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Béres Attila-Várkonyi Mátyás: Rockodüsszeia (a
Rock Színház és a veszprémi Petőfi Színház közös
produkciója)
Díszlet- és látványtervező: Kentaur. Jelmeztervező:
Horváth Kata. Munkatársak: Grúsz Miklós, Petrik Já-
nos, Hegyeshalmi László, Kamarás György, Görgényi
Gyula, Pattantyús Anikó, Szarka György, Somorjai Jó-
zsef, Gellai Anna, Schiller Béla, Tunyogi Juli, Meződi
József. Rendezte: Krámer György.
Szereplő k: Solymos Pál, Bakó Gábor, Détár Enikő, Ull-
mann Zsuzsa, Horváth Csaba, Kocsis László, Lendvai
Zsolt, Radics Endre, Sziráky Gábor, Mirtse Réka,
Kispál Anita, Papadimitriu Athina, Földes Tamás,
Makrai Pál, Lengyel Gábor, Csengeri Ottília, Udvarias
Anna, Kárpáti Zita, Csuha Lajos, Kaczor János,
Rogács László, Konyhás László, Fekete Zoltán,
Kövesdi Éva, Kravalik Brigitta, Nagy Bea, Szentesi
Zsuzsa, Tucsek Edit, Oláh Tibor.

A sors gyermekei (debreceni Csokonai Színház)
Dramaturg: Duró Győző. Díszlet-jelmez: Libor Katalin.
Szcenikus: Varga György. Zenei szerkesztő: Kovács
János. Színpadi mozgás: Andrew T. Tsubaki. A harci
jelenetek koreográfusa: Drienyovszky János. Játék-

Mint éjfekete folyó, csurog alá az alvilágba
egy hullámzó selyemlepel. Az, amely a talán
lokaste-arcú, emberi magmától lüktető
s egy vörös kesztyű kráterében fölparázsló
Sphynx-vulkánt, a megállító és gonoszul
kérdező ormot takarta. Jött Oidipus, kivajúdta
magából a nagy talány válaszát, kimondta
diadalmasan az ember szót, megszabadította
rémétől a várost, Thébát.

Mint mázsás súlyt, ezt a fekete pilleleplet
vonja majd felszínre és vonszolja számkivetett-
ségébe a nagy és erényes király: Oidipus, az
apagyilkos, a vérfertőző. Az Oidipus nevű, vak
ember.

A Vígszínház Ács János rendezte előadása
fajunk bűvöletében és rettenetében fogant. Szé-
kely Gábort nem számítva nincs még egy rende-
zőnk, aki olyan döbbenetet érezne és éreztetne
az emberi lény láttán, az ember szó puszta halla-
tán, mint Ács. Szuggesztív és szép koncepciójá-
nak tiszta, fájdalmas káosza nem a demokrácia
működését képezi le, nem az uralhatatlan sors-
szerűség miatt válik katartikusan gyötrővé, és
nem a gyilkos, áldozat egyazon személy csap-

mester: Porcsin László. Világítás: Dombrády Csaba.
Munkatársak: Bencs Judit, Hajdú Péter, Kató Anikó,
Matkó Sándor. Rendezte: Pinczés István.
Szereplők: Miske László, Sárközy Zoltán, Szalma
Tamás, Garay Nagy Tamás, Varga Éva,
Zborovszky Andrea, Molnár Erika, Oláh Zsuzsa,
Kőrösi András, Gerbár Tibor, Jámbor József, Hajdú
Péter, Szinovál Gyula, Diószeghy Iván, Dóka
Andrea, Urszuly Edit, Dóka Tilda, Gali Edit, Kövér
Judit, Szoták Andrea, valamint a Debreceni
Ütőhangszeres Együttes és a Kagami Kai.

Euripidész: Oresztész (Egyetemi Színpad)
Dramaturg: Lőrinczy Attila. Díszlet: Éberwein Ró-
bert. Jelmez: Strampf Katalin. Zene: Kósa Vince.
Asszisztens: Gyenge Katalin. Rendezte: Gaál
Erzsébet.
Szereplők: Kövesdi László, lllyés Barna, Rékasi Ká-
roly, Balkay Géza, Földi László, Bor Adrienne, Deák
Varga Rita, Diósi Gábor, Lucza Zsuzsa, Bajzáth Péter,
Csatári Éva, Dudás Kati, Grószmann Péter, Je-
szenszky Beatrix, Lucza Sebestyén, Turóczy
Szabolcs, Trencsényi Jutka, Vécsey Marci, Varga
Szemes László.

dahelyzetét teszi még szorongatóbbá. Azaz
mindezt együtt, midőn a szerencsétlen és eset-
leg vétlen embert a bűn megtestesítőjeként állítja
a néző elé. Az Ember neve: Bűn. Minden embe-
ré. Tudhatta ezt az Oidipus mélytüzű szövegé-
nek zseniális fordítója, Babits Mihály is, aki jóval
e magyarítása előtt, a háborút elűzni kívánó ver-
sében szőtte fohászába a „Ki a bűnös, ne kérd-
jük" sort. Nem feledtetni akart ezzel (feledtetni a
bűnt, az első e századi világégést), hanem emlé-
keztetni: csak akkor jöhet ama megbocsátás és
feledés, ha a bűnösséggel mint egzisztenciális
csapással valamennyi halandó számot vet. (Az
idézetek, utalások természetesen a nevezetes
Húsvét előtt című költeményre vonatkoznak. A
címváltozat, valamint Sophokles és a szereplők
nevének részint latinos írásmódja babitsi örök-
ségként, egyben Ács János ezredvégi copy-
rightjaként is értelmezhető.)

Amikor az akaratlan, ám borzalmas tetteinek
valóságáról megbizonyosodó király, erkölcséhez
és fogadalmához híven, kiméri magára a
büntetést, és - nem a szemünk láttára - meg-
fosztja magát a Nap látásától, Ács a kórus sötét-

be burkolt tagjait egyetlen oldalfénnyel súrolja. A
pászma az orcák előtt suhan, a karikásan árkolt
szemgödrökbe furakszik. Messze egy üvöltés kí-
séretében Oidipus - csak ő - megcselekszi, amire
mindekinek, a nép leghétköznapibb tagjának is
oka lehetne: reménytelen vezeklésül s a
bűnbánó befelé nézést vágyva két hegyes pálci-
kának áldozza föl a szeme világát.

Szarvas József kétkezi Oidipusa, mintha nem
is korinthusi királyfi lenne, ebből a népből érke-
zik. Mesebeli legkisebb fiúként ujjong - ember!
ember! - rébuszfejtő sikerén, kételytelen naivi-
tással áll sorsa elébe, és nem pillant magasabb-
ra-mélyebbre a maga nem igaz igazánál. A szét-
pattanni akaró fej, az abroncskezek játsszák a
hirtelen jött józan őrületet és a rabságot. lokaste:
királyné - a karból. Vékonykább, jelentéktelenebb
egy koronás asszony már nem is lehetne. De
markáns; és markáns a bűnben. Kútvölgyi Er-
zsébet eltapossa - kiemelkedő, emlékezetes
jelenet az előadásban - az istenek tüzét, hogy az
isteneket eltaposva eltapossa a bűnt. Bűne, hogy
a bűnről ő tud kevesebbet, s nem az égiek. A
mának hódolva még kevés tudását is felejtéssé
hazudja.

S nem bűnös-e a higgadt és bűntelen Kreón,
Hegedűs D. Géza fiatalos kalózkendőjében? Ha
véletlenül még nem az, majd az lesz egy mitoló-
giai fejezettel odébb. Mádi Szabó Gábor Pászto-
ra alig mer föltérdepelni a földről. Tudja: egész
élete hamis volt, a városra ő hozta a bajt, ő hozta
Oidipust. Ő elejét vehette volna a bűnnek - csak
meg kellett volna ölnie a kisdedet, Laios és lokas-
te a jóslat szerint szülőgyilkosságra kárhoztatott
gyermekét. Borbiczki Ferenc mint Hírnök a
rossznak, a rossz hírnek is a mosolyos oldalát
szeretné megcsillantani. Pajtáskodhat akár-
mennyit, jutalmát elhajítva ő - a Pásztor egykori
cinkosa - iszonyodva iszkol a színről, mely neki
is tetthely. Sipos András, a Sámán, a révült nép-
vezér ki tudja, hány keresztutat állt már el, hány
szívben forgatott tőrt, hogy ily nagyon akarja a
keresztúti gyilkos, a Laiost megölő Oidipus bűn-
hődését?

Mindenkinek megvan a maga Sphynxe, Laiosa,
lokastéja. De csak az Oidipusok a nagy tragédiai
alakok, akiknek megadatik, hogy a bűn nevet
kapjon, a bűnhődés pedig sorssá buzogjon.

Ács rendezésének kulcsa, erénye és bökke-
nője az Arvisura Színházi Társaság művészei-
nek fölléptetése kórusként. A magyar alternatív
színjátszás egyik vezető műhelyének tagjai, a
Csík György matt jelmezeit hordó, küllemükkel
és testtartásukkal karakteresen jellemzett fősze-
replő-statiszták ráparancsolták a bemutatóra azt,
amit Ács ezúttal bizonyára kért és kísérlet-nek is
szánt: a pantomimikus és mozgásszínházi
megoldásokat, a zenei és koreografikus szerve-
zettséget, a kollektív játékot, a formálás, a szín-
padi létezés itt-ott keleties elemeit. Ők az egyál-

TARJÁN TAMÁS

KI A BŰNÖS, NE KÉRDJÜK
SOPHOKLES: OIDIPUS
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Szarvas József (Oidipus) és a kórus

talán nem arctalan nyilvánosság - az ítéletosztó
igazságosság és a vérszomjas bosszú egyszer-re.
Ők foglalják el, lakják be sokféle testhelyzet-ben
Menczel Róbert hagyományos összképű, ám fából
kiképzett görög játékterének külső, pallókból
egyberótt, deszkákból ácsolt körét. Az utcát.
Bentebb, a sárgás-pirosan színezett. intarziás
padlójú dobogón, emeltebb helyen játszód-nak a
nagy személyi háborúk, például Szarvas és
Hegedűs intellektuális párbajként és sportvia-
dalként egyszerre megélt Oidipus-Kreón össze-
csapása. Ez a hivatali köztér, ahová még belát a
kórus, ahová elhallik a karnak az államgépet zök-
kenteni képes moraja. Hátul a lambériás oszlopok
közötti nyílás csak a kiválasztottakat nyeli el és
köpi ki olykor. Az ott a titok helye, ahonnan ered s
ahová visszakozik a bűn. A bűn, amely persze a
fekete leplet nyelő föld alatt lakik, az isteni
jóslatokban lakik, a pallónak, a padlónak, a
lambériának: a fának minden szálkájában lakik,
még az igazságot sürgető fahangszerek kerep-

Hegedűs D. Géza (Kreón) és Szarvas József
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lokaszte: Kútvölgyi Erzsébet (Koncz Zsuzsa
felvételei)

lésében is benne lakik. (Akárki is volt Sáry Lász-
ló, Sipos András és Galambos Attila közül az
összhangzat komponistája, tökéletesen eltalálta
a furcsa fatákolmányok, a rázva, ütögetve, rö-
cögtetve megszólaltatott instrumentumok epi-
dauroszi tücsökszöszögését, sziszegését.)

Miért gond mégis az Arvisura üdvözlendő és
ihletett közreműködése? Mert összmunkájuk el-
lenére egyetlen szavuk, gesztusuk sem verse-
nyezhet a Víg színészeinek másfajta játékkultú-
rájával; közös beszédüket általában nemis érte-
ni. A Sámán, a karvezető, Sipos András, aki leg-
inkább elegyedne, ő is kirí sorukból. Az ellenol-
dalról nézve: bár főleg Szarvas, Kútvölgyi és He-
gedűs törekszik erre, nem tudnak átköltözni abba
a jelszerű színpadi létezésbe, amely az Arvisura
természetes formanyelve. Az egyetlen igazi
asszimilálódó, aki ugyanakkor mértékadója és
legjobbja a Sophokles-tragédiának: Tordy Géza.
Theireisias, a vak; a bűntelen. Ő már vak,
szeme alatt vörös vérpatakokkal. Ebben az Oidi-
pusban latolgatni kell: mitől vakult meg és ho-
gyan az igazság tudója és kegyetlenje, a kicsiny
gyermek segítségére szoruló isteni férfiú? Tordy
finoman stilizált mozdulatai, hajastul-bajszostul
lefestett arcának rángó mimikája, mondatainak
dallama, viszonyteremtő fölénye mindkét világ-
hoz (az udvarihoz - vagy vígszínházihoz, és az
utcaihoz - vagy arvisuráshoz) egyként kötődik,
és mindkettőtől el is emelkedik. Az emlékezetes
epizód űrt váj ott, ahol egybefognia kellene. Az
értelmezés tisztasága ellenére a stiláris diszhar-
mónia meg-megszabdalja a vígszínházi premi-
ert, és a főszereplők ebben a közegben kevésbé
figyelemreméltók, mint amilyenek tán egy ha-
gyományosabb produkcióban lehettek volna.

Ez az az Oidipus, amelyet a jövő valamely
színházi kalauza nem a főhősök, hanem a fájóan
szép átgondoltság, az összmunka és az Arvisura
miatt fog számon tartani.

Sophokles: Oidipus (Vígszínház)
Fordította: Babits Mihály. Díszlet: Menczel Róbert m. v.

Jelmez: Csík György m. v. Zene: Sáry László, Sipos

András, Galambos Attila f. h. Dramaturg: Vörös Ró-

bert. A rendező munkatársa: Putnoki Ilona. Színpadra

alkalmazta és rendezte: Ács János.

Szereplők: Szarvas József, Kútvölgyi Erzsébet, He-
gedűs D. Géza, Tordy Géza, Mádi Szabó Gábor, Bor-
biczki Ferenc, Sipos András, valamint az Arvisura
Színházi Társaság tagjai: Pereszlényi Erika, Bereczki
Péter, Czboray Antónia, Pintér Sándor, Benkő Nóra,
Takáts Andrea, Schermann Márta, Homolya Attila,
Feuer Yvette, Robin László, Péterfi Borbála. Terhes
Sándor, Deák Tamás, Reinhardt István, Lukács Gabri-
ella, Schilling Árpád, Scherer Péter, Enyedi Éva, Hor-
gas Ádám, Csák Zsolt, Bernáth Henriette.


