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Este hét felé már kihalt a Józsefváros. Pa-
pírcsomókat sodor a januári, fagyos szél a
Keletinél nyíló mellékutcában, ahonnét
zörögve gördül ki a huszonhármas villa-mos,
hogy befúrja magát a kacskaringós, sötétlő
utcákba. Álombéli negyedben, romos kő-falak
mentén zötykölődünk, akárha Tarkovszkij
Zónájához közelítenénk A kis Valentino álomvil-
lamosán. Errefelé minden olyan idegen, való-
szerűtlen. Errefelé nem járnak jól öltözött premi-
ernézők, csak a szél süvít, meg kóbor kutyák
bóklásznak a villamossíneken. Aztán az egyik
megállónál fölszáll B. kolléga, s együtt keressük
a Független Színpadot a világvégi utcákon. Va-
lamiféle gyárépület tornyosul elénk, a nyilak az
udvar felé irányítanak, itt, a Fekete Lyuk tövében
már toporgunk néhányan, bebocsátásra várva,
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hideg van, s utunkat állja egy magas vaskerítés,
lelakatolt ajtóval. Akár kerítésmászó versenyt is
rendezhetnének a legelszántabb színházbará-
toknak, mormolom magam elé, míg előkerül va-
lahonnét az ajtónyitogató néni.

Itt, a Golgota utca ipartelepének valaha tán
szebb időket is látott kultúrtermében mutatta be
a Független Színpad társulata Szophoklész
Oidipusz királyát, Gábor Miklós rendezésében.

A lepusztult miliő s az egykori barokkos pom-
páját bronzcsilláraival őrző hatalmas kultúrterem
kézenfekvően kínálhatta a rendezőnek a játéktér
puritanizmusát s az előadás „szegényszínházi"
alaphangvételét: akárcsak a Független Színpad
egyéb produkcióiban, most is a díszletek nélküli,
a közönség soraiba benyúló kifutón, farmeros,
utcai viseletben lépnek elénk a szereplők, hogy
eljátsszák, pontosabban felmutassák az antik
sorstragédia máig időszerű példázatát.

A mese ezúttal arról szól, hogy Oidipusz,

miközben a Thébát tönkretevő bűn eredetét ku-
tatja, szinte önmaga számára is észrevétlenül
sétál bele Teiresias és Kreon csapdájába, s fonja
maga köré a tragikus vétség eltéphetetlen háló-
ját: mire rádöbben, hogy ő maga is bűnös lehet,
már kiszolgáltatta magát a környezetének, s el-
torlaszolta a visszavonulás útját, hiszen a város
közössége és nyilvánossága előtt vállalkozott a
drámai önvizsgálatra. Amelynek tétje ezúttal
nem kisebb, minthogy szembe mer-e nézni a va-
laha öntudatlanul elkövetett bűnnel a közösség
által tisztelt és trónra emelt ifjú király, s fiatal kora
ellenére van-e benne annyi élettapasztalat és
uralkodói-férfiúi bölcsesség, hogy részint levon-
ja a szükséges konzekvenciákat, s megbűnhőd-
jék, miután a fájdalmas igazság birtokába jut, ré-
szint pedig morális összeroppanás nélkül elvi-
selje az isteni végzet által rámért sorscsapáso-
kat. Oidipusz vívódásait csak fokozza, hogy va-
lójában nem derül ki számára, „mindössze" a vak
jövendőmondó jóslata teljesedett-e be felette,
avagy előre kitervelt összeesküvés áldozata lett,
amellyel ellenlábasa, Kreon - Teiresiast eszkö-
zül használva - letaszította őt a trónról. (A
tragédia ilyetén értelmezését alátámasztani
látszik az előadás zárójelenete: az önkeze által
vakká nyomorított király hosszú vándorútjára in-
dul, lányaira támaszkodva, ám Kreon nem
oldozza föl a szörnyű bűnhődés terhe alól, vagy
legalábbis nem csökkenti szenvedései súlyát,
ha-nem vállon veregetve bizonytalanságban
hagyja száműzetését illetően.)

Gábor Miklós rendezői értelmezésében az
Oidipusz-történet felmutatása legfőképpen kö-
zösségi fogantatású játék: az egykori bűn egy-
szerre száll a városlakókra s az uralkodóra, in-
dividuális és kollektív tragédia tehát, melynek
következményeit mindenkinek viselni és szen-
vedni kell, résztvevőknek és szemlélőknek
egyaránt. A szerencsétlen sorsú királlyal szinte
azonos drámai súlyt kap ekként a Kar, a thébai
polgárok gyülekezete: a megjósolt végzet, az
apagyilkosság és a vérfertőzés átka visszaszáll a
közösségre, amely elveszíti egykori megmen-
tőjét (bár ez a szál nincs kibontva az előadás-
ban), s kap helyébe egy hatalmi manipulátor
uralkodót.

A rendezőnek, koncepciója megvalósításá-
hoz, alaposan át kellett formálnia, s némiképp re-
dukálnia az antik drámatestet: a Független Szín-
pad előadásából rendre elmaradnak a mitoló-
giai hátteret jelző epizódok, marad a szikárrá
csupaszított, krimiszerű oknyomozás s a pszi-
chológiai dráma, Oidipusz nagyszabású önvizs-
gálata és vívódása önmagával. Az előadás sajá-
tossága, s ez már részint a színészi alakformálá-
sokból következik, hogy e pszichológiai dráma
nem bomlik ki a maga összetettségében és
szuggesztivitásában a játékban; a Kaszás Géza
megformálta Oidipusz is inkább szemlélője,
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mintsem alakítója vagy átélője önnön sorsának:
ugyan emberi szenvedélyek mozgatják, ám
mindvégig érezzük: a végzet hatalmával ő sem
bír dacolni, megrendülten elszenvedi, s kívülről
szemléli a sorstragédiát - amely az ő emberi
pusztulását is jelenti egyben.

A viviszekció karnyújtásnyira előttünk, test-
közelben zajlik: a kórus tagjai közöttünk ülnek,
közülünk valók, s bármelyikünk lehetne thébai
polgár vagy öntudatlanul vérfertőző apagyilkos;
bármelyikünkkel megeshet holnap, ami meg-
esett Oidipusszal, ha nem is mitológiai feltételek
között. Hallatlanul fölerősödik ekként az előadás
jelen idejű feszültsége; áthallások és aktualizá-
lások nélkül is élés lüktet a tragédia, a játék tiszta
gondolatisága és ismerős szerkezete pedig a
maga immanenciájában fölidézni képes napja-
ink korszakváltásának emberi tragédiáit: az egy-
kor elkövetett bűnök visszaszállnak elkövetőik
fejére, s mindenki a maga erkölcsi mércéje sze-
rint jogosult az önvizsgálatra.

Puritánul eszköztelen, sallangmentes színjá-
téknak lehetünk részesei a Független Színpad
előadásán: a dráma előttünk és bennünk megy
végbe, átélhetjük a tragédiát és szemlélődhe-
tünk fölötte, közben eltöprenghetünk esendősé-
günk tragikumán és kacagnivaló kiszolgáltatott-
ságunkon. E játékban mindenki szükségképpen
egyenrangú, Oidipusz nem emelkedik a Kar pol-
gárai fölé, primus inter pares, most épp ő van so-
ron, de egyszer mindannyiunkra sor kerül. A szí-
nészi játék ennek megfelelően csapatjáték, s az
egyéni alakformálások is csak az ensemble-
munkától kapják meg jelentésüket és hangsú-
lyaikat.

Németh Gábor hűvösen intrikus Kreonja és
megfélemlített Pásztora, Vass Évának a férjéért
anyatigrisként küzdő lokastéja vagy Kolti Helga
rebbenő tekintetű, szigorú-szépséges szobora-
lakja legalább olyan hangsúlyosan vesz részt a
játékban, mint Kaszás Géza vonzó adottságok-
kal felruházott ifjú Oidipusza. Kocsó Gábor Tei-
resiasként bölcs és méltóságot sugárzó, Hír-
nökként mulatságosan fecsegő, túljátszott figu-
rát formál, míg Bagó Bertalan thébai férfija társa-
inak erőt és mértéket adó karvezető. Olasz Ági
Oidipusz lányaként szinte csak az előadás leg-
végén, apja megvakíttatása után jut tevékeny
szerephez, mégis mindvégig súlyosan van jelen:
némán, rezzenéstelenül, ám feszülten figyel,
testének finom, apró moccanásaival, vibráló arc-
játékával és szemvillanásaival kíséri és közvetíti
a kibontakozó tragédiát.

A dinamikus és stílusában, formálásmódjá-
ban mindvégig egységes játék egyik alapdilem-
mája, hogy a valóban ifjú Oidipusznak ezúttal el
kellene hitetnie velünk, hogy tulajdon, korántsem
fiatal anyjához nemcsak királyként, hanem férfi-
ként is vonzódik. Míg Iokasté asszonyi, anyai
kötődése és - már csak a fiatal férfi elveszíthe-
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tősége miatt is - rettegéssel átitatott szerelme
színészileg kitűnően megoldott Vass Éva szen-
vedélyes megformálásában, addig az Oidipusz
vívódásait egyébként érzékenyen közvetítő Ka-
szás Géza a dráma viszonyrendszerét módosí-
tó, a szereposztásból fakadó ellentmondást
szükségképpen nem képes föloldani.

De hát ez már csak afféle kritikusi akadékos-
kodás. Aminél fontosabb rögzíteni: ez az Oidi-
pusz-interpretáció az eddigi mélyrepüléses szí-

niévad legegységesebb, távlatosan gondolat-
gazdag előadásai közé tartozik. Azzá teszi létre-
hozóinak makacs következetessége és
elkötelezettsége a valódi színház iránt.
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