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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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Titus Andronicus: Megyeri Zoltán (Csutkai
Csaba felvétele)

egyik esemény másikra következése soha nem
enigmatikus. Nem részletező? Valóban nem az,
ám a nagyvonalúsága nem haszontalan; egy
hatalomváltás erőviszonyai válnak láthatóvá.
Rém-dráma? Erről van szó. Akár rémtörténetnek
is tekinthetjük az emberek együttélését.

Csaknem két évezred ösztöneivel a génjeink-
ben úgy hisszük, hogy - többek között a politiká-
ról is - mindent tudunk. Bár meglepő tapaszta-
lataink meg-megcáfolják, mégis hiszünk sokat-
tudásunkban, miközben kíváncsiságunk nem
múlik. Nem az események, hanem azok értelme
érdekel bennünket. Ne legyünk képmutatók -
valóban sokat tudunk. Tudjuk, hogyha valakinek
kedve támad a hatalomhoz és némi erő is adatik
neki, akkor ez emberek életébe, nyugalmába
kerül. Azt is tudjuk, hogy ilyenkor mindig van, aki
őt támogassa - vérre, javakra éhes tömeg. Még
leírni is zavarba ejtő, olyan jól ismerjük mindezt.
Ám, ha a világról - végső soron magunkról -
akarunk beszélni, ezekről az evidenciákról kell,
hogy szóljunk.

Első leírt mondatom óta a nyíregyházi színház
Zsótér Sándor rendezte Titus Andronicus-elő-

adásáról beszélek. A darabválasztás, a játék-
mód, a két forrásból összefont végső szöveg-
könyv juttatta eszembe ezeket a gondolatokat.

A viszonylag kicsi teremben nincs megemelt
színpadtér, nincs függöny sem. Első pillantásra
áttekinthető állványrendszer a díszlet, ami meg-
emelt részén teret és járható folyosót képez, alul
pedig barlangot, plüsskövekkel kirakva, meg ár-
kádsort. Része még a díszletnek egy matrac,
amit egy mozdulattal ki, illetve be lehet rántani a
színre, valamint két, sátorszerű tetőt képező vá-
szonsáv a mennyezetről aláfüggesztve. Egyik
tónusos tojáshéjszínű, a másikat antik életképe-
ket ábrázoló reneszánsz festmények színeire
festették. Rajta Róma részlete, melyre egy óriási
talp készül rálépni éppen. Tehát minden nagyon
egyszerű. A díszlet nem hiteget: nem Rómában
vagyunk, hanem színházban, nem barlangban,
hanem szivacsok között. Ez máris tetszik. Tisz-
tességes játékot játszik Ambrus Mária, a díszlet
és jelmeztervező: hát persze, hogy nem barlang,
de arra kér bennünket, hogy gondoljunk most
egy barlangra. Tudja ő is, hogy sokat tudunk. Ar-
ról csak egy mondatot írok, hogy természetesen
a színészeken egyszer sem látunk tógát, bár be
vannak öltözve a játékhoz, ki-ki a történet szerint
tarkán, józanon, fegyelmezetten. Nem állítanám,
hogy szép, amit így együtt látok, de nem is hi-
szem, hogy ez volt a cél. Elsősorban következe-
tes akart lenni a díszlettervező és a rendező.

Mivel igyekszem pontosan leírni, amit érzé-
keltem, ki kell térnem arra is, hogy mindebbe a
következetességakarásba szorult némi ma-

kacsság, valamiféle dafke. Nemcsak a látvány-
nyal kapcsolatban éreztem így, hanem az elő-
adás egészével. Mintha védekezésbe (vagy ép-
pen támadási készenlétbe) kényszerülne, ami
más, ami eltérő. Persze érthető ez a gesztus,
mégis némiképp zavaró. Eltereli a figyelmet a já-
tékról. Kiemeli az előadást saját közegéből és
színházszociológiai kontextusba emeli, ami vi-
szont jóval érdektelenebb tárgy, mint az előadás
maga. Azáltal, hogy leírom mindezt, persze túl-
zok is kissé, mégis inkább ezt teszem, mintsem
hallgatok róla. A makacsság eme jelenléte még
egy fontos dolgot kiemel: az alkotók bizonytalan-
ságát. Az eltérés, a másság még nem természe-
tes nyelv itt, hanem erény. Pedig annak, aki biz-
tos saját játékstílusában, saját rendezői jelrend-
szerében, nem lehet semmi ennél magától érte-
tődőbb. A magát ismerő, magában bízó társulat
számára nincs más nyelv, csak az, amit ő beszél.
Az ilyen társulat nem hátat fordít, nem fittyet hány
más stílusokra, hanem egészen egyszerűen csi-
nálja a sajátját - a többiek mellett. E mostani
nyíregyházi előadás mintha a többiek ellenében
történne, és ez a rakoncátlankodás megmoso-
lyogtatja az embert. Mert vissza a már leírt mon-
dathoz: mindent tudunk. Nemcsak a politikáról, a
hatalomról, de a színházról is. Játszottak és ját-
szanak mások is így színházat. Nem hőstett a
nyíregyházi előadás, hanem munka,
meglehetősen tisztességesen elvégezve.

Zsótér Sándor két forrásból dolgozott.
Shakespeare-ből és a Shakespeare-t átdolgozó
Dürrenmattból tulajdonképen egy harmadik va-
riánst hozott létre, amelyben mindkét mű részle-
tekben szerepel. A legegyszerűbb logikai műve-
let mintájára Zsótér darabfelfogása nem más,
mint a mód, ahogy a két forrást vegyítette. Ez a
vegyítés - én legalábbis így értelmezem - aktu-
alitásra hajlás és aktualitástól való eltávolodás
kettősségében áll. Dürrenmatt Shakespeare-t a
XX. századra adaptálta, elvetette Shakespeare
retorikáját, egyszerűsítésekkel jóval didaktiku-
sabbá változtatta a darab dramaturgiáját, és je-
lenetek hozzáadásával mintegy tovább forgatva
az idő kerekét, az árulás újabb lehetőségeiről, új
hatalmakról beszél. Andronicus ellen tör Saturni-
nus, saját fajtája, római. Segítségére van Tamo-
ra, a hadifogságba esett, de római császárnővé
lett gót királynő. Római római ellen, gót római el-
len. Aaron, a mór, Tamora fekete ágyasa örökös
cselszövő Tamora szolgálatában. Fekete fehér
ellen. Lucius, Titus fia szövetséget köt Alarich gót
fejedelemmel, Rómát és családját megvédendő.
Gót gót ellen. Alarich győzelemre viszi Luciust,
majd megöli és kiadja a parancsot: „Koncoljatok
fel minden rómait!" Gót a római ellen. Ez
Dürrenmatt paradigmája, és Zsótéré is.
Shakespeare korábban zárja saját paradigmáját.
Nála nem ölik le a gótok a rómaiakat,
szövevényesebb a dramaturgia, homályosabb is
esetleg, kevésbé magyarázó, mégis
szellemdúsabb.
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A nyíregyházi előadásban megmarad jó néhány
Dürrenmatt ötleteiből: Alarich és Lucius, a gót és a
római ironizáló szövetségkötése, Aaron, a mór
feketeemancipációs beszédeinek egy része,
mindenekelőtt pedig a darab tempója, ami
egyértelműen Dürrenmatté. Az övé Shakespeare-
éhez képest gyorsabb darab, és éppen ilyen
gyors lesz Zsótéré is. Itt érdemes kissé el-időzni:
mit is jelent ez a gyorsaság? Nem jelent
feltétlenül sietősséget, de felszínességet sem. A
gyorsaságot én itt - ha szabad mondanom - fi-
lozófiának, megértési módnak tartom. A részletek
nem érdekesek itt, az árnyalt karakterek, a sok
ponton ízesülő történet sem. Széles, nagy
mozgásokat, nem mindig indokolt, de azért meg-
győző eseményeket látni a nyíregyházi színpa-
don. Álruha helyett álságos hangokat (a Bosszú
lihegése), megalázottság helyett vonyítást (a raj-
takapott Tamora), harc helyett kis összekapasz-
kodást és főként retorika helyett szövegközlést.
Az egész történet mindenestül utalásossá lesz.
Ez végtére érthető is. Nem tudok szabadulni a
mondatomtól: mindent tudunk. Ennek a történet-
nek a mechanizmusát is. Nem is tudjuk másként
nézni, mint ismereteink ismétléseként. Vélemé-
nyem szerint a rendezés is ezt akarja. Ezért a
gyorsaság. Itt semmi nem szorul részletező le-
írásra, csak előjátsszák nekünk a színészek a
történetet - bumfordi középkori passiójáték,
amelyet rokonszenvesen játszanak a nyíregyhá-
ziak. Így, bumfordi passiójátéknak értelmezve
elfogadom a didaktikusságot is.

A gyorsasággal függ össze az eszköztelen-
ség, a színpadi trükkök teljes mellőzése. Itt ledö-
fés helyett kézrátétel van, akasztás helyett ge-
rendára csimpaszkodás, levágott fej helyett ká-
poszta, véres kézcsonk helyett piros kesztyű. Ez
meglehetősen következetes, bár nem veszélyte-
len vállalkozás. Ha nem hajszálpontos, ha nem
revelatív e jelrendszer, eltűnhetnek a jelzett je-
lenségek. Elillan a félelem, el a megalázott kínja, a
kisemmizett fájdalma. Nem írnám le, ha nem
lenne meg ennek veszélye az előadásban. Moz-
dulatok, szünetek és intonációk kell, hogy a jelek
mellé szegődjenek. Ha ez teljesül, akkor szána-
kozom és rettegek, mint Lavinia megerőszakolá-
sa előtt, és elmúlik minden félelmem, amint a go-
nosztevők ügyetlenül bevonszolják a plüssbar-
langba.

Zsótér a tűzzel játszik: valódi és színészektől
kért amatőr ártatlanságot állít a darab útjába.
Nagyszerű gondolatokra vezethet ez, de sok hi-
bához is.

Nekem Shakespeare lezáratlansága és szö-
vevényessége beszédesebb, mint Dürrenmatt
magyarázatai. Így Shakespeare védőjeként
megkérdezem Dürrenmattot és Zsótér Sándort:
mennyit lehet lefosztani a shakespeare-i retori-
kából? Pontosabban mennyit érdemes? Ez nem

vád, sokkal inkább elgondolkodtató és - vélhe-
tőleg - termékenyítő kérdés.

Nagyképű fényűzés, amit végül olvasóimtól és
a Titus Andronicust játszóktól kérek: engedjék
meg, hogy felsoroljam azokat, akik tetszettek az
előadásban. Tetszett Zubor Ágnes merev arca,
Földi László sokszor, Molnár Erika hangja,
amikor a dívakirálynőt adja, Majzik Edit, ahogy a
végén nevet és Bálint László, amikor ledarálja
utolsó mondatait.

A baj ott kezdődik, hogy a magyar
színpadokon e címen előadott mű nem a nyugati
világ bajnoka. Synge századeleji
komédiájának nagysága és már-már
shakespeare-i tekintélye végső soron a
nyelvből ered - abból a világvégi és archaikus,
zenélő és bárgyú, istállószagú és poétikus anti-

Illés Györgyi (Margaret) és Fazekas István
(Christopher) a veszprémi előadásban (Ilovszky
Béla felvétele)

Titus Andronicus (Shakespeare és Dürrenmatt művei
nyomán) (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Eörsi István, Lévay József, Vajda Endre.
Díszlet- és jelmeztervező: Ambrus Mária m.v.
Rendezőasszisztens: Kókai Mária. Rendezte:

Zsótér Sándor.
Szereplők: Megyeri Zoltán, Zubor Ágnes, Molnár Eri-
ka, Földi László, Tóth Károly, Horváth László Attila,
Majzik Edit, Kocsis Antal, Bálint László, Lencsés Jó-
zsef, Joó Gábor, Gyuris Tibor, Mészáros Árpád,
Thuróczy Szabolcs, Turóci Izabell.

angol (nagyon ír) angolságból, amely kikapcsolja
az újkori, városi, középosztálybeli szalonpszi-
chológia törvényeit, s ezzel a valószínűség/hihe-
tőség fogaskerékrendszerét is valami másra
cseréli, ami sokkal életszerűbb, ismerősebb és
felháborítóbb. Dramaturgiailag ez úgy fest, hogy
az angol anyanyelvű nézőt az első öt-hat mondat
már puszta hangzásával is arról értesíti: ez egy
másmilyen világ. Itt mindenféle váratlan ese-
ményre fel kell készülni, és ezek úgy igazak,
ahogy megtörténnek, nincs rá lehetőség, hogy
ne higgyük el őket.
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