőssége
olyan bizonytalanságot kelt a nézőben,
amely nem az alapkoncepcióból fakad.
Hasonlóképpen ta-lányos Apollón-
Püladész szerepe. Ahogy az Oresztészről
el is hangzik: senki előtt nem nyilvánvaló,
hogy Apollón bújt-e Püladész bőrébe,
vagy a fiatal társ játszotta-e az istent. Ez a
sejtelmes kettősség a főszereplőn kívül a
nézőt is foglalkoztatja, mert ha maga
Apollón van jelen álöltözetben, akkor
miért nem avatkozik be az öldöklésbe,
miért nem áll ki védence mellett, vagyis
hol van isteni mindenható ereje? Ha
viszont Püladész halandóként érkezik
Mükéné-be, honnan ered képessége
irányítani

Jelenet A túsz-szedők zalaegerszegi előadásából (Keleti Éva felvételei)



istenek oltalmazta barátait a véres cse-
lekedetekre?

A bizonytalan, ködös, távoli cél: a
„fiatalok városa" oly sok mindent je-
lenthet - egy konkrét közösség létre-
hozásán túl -, általánossága miatt nem
emelkedik magasztos, harcba hívó esz-
mévé, s a maga. igazának tudatában. sem
válik fegyverré Menelaosszal szemben.
Sem az írott szöveg, sem az előadás nem
teremt kontrasztot a helyszín és a vágyott
jövőbéli város között. Pedig a
gazdagságában, kultúrájában szinte pá-
ratlan agamemnoni Mükéné képe kínál-ta
volna az összehasonlítási alapot.

A dráma logikája szerint lélektanilag
indokoltabb, szervesebben kapcsolódó az
új befejezés. Menelaosztól kényszerítve
nem, de önszántukból igenis vállalják az
öngyilkosságot, noha Oresztész előtt
sokáig adott a lehetőség : Hermiónén
keresztül részese lenni a hatalomnak.

Lázadó, bizalmát vesztő, féktelen, sza-
badságra vágyó ifjúság időhöz és helyhez
nem kötött kétségbeesett terrorakció-ját
sűríti a darab és az előadás. Hubay, mint
maga vallja, kerülni szeretne minden
gyorstalpaló aktualizálást, de olasz-országi
tapasztalatai nyilvánvalóan közrejátszottak
véleménye megfogalmazásánál. Igy lehet,
hogy a túsz-szedés, ami korántsem
századunk találmánya, a da-rabban a
fiatalság lázadásának egyedüli kifejezési
formája, és akarva-akaratlanul többször
feleslegesen aktualizál.

Nádházy Péter Oresztész érzékenysé-
gére építette fel az anyagyilkos alakját.
Sérülékeny, bizonytalan, de gyengeségét
leplezni. akaró, vagdalkozó kamasz
Oresztésze különösen a dráma első
felében szólal meg megrázóan.
Összeszorított foggal küzd fájdalmával,
félelmével, és pontosan érzékelteti, hogy a
gesztus, mozdulat mögött az erő éppúgy
meg-van, mint a kitörni vágyó sírás.

Apollón-Püladészként Derzsi János
visszafogott volt, pedig szerepe szerint
sodróbb erejű és -- érthetően - érzelmileg
felszabadultabb lehetett volna. Árom
László Menelaosz-alakítása elsősorban a
szánni való papucsférj figurájának
közhelyeit hangsúlyozta, de többször
rátalált a király összetett, borzongató
jellemére, és ekkor félelmetes ellentéllé
vált. Deák Éva Élektrája szeret is, gyűlöl
is, de hiányzik belőle a kemény tartású
emberek szenvedélyének ereje.
Alakításának érdeme, hogy mindvégig
következetesen testvért játszik, figyeli és
óvja Oresztészt. Igazába vetett hitét,
konok következetességét sokoldalúan
láttatja. Helenéről

azt írja a szerző: ,,Olyan világhíre van,
hogy ezért is tökéletesen mindegy, hogy
milyen. Még az is elképzelhető, hogy --
objektíve jelentéktelen." Császár Gyöngyi
viszont feltűnő ruhákban, sminkben uralja
a színpadot, külsejével és nem
asszonyiságának varázsával akarja
elkápráztatni szemlélőit. Kontrasztként
ott áll mellette lánya, aki egyszerű ruhá-
ban, festetlenül, a hajdani, legenda nélküli
szép Helenét idézi. Horváth Valéria
elfogódott, bátortalan Hermiónét ját-szik,
bát kétségtelen, sokkal többre sze-
repe sem készteti. Soproni Ági
Kasszandrája minden mozdulatával ki-lóg
az előadásból, részint a szerep értel-
mezése, részint játékstílusa miatt.

Szegő György díszlettervező -- a szerzői
utasításokat követve - praktikus,
sokféleképpen kihasználható roncsautót
helyezett el a színpadon. A gomolygó
füstben ül, pontosabban ég a meggyilkolt
királyné, a kocsi platóján alszik, ha tud,
Oresztész, ebben döfik le Helenét s
többek között ebben várja a halált,
kezében méregpohárral a testvérpár. Az
autó bejátszhatóságával tehát semmi baj
nincs, viszont .felesleges és zavaró a
megszenesedett, koronájától arany-
színűvé vált királyné-múmia. .A festett
terméskő falú palotarészlet nem keltette
azt az illúziót, hogy azt maguk a titánok
rakták volna. Viszont a magasban, szinte
megbújva díszes csillárok emlékeztet-nek,
hogy mégis a mesés gazdagságú pompás
Mükénében vagyunk.

Laczó Henriette ruhái esetlegességeket
sugalltak, talán jobban is, mint ahogy azt
a darab megkívánta volna.

Merő Béla rendezésének erénye, hogy
Oresztész emberi tragédiájára irányította a
figyelmet, a mozgalmasabbnak ígérkező
túsz-akcióval szemben. Nagyon hiányzott
azonban, hogy Oresztész, Élektra és
Püladész nem válik egységes erővé,
csoporttá, nem mutatják fel azt a ha-
talmat, ami összefogásukban lakozhat, és
amelyre a „fiatalok városa" épülhet.
Ugyan az előadás első jeleneteinek drámai
feszültségét a második felvonás már nem
őrzi - mint ahogy a drámai szöveg is

erőtlenné válik -, de a társulat intenzív
játéka fogva tartja a néző érdeklődését.
Hubay Miklós: A túsz-szedők (zalaegerszegi Heveri
Sándor .Színház)

Rendező: Merő Béla. Dramaturg: Bőhm
György. Díszlettervező: Szegő György m. v.
Jelmeztervező: Laczó Henriette m. v. A
rendező munkatársa: kováts Kristóf.

Szereplők: Nádházy Péter, Deák Éva,
Derzsi János, Aron László, Császár
Gyöngyi, Horváth Valéria, Soproni Agi
m. v.

NÁNAY ISTVÁN

Tragédia-szertartás

Madách Imre drámája Miskolcon

Hatalmas, kétszárnyú - az egyik szárnyban
kisajtó -, napsugaras, falusi kapu zárja le
hátul a színpadot. Kétoldalt fa-szerkezetű,
náddal fedett ámbitusok, bennük végighúzódó

fogasokon ruhák-jelmezek. (Itt, nyílt
színen öltöznek át a színészek egyik
szerepükből a másikba!) Jobb hátul egy
ágas kis haranggal. A padló fehér
alapszőnyeggel van borítva. Zenészek
jelennek meg, a színpad jobb és bal hátsó
szegletében foglalnak helyet, s az előadás
alatt végig ott marad-nak. Feltűnik egy-két
szereplő, fehér, darócszerű alapruhában.
Nézelődnek, sétálnak, a tornác karfájára
dőlve várakoznak. Majd megszólal a zene,
a szín-padot benépesítik a szereplők:
vidám és vad ünnepség kezdődik. Szól az
ének, összefonódva járják a táncot a
legények s a leányok, a férfiak s az asz-
szonyok meg a gyerekek. Hátulról be-
hoznak egy husángokból összetákolt
ülőalkalmatosságot, amolyan hevenyé-
szett vadászlesfélét, s megjelenik a csupa
fehér környezetben egy fekete reverendás
férfi. Felmászik a magas székre, s fentről,
a jó pásztor örömével és megelé-
gedettségével szemléli nyájár. A mulatság
közben a táncolók naiv bájjal elevenítik
fel a világ teremtésének fázisait, s a
reverendás Úr boldogan és magabiztosan
nyugtázza a kétoldalt mellé kapaszkodó
ifjak dicshimnuszát. Az Úr hívására a
tömegből válik ki a többiekkel azonos
módon öltözött Lucifer. Kettejük
összecsapásakor elkomorul a boldog
ünnep, az emberek a színpad széleihez
húzódnak, s félve, értetlenül hallgatják a
két tanult ember vitáját. Amikor a szó-
párbajban az emberről is szó esik, az Úr
kézbe vesz egy-egy marionettbábukat
mozgató fakeresztet, melynek zsinórjai a
súgólyukon keresztül valahova nagyon
messze vezetnek, Miután Lucifer
megkapta az Éden két fáját, az Úr el-
dobja magától a bábokat mozgató zsinó-
rokat, s gyülekezetével együtt távozik a
színről. Behoznak egy háromszárnyú
paravánt, amelynek szélső tábláira a naiv
mesterek modorában van felfestve a két
tiltott gyümölcsű fa, s középen, hátulról
megvilágítva jelenik meg Lucifer. Ádám


