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Jó, mindig jó jel, ha egy művész visszatér
régi témájához, előveszi ki nem élt,
nyugtalanító mániáit, eszméit. A legnagyobbak
- szokták mondani - egész
életükben egy nagy művet építgetnek. Nincs ez
másképp folytonos alakváltozásai, átalakulása
ellenére a színész esetében sem.

Gábor Miklósnak a hetvenes évek elején
megformált Oidipusz királya színháztörténeti re-
meklés volt - a színészetnek egy olyan ritka, ál-
dott pillanata, amikor a színpadi játékban a
szemünk előtt tárult fel a magatartásba és
érzelmek-be zsúfolt emberi lét végtelen
mélysége.

Úgy tetszik, a hajdani Madách Színházbeli
Szophoklész-előadás nem is volt különösebben
megrendezve. Ádám Ottó csupán szcenikailag
dekorálta a jeleneteket: az „egyszerűségében is

Psota Irén (Iokasté) és Gábor Miklós (Oidipusz)
a Madách Színház előadásában

impozáns", fennkölt templomi tér volt a keret,
melyben a társulat „kort idéző", tarka gúnyáiban,
ki-ki, ahogy bírt, küszködött a nehézveretű szö-
veggel és a meglehetősen elvont, idegen szi-
tuációkkal. De lehet, hogy nem is egészen így
volt. A rendezés, mint olyan, már akkor is eltűnt,
elhalt, amint Oidipusz megjelent a színen, elő-
ször igazolva számomra az addig csak főként
„összeférhetetlen" színészek által hangoztatott
tételt: a színpadon a színész az úr, az egyedüli
aktív tényező, mert hiszen ő van jelen, neki van
akkor és ott ideje-tere, hogy fantáziáját mű-
ködtesse, és hatalma, hogy hatását érvényesít-
se. Feltéve, ha az illető élni tud és akar is hatal-
mával, azaz ha a szó legtisztább és legteljesebb
értelmében szuverén, eredeti és erős egyéni-
ség. (Ez az axióma ma még képtelenebb, mint
annak idején, hiszen az ilyen nagy
színészművészek kora lejárt. A „rendezői
színház", a drámai revük és show-k, s benne az
előre programozott, a távirányított színészi
játék idejét éljük.)

De mi van akkor, ha az önálló, alkotó színész-
művész rendezésbe fog?

Van némi ellentmondás a dologban, nem két-
séges. Átalakítható-e a színészi energia más for-
mába, szétosztható-e az individuális, egyedi szí-
nészi gondolat mások között? Beleplántálható-
e, átmenthető-e a színészi mű távol-kívülállók-
ba, hogy bennük valamiképpen újra egyesülve
életre keljen?

Gábor Miklós nem most rendezett először.
Ami azonban ezt a rendezését megkülönbözteti
az eddigiektől, az az, hogy ha egyszer ő, a szí-
nész-költő az Oidipusz királyhoz nyúl, akkor az
előadás tartalma, lényege benne összpontosul.

Gábor valamikori Oidipusza egymagában
képviselte - avitt szóval élve - a „világegészet",
a teljességet, amely rendkívül összetett,
egymásnak feszülő ellentétekből szőtt, sűrű já-
tékszövetben öltött valaha testet.

A konkrétság kedvéért - bármennyire anti-
dialektikus is ez - ki kell húzni néhány „szálat"
ebből a komplex, vérbő játékkötegből, s akkor ta-
lán érzékelhető valami az egykori teljességből.

Az alapállás: a már nem ifjonc, sokat tapasz-
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talt, hatalma és ereje teljében lévő, felelőssége
teljes súlyát érző uralkodó nyilvánosan zajló,
egyéni tragédiája, távolságtartó, mégis kitárul-
kozó lelki-magánélete.

A „belső cselekmény": szakadatlan intellek-
tuális, szellemi munka (a nyomozás) és ennek
érzelmi, lélektani vetülete, lelki folyamatai.

A stílus: stilizált, a klasszikus szoborszerű-
ségből és a japán nó-pantomim gesztusrend-
szeréből komponált sajátos mozgás, az érthető-
ségre vigyázó, mindazonáltal emelt, indulatoktól
gyakran deformált, nagy hangterjedelemben ci-
kázó beszéd, hanghordozás. („Formalista csillo-
gás" - hogy egy korabeli, tipikusan értetlen
megjegyzést idézzek.) Mindezek a „nem termé-
szetes", elidegenítő elemek a legmélyebb átélé-
sen, ha úgy tetszik, a pszichológiai színház ér-
zelmi koncentrációján mint alapon nyugszanak.
(Sztanyiszlavszkij és Brecht egyszerre! - Ho-
gyan is lehetne másképp átélni az átélhetet-
lent?)

Ilyenformán Szophoklész tragédiájának fő
konfliktusa a színészi játék ellentéteiben fokozó-
dik tovább és izzik fel a végsőkig. Az időnként
már fájdalmas vihogásra késztető torz-szögle-
tes, lassú mozgás közben, emlékszem, állandó-
an magához vonzotta a figyelmet az a valami,
amit Gábor Miklós, a belső feszültség tartása-le-
vezetése okán szüntelenül gyűrögetett az egyik
kezében. Közben pedig nemhogy nevetni, de lé-
legezni sem lehetett abban a dermedt csöndben,
amely a hallatlan belső küzdelemmel kikénysze-
rített tartás, a merev test és a bent egyre toluló,
kilökődni kész szenvedély feszültségéből szüle-
tett. Mint például akkor, midőn Oidipusz páni fé-
lelemben, ugyanakkor reménnyel telve pana-
szolja el lokasténak nyomasztó kalandját, aki er-
re úgy húzza be őt maga utána palotába, mint ri-
adt kölykét az anyaoroszlán. (Psota Irén egyéb-
ként olyan partnernek bizonyult, aki képes volt
saját temperamentumos, izgalmas egyéniségét
beszorítani a stilizált keretbe, s beépülni a Gábor
által teremtett univerzumba.) Vagy gondoljunk a
megvilágosodás előtti, szörnyű előérzettel ter-
hes utolsó pillanatokra, amikor a Pásztorra (Pé-
csi Sándor) támaszkodva, őt lökdösve, Gábor
elébe áll halálos ítéletének. S amint az fejére
száll, addig jobbára komor, sötét arcán egy mo-
soly, igen, a „minden tisztán napvilágra jő"
öröme villan át, amely a tragédia kulminációjá-
ban hirtelen megszépíti alakját. A szörnyű kon-
zekvencia csodálatos kétsorosának „nyugodt",
fojtott zokogástól dús elsuttogása után bekövet-
kezik az elviselhetetlenségig srófolt feszültség
kisülése: Gábor, még torzabbul, mint valaha,
meggörnyed, lehetetlen görcsbe rándul, arca
megmerevedik, szája pedig néma üvöltéssel a
fájdalomig tágul, és így rohan ki a színpadról.

Nos, körülbelül ilyen volt Gábor Miklós Oidi-
pusz királya. S most, amikor húsz év után újból
ráéhezett, nyilván ki kell élnie. Továbbjátszani -

de mint rendező, másokba átültetve, másokon
keresztül, másokban működtetve. Legalábbis én
így képzelem.

És megint itt a kérdés: lehetséges-e ez? Át-
válthat-e egy ilyen színész rendezőbe anélkül,
hogy meg ne semmisítené saját teremtményét,
az alak lényegét?

Ezt kutatni bekéredzkedtem a Független
Színpad próbáira is. Gábor Miklós Oidipuszát
kerestem, lestem a szobaszínpad deszkáin fut-
kosó ifjakban és leányokban. De ő nem volt ott.
Mögöttem ült a nézőtéren. A „partvonalon" túl.
És magában játszott. Ez nyomon követhető volt
elmélyült arckifejezésének színeváltozásán,
ideges rezdülésein. Néha kilépett, és magyará-
zott, igyekezvén átnyújtani érzelmeit, gondolata-
it, mintegy meghosszabbítva színészi fantáziá-
ját. „A figurát ki kell találni" - ismételgette szelí-
den, merthogy az övé bizony ki volt találva, az
első rezdüléstől az utolsóig. A kitalálás viszont a
színész dolga - a Gábor-méretű színészeké, s
nem a rendezőé. A rendező Gábor ezért nem ha-
tolt be erőszakosabban színészeinek lelkivilágá-
ba, nem kényszerített rájuk konkrét mintákat.
Oidipusz közelségét egészen más módon szán-
dékozta megteremteni. Instrukciói következete-
sen arra irányultak, hogy minél közvetlenebb
kapcsolat jöjjön létre Oidipusz egyéni sorsa és a
külvilág között. A tisztán rendezői ötletek, szce-
nikai alakzatok, látványelemek nem érdekelték.
Bensőséges, laza, puritán, szinte spontán előa-
dást tervezett. A mai ruhák például nem aktuali-
záló jelmezek, nem célzások, nem „üzenethor-
dók"; a távolságot hivatottak csökkenteni a ját-
szók és a nézők között. A mai hangzást szolgálják
a szövegben eszközölt húzások; „annyit mondj,
amennyit érzel", szódíszek helyett értelmet. S

A Titus Andronicus nem tartozik
Shakespeare kanonizált darabjai közé. Bár
nagy
a kísértés, most mégsem kezdek el arról
elmélkedni, mit is jelent egy mű kanonizá-
ciója. Helyette leírom a tényeket: a Titus
Andronicus szerzősége vitatott, keletkezési idő-
pontja szintén, de azok az irodalomtörténészek
is, akik végül elfogadják Shakespeare szerzősé-
gét és az 1594-es keletkezési dátumot, kertelés

végül ezt sugallják az egész termet bejátszó
mozgások, a nézők közül kilépő, egyénített
kórustagok és maga a berendezés is, a
színpadot szorosan körbefonó székgyűrű. Itt
helyet foglalva a nézők a játszókkal azonos
áramkörbe kapcsolód-nak, azonos ritmusra
lélegzenek, aktivizálódnak, hiszen a színészek az
ő tekintetüket keresve, őket megszólítva
beszélnek egymáshoz.

Gábor Miklós rendezőnek sikerült elérnie a
közvetlenséget. Talán soha ilyen maiul nem
hangzottak e versek. A nép előtt-között zajló
családi tragédia is felsejlik, főképp Iokasté
sorsában. Vass Éva persze, a mai felfogásnak
megfelelően, sokkal életszerűbb, közvetlenebb
s egyszersmind légiesebb teremtés, mint
amilyen Psota Irén kemény, a tragédia előtt már
minden-re elszánt királynéja volt (mintha a
Hamlet Gertrúdjának „foltjai" nyomasztották
volna lelkét). Vass Éva viszont egy-egy
pillanatra közel kerül a tragédia teljes
birtoklásához, totális átéléséhez. „Nem
természetes", „formalista" elemeket vet be a
máskülönben kifejezhetetlen, az abszurditás
határát súroló kétségbeesés közepette. Ami-kor
rádöbben, hogy nem térhet ki a végzet elől,
hogy utat kell engednie a legszörnyűbbnek is, a
színésznő a végső kifakadás előtt leállítja, meg-
akasztja az érzelmi folyamatot, és ebben a kime-
revített állapotban menekül be a palotába.

A feszültség még sokáig ott lüktet a nyomá-
ban.

Oidipusz király tehát valahol itt van a közel-
ben, benne van a részletekben. Nem támadt föl
azonban a maga teljességében, fényes fensé-
gében.

Úgy hírlik, legközelebb Hamletet fogják meg-
idézni a Független Színpadon. De jó lenne talál-
kozni vele...

nélkül leírják, hogy a darab kusza, a jellemek ki-
bontatlanok, a cselekmény indokolatlanul hem-
zseg a vérfagylaló jelenetektől és tulajdonkép-
pen olyan, mintha egy kezdő ujjgyakorlata lenne.

Bár nem tartom Shakespeare legjobb darab-
jának, mégsem értek egyet a Titus Andronicust
illető fenti vádakkal. Kusza? Én úgy mondanám,
hogy sok minden történik benne, és ha nem is
mindig feltárt a történések rendszere, mégis, az
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