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a valaki úgy ítéli meg, hogy Szophoklész
tragédiái tökéletesebbek Aiszkhüloszé-
inál, minden bizonnyal igaza van. Nem
szabad azonban figyelmen kívül hagyni,
hogy mennyivel könnyebb volt Szophok-

lésznek Aiszkhülosz nyomán a tragédiaírást tö-
kélyre vinni, mint Aiszkhülosznak Theszpiszék
után megteremteni magát a műfajt."

Egy Aiszkhülosz életéről szóló ókori feljegy-
zés mentegeti így a szerzőt, akinek az európai
dráma megszületését köszönhetjük: Aiszkhülosz
az első író, akinek neve alatt teljes drámai mű
maradt fen, s bár tudjuk, hogy a Dionüszosz
istennek szentelt színházban nem előzmények
nélkül jelenik meg (az említett Theszpiszen kívül
ismerjük például Phrünikhosz és Agathon nevét,
sőt az előbbi két tragédiájának címe és tartalom-
leírása is rendelkezésünkre áll), az európai drá-
ma születését mégis i. e. 472-höz, Aiszkhülosz A
perzsák című tragédiájának bemutatójához köt-
jük.

Aiszkhülosz több okból is kiérdemli a forradal-
mi újító címét. A perzsák nemcsak az első, ép-
ségben ránk maradt tragédia, de az egyetlen
olyan ismert görög tragédia is, amely témáját
nem a mitológiából meríti, hanem Athén közel-
múltbeli történelméből: a görögök i. e. 480-as, a
hatalmas túlerőben lévő perzsa sereg felett ara-
tott szalamiszi győzelmét énekli meg.

Ugyancsak Aiszkhülosz nevéhez fűződik a
második színész bevezetése: korábban a cse-
lekmény a kar és a karvezető párbeszédéből
bontakozott ki. Aiszkhülosz újítása megterem-
tette a lehetőséget a tragikus konfliktus jellemáb-
rázolással bővített megjelenítésére. Pályája utol-
só szakaszában még ennél is tovább lépett: az if-
jú pálya- és vetélytárs, Szophoklész újítását elfo-
gadva az Oreszteiában a harmadik színész is
megjelenik.

Aiszkhülosz és az Oreszteia

A görög tragédiák előadása állami ünnep és
vallási esemény volt: minden évben a Nagy Dio-
nüszia ünnepen (később a Lénaiának nevezet-
ten is) három, arra érdemesnek ítélt drámaíró
„kapott kart" (ez volt a hivatalos megjelölése
annak, hogy az állam, illetve egy tehetős polgár
vállalta a színpadra állítás minden költségét). A
szerzők három tragédiával és egy könnyedebb
műfajú darabbal, szatírjátékkal indultak a verse-
nyen. Ezt a négy drámai műből álló egységet tet-
ralógiának hívják, s mint az antik tragédiairoda-

Aigiszthosz: Szergej Szaszontyev

lom tipikus megjelenési formáját tartják számon.
A tetralógia színpadi megvalósításáról nagyon
keveset tudunk, aminek elsődleges oka, hogy az
ókorból egyetlen, négy színpadi műből álló egy-
ség sem maradt fenn. A kutatók különböző forrá-
sokra hivatkozva általában feltételezik, hogy az
egy tetralógiához tartozó tragédiák egyetlen mí-
toszkör különböző fejezeteit dolgozták fel. En-
nek az elméletnek szépséghibája, hogy Aiszkhü-
losz Oreszteiáján kívül nem ismerünk példát e
tematikus egységre, az ellenkezőjére viszont
annál inkább: Szophoklész és különösen
Euripidész legtöbb fennmaradt műve semmilyen
kapcsolatban nem állt a velük egyszerre
bemutatott másik két tragédiával.

Aiszkhülosz itt is a példa, méghozzá az egye-
düli, mert az i. e. 458-ban bemutatott Oreszteia
az egyetlen fennmaradt trilógia (három tragédiá-
ból álló egység - a kísérő szatírjátéknak csak a
címét ismerjük: Próteusz -, illetve három olyan
tragédia: Agamemnon, Áldozatvivők, Eumeni-

szek), amely tematikai egységet alkot: az Atrei-
dák két utolsó generációjának tragikus sorsa
elevenedik meg bennük.

Az Oreszteiát a pusztító szenvedélyek, a bűn
és a bűnhődés törvényszerű egymáshoz kötő-
dése, vér és könnyek jellemzik: Agamemnon bű-
nös, mert hazug csellel feláldozta lányát, Iphi-
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geneiát, majd győztesen megtérve Trója alól, el-
fogadta az emberi mértéket meghaladó tisztelet-
nyilvánítást (végigment a csak isteneket megille-
tő bíborszőnyegen), nem utolsósorban pedig
magával hozta ágyasául a jósnő Kasszandrát,
ezt az „istentől sújtott leányt". Bűneiért elnyeri
büntetését: felesége, Klütaimnésztra és annak
szeretője, Aigiszthosz Kasszandrával együtt
meggyilkolja.

Klütaimnésztra is egyszerre bűnös és áldozat:
szeretőjével való szövetkezése férje, a görög
se-reg vezére, gyermekei apja meggyilkolására
isten és ember ellen való vétek, tehát bűnhődnie
kell ér-te. A büntetést saját gyermekei, Elektra és
Oresztész hajtják végre, engedelmeskedve a
vérbosszú ősi, isteni (Aiszkhülosznál: apollóni)
parancsának. Klütaimnésztra érvei: a leánya,
lphigeneia meggyilkolására és saját női-feleségi
mivoltának megcsúfolására való hivatkozása
erőtlen magamentésnek hat - bezzeg mennyivel
másképp fognak hangzani' ugyanezek az érvek
majd' ötven évvel később, Euripidész
Elektrájában, ahol az isteni ítélet egy esendő,
érző és gyötrődő asszonyt sújt igazságtalanul...

Oresztészt az anyagyilkosság után a kiontott
vér bosszuló istennői, az Erinnüszek veszik ül-
dözőbe: az őrületbe kergetik, s nem lelhet nyu-
galmat, míg Athéné istennő városában a nép íté-
lőtestülete - igaz, csak egyetlen szavazattal,
éppen az istennőével - fel nem menti a bűn alól,
egyúttal megbékítve a bosszúistennőket, s a vá-
ros védőisteneivé avatva őket.

A fent előadott történet Aiszkhülosz Oresz-
teiájának tartalma. A három tragédia e véres
családtörténetről szól, ám már itt fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy a trilógia zárópillanata a
tragédiasort lezáró megbékélés, Athén igazság-
osztó hatalmának hangsúlyozása. Ellentétben
Aiszkhülosz többi tragédiájával itt nemcsak el-
nyomás, gyilkosság és bosszú van jelen, hanem
igazságszolgáltatás is, és ez a megoldás ponto-
san kijelöli Aiszkhülosz helyét a drámaírótriá-
szon (Aiszkhülosz, Szophoklész, Euripidész)
belül: az emberi és isteni világot érintő konfliktu-
sokra, pusztító válságokra egyedül őszerinte van
megoldás: egy magasabb rendű, isteni szintű
ítélet megteremtheti azt az eszmei, ideológiai
egységet, amely élteti a közösséget, és rendet,
békét, biztonságot hoz.

Aiszkhülosz hisz ebben a felülemelkedésben,
a konfliktusokból kinövő szintézisben, mert ez
egyszersmind a hatalma csúcsán lévő athéni de-
mokráciában való hitét is jelenti. Aiszkhülosz, aki
ott harcolt Marathónnál (i. e. 490-ben, az első
görög-perzsa háborúban) és Szalamisznál, még
joggal dicsőíti Athén e minden problémát megol-
dani képes államformáját, Szophoklész és külö-
nösen Euripidész azonban egyre élesebben látja
e „demokrácia" árnyoldalait is: a hatalommal
való gátlástalan visszaélést, az „igazság"

körülmények és érdekek szerinti változtatható-
ságát. Korántsem tekinthető puszta véletlennek,
hogy fennmaradt műveik egyikében sem talá-
lunk az Eumeniszekre akárcsak a leghalványab-
ban is emlékeztető pozitív megoldást.

Aiszkhülosz hitte, hogy az egyéni bosszút, lett
légyen az akár a legigazságosabbnak tudott is
(amilyen a meggyilkolt apáért való bosszú) fel
kell váltania a közösség jogszolgáltatásának. Er-
ről szól az Oreszteia, ez az a legfőbb üzenet,
amelyet a különböző korok értelmezői,
színpad-ra állítói próbálnak, több-kevesebb
sikerrel, hangsúlyozni.

Peter Stein Oreszteia-értelmezései

1980 Nyugat-Berlin, Schaubühne: Peter Stein
legújabb alkotásának, az Oreszteiának a bemu-
tatója. Ő maga így beszélt az idáig vezető útról:
„Eredetileg nem is gondoltam arra, hogy a görög
tragédiával foglalkozzam. Archeológiát tanultam
az egyetemen, s belekóstoltam az ógörög
nyelv-be is. Természetesen érdekeltek a görög
tragédiák, s rajtuk keresztül jutottam először
konkrét információkhoz a színházról. Ez még
akkor is így igaz, ha ezer meg ezer könyv szól a
színházról, s magam is sokat elolvastam
közülük. Mégis, engem a görög tragédia tanított
meg az alapvető színházi szabályokra. Az itt
szerzett tapasztalataimat építettem be későbbi
rendezéseimbe, például a Cseresznyéskertbe, a
Három nővérbe, a Tassóba, az Esküvőbe vagy
a Peer Gyntbe.

Ám az Oreszteia olyan kihívás maradt, amelyet
vállalni kell, s amelyhez azután minden további
munkámat mérni lehet."

Az előadás, nyugodtan mondhatjuk, máig ha-
tó eseményként vonult be az egyetemes szín-
háztörténetbe. Azok, akik jelen lehettek a majd'
kilencórás előadáson, az ókori nézőéhez közelí-
tő élményben részesülhettek, hiszen Stein egyik
legfontosabb ötlete éppen az volt, hogy a mai né-
zőt a színház totális élményével kell
szembesíteni, azzal az élménnyel, hogy a
színház nem ki-egészítő - este héttől tízig tartó
- szórakozás, de életünk ünnep részének
központi pillanata, amikor is teljesen át kell
adnunk magunkat annak a másik világnak, amely
a színpadon életre kel. Az ókorban egész
napon át (napkeltétől nap-nyugtáig) játszottak -
Peter Stein megkérdezi a XX. századot, vajon
képes-e a mai ember a hét-köznapokból Való
ilyen intenzitású kilépésre azért, hogy azután
az élmény, vagy szakszóval: a katarzis,
hatására más emberként folytassa életét.
Hiszen mégiscsak ez a színház célja, ha
manapság e cél többé-kevésbé feledésbe me-
rült is.

Az 1980-as bemutató olyan tanulságokkal
szolgált, mint például az Oresztész-figura újra-
értelmezése: Oresztész egy mai fiatalember,
sorsával azt példázza, hogy a törvényes rend, a
demokrácia intézményei a törvénynélküliséghez
képest előrelépést jelentenek ugyan, de ezzel
még nem jutottunk el az igazság, a tiszta ember-
ség birodalmába Oresztész a felmentő ítélet el-
lenére megmarad riadt, töprengő embernek, aki
csak annyit látszik érteni, hogy eszköz volt fel-
sőbb hatalmak játszmájában.

Vagy ilyen, örök felfedezés az Eumeniszek

Kasszandra: Natalja Kocsetova
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záróképe a szoborrá merevedett Erinnüszekkel,
akikről hirtelen nem lehet tudni, vajon jótékony
védőistenekként avagy fenyegető mementóként
maradnak-e velünk.

Peter Stein 1985-ig tartotta műsoron az
Oreszteiát; az 1981-es nyugat-berlini színházi
fesztivál után világ körüli útra indultak az elő-
adással, s többek között eljutottak vele Párizsba,
Görögországba, Venezuelába. Csak akkor mon-
dott le a trilógiáról, amikor zseniális színésznője,
a Klütaimnésztrát alakító Edith Clever megvált a
társulattól. Ekkor döntött úgy ő maga is, hogy
nem folytatja a Schaubühnében, s azóta mint
vendégrendező dolgozik különböző társulatok-

nál, 1991 óta pedig a Salzburgi Ünnepi Játékok
színházi igazgatója.

Peter Steint régi kapcsolat fűzi az orosz szín-
házhoz: a hetvenes években Moszkvában vitte
színre a Három nővért és a Cseresznyéskertet,
de a hatvanas évek végén Visnyevszkij Optimis-
ta tragédiáját is megrendezte itt. „Valami meg-
magyarázhatatlan vonzalom köt gyerekkorom
óta Oroszországhoz: tízéves korom óta orosz
becenevem van - mindig Pjotrnak szólítottak
otthon. Vannak gyerekkori fényképeim, ahol va-
lami furcsa, oroszos ingben vagyok, ez az orosz
kötődés tehát jóval korábbi, mint hogy először
Moszkvába utaztam volna."

1991-ben érett meg Steinben a gondolat, hogy
orosz színházban, orosz színészekkel kell
újrateremtenie az Oreszteiát: „Orosz színészek-
kel, orosz nyelven elmeséltetni, mit jelent eljutni
az önkényuralomtól a demokráciáig, hihetetlenül
izgalmas feladatnak tűnt. A jelen orosz valósága,
a napi politika pedig sajnos rendkívül aktuálissá
avatta az előadást" - mesélte Stein a januári
moszkvai bemutató után. „Az előadás végén a
közönség azt hitte, politikai kabarét lát" - fűzte
hozzá, inkább elgondolkozva, mint csalódottan.

E mondatokhoz némi magyarázat szükséges.
Igen, a napi politika alaposan beleszólt e két-
ezer-ötszáz éves trilógia oroszországi színrevite-
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lébe. Kezdődött azzal, hogy a bemutatóra
kiszemelt színház, az Orosz Hadsereg
Színháza (az egyetlen moszkvai színház,
amely a Stein meg-álmodta monumentális
színpadképet s a megfelelő színpadtechnikát
biztosítani tudta) 1991-ben nem adhatott
engedélyt a próbákra, mivel az akkori
hadügyminiszter, Dimitrij Jazov egyszerűen
megtiltotta, hogy a színházat Stein rendel-
kezésére bocsássák. Csak a '92-es puccs és Ja-
zov, a puccsisták egyik vezéralakja bukása után
kezdődhettek újra a tárgyalások a hatóságok és
Stein között. Alig egy év alatt meglett minden
engedély, és Stein 1993. október 3-án
megérkezett Moszkvába, éppen azon a napon,
amikor pol-

Agamemnon: Anatolij Vasziljev

gárháborús körülmények között megkezdődött a
televízió ostroma, s Jelcin kihirdette a rendkívüli
állapotot. Másnap törtek ki a harcok a parlament
körül, és senki sem tudta volna megjósolni, mi
lesz a Jelcin-ellenes puccs kimenetele. „Azt hitte
mindenki, hogy azonnal elutazom. De hát ez ne-
vetséges lett volna! Negyedikén megkezdtük a
munkát. A próbák idején került sor az első vá-
lasztásokra, mármint az első nem sztálinista vá-
lasztásokra. Színészeim a szünetekben mentek
el szavazni, aztán az eredmények ismeretében
elkeseredetten fakadtak ki: »De hiszen mi egy
fasiszta parlamentet választottunk!« Én akkor
azt mondtam nekik: »Hiába, ez a demokrácia«" -
idézi fel Peter Stein a próbafolyamat első idő-
szakát.

De Steinnek nem csak a politikai események
hatásával kellett megküzdenie. „Az oroszok ne-
hezen hatolnak be a. görög színpadi filozófia vilá-
gába, ebbe a számukra túlságosan világos,
egyértelmű, túlságosan kritikus, túlságosan
szkeptikus és túlságosan dialektikus gondolko-
dásmódba. Ők szívvel-lélekkel vetik bele magu-
kat valamibe, hogy másnap már valami egészen
másért lelkesedjenek ugyanígy. A nagy, érzelmi
jellegű elragadtatás az igazi elemük, a direkt rea-
lizmusban érzik magukat otthon. Sztanyiszlav-
szkijon nevelkedett színészekkel görög tragédiát
játszatni óriási élményt jelentett. Ezek a színé-
szek nagyon agresszívak, nagyon impulzívak,
egészen más hangulatot teremtenek maguk kö-
rül, minta német színészek... Az Eumeniszek
bírósága például teljesen orosz. A jelenet,
amikor Klütaimnésztra magyarázkodni kezd a
kar előtt, kifejezetten komikusnak hat e
környezetben, hiszen az oroszok nincsenek
hozzászokva ahhoz, hogy a Hatalom bármely
tettéért is felelősséggel tartozzék."

Peter Stein tehát a színrevitel során szembe-
sült a nagy művek azon jellemzőjével, hogy
minden korban, minden környezetben más és
más jelentésrétegüket képesek felmutatni az
őket kérdéseivel ostromlónak. Az Oreszteia
1993-1994 fordulóján minden szándékosság
nélkül is válasszá, reakcióvá lett a napi
politikára: a demokrácia és az önkény
összecsapása az utcáról könnyen azonosítható
metafora segítségével Aiszkhülosz színpadára
költözött.

A január 29-i bemutató után, március végén
indult világ körüli útra az előadás. Természete-
sen az volt a legnagyobb kérdés, hogy vajon az
ennyire moszkvai aktuálpolitikaivá színeződött
előadás képes-e hatni bárhol másutt, például
Weimarban, Epidauroszban, Edinburghban
avagy Párizsban.

1994. október 15.: Párizs Créteil nevű elővá-
rosa, a Művészet és Kultúra Házának hatalmas

színházterme, az Oreszteia maratoni, orosz
nyelvű előadása. Az egyhetes vendégjáték utol-
só napja, telt ház, délután kettőtől este kilencig
tartó SZÍNHÁZ, igen, így, csupa nagybetűvel. At-
héné utolsó mondata után „elszabadul a pokol";
recenzens ilyen ünneplést utoljára a hetvenes
évek néhány kaposvári estéjén látott: a közön-
ség felállva tombol-tapsol-kiabál mindenféle
nyelven, a színészek egy nem létező tapsrend
szerint, könnyeikkel küzdve toporognak a szín-
padon, végül egymás nyakába borulva sírnak,
viszonttapsolják a közönséget, s az estnek majd
csak jó húsz perc múlva lesz vége...

Hogy megértsük e varázslatot, megkíséreljük,
ha csak nagy vonalakban is, felidézni az előadás
legfontosabb pillanatait.

Orosz színészek, német rendező,
ógörög nyelv

Az Agamemnon színpadképe - csakúgy, mint
majd az Áldozatvivőké - maga a látvánnyá fo-
galmazott baljós fenyegetés: az argoszi palota
egyetlen, jó öt méter magas, éjfekete fal, a rajta
nyíló kapu egy ravatalozó titkokat rejtő bejáratára
emlékeztet. A várfal tetején, pislákoló tűz mellett
vár a Trójából érkező hírekre az őr. Az or-
khesztrában (a színpad előtti térben; a kar ha-
gyományosan itt foglal helyet a görög színház-
ban) hosszú asztal várja tizenkét székkel a vének
karát. Minden részlet a görög tragédia és a ma
összhangját sugallja: Peter Stein a legapróbb
részletekig tiszteletben tartja a tragédia szabá-
l y a i t - például a díszletnélküliséget, a kar létszá-
mát, a karnak a színpadtól való térbeli elválasz-
tottságát, a bevonulás rituálisjellegét -, ugyan-
akkor az öltözékek, a jelmezek, a mozdulatok, a
kimondott szavak a ma emberéé. A paródosz (a
kar bevonulását kísérő ének) megoldása hitval-
lás e kettős kötődés mellett: a félhomályban bot-
jukra görnyedő, szürke kabátos, szürke kalapos
vének közelednek, zseblámpájuk pislákoló fé-
nyében imbolygó árnyakká növekedve, s daluk
első részét Aiszkhülosz nyelvén, ógörögül reci-
tálják. Nyilván elenyésző kisebbségben vannak a
teremben, akik értik e szavakat, de Stein éppen
azt bizonyítja ezzel a kezdéssel, hogy a színház
lényege a hatás, amely akár független is lehet a
szavak hordozta jelentéstől. (Csak zárójelben:
azt hiszem, kevés abszurdabb helyzet létezik
annál, mint Aiszkhüloszt ógörögül hallgatni, fran-
cia színpadon, német rendezővel, orosz színé-
szekkel...)

Peter Stein karértelmezése annál is izgalma-
sabb, mivel ez a hagyományosan a cselekmény
kívülálló kommentálójaként elkönyvelt szereplő
nála fokozatosan aktivizálódik, olyannyira, hogy
a tragédia végén eljut a tettig: a kar kést ránt a
pöffeszkedőn-nagyképűen trónra lépni készülő
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Aigiszthoszra, megtorolná Agamemnon meg-
gyilkolását, az árulást! Ez a kar fellázad - az
ilyesfajta aktivitás teljességgel ellentétes az ed-
digi karértelmezésekkel! Mégis azt kell monda-
nunk, hogy Steinnek igaza van: a tragédia szö-
vege lehetővé teszi ezt az értelmezést is, s való-
ban itt kezdődik a színházi alkotás: kibontani az
ezerszer értelmezett szövegből azt a jelentést,
amelyet érvényesnek-fontosnak gondolunk. A
középpontba emelt kar - hiszen az előadás első
órájában csak a kar van a színen: a tragédia s a
görög színház ősállapotát idézi a közösségi mí-
tosznak ez a felelevenítése! - óhatatlanul elve-
szi a teret a tragédia többi szereplőjétől.

Klütaimnésztra (Jekatyerina Vasziljeva) okos,
határozott, bosszújára tudatosan készülő
asszony, nem királynéi, hanem anyai és női-fe-
leségi mivoltában megbántott ember, aki igazsá-
got szolgáltat s nem elvakultan gyilkol. Abban a
pillanatban, amikor Agamemnon mintegy mellé-
kesen felszólítja, hogy fogadja kedvesen
Kasszandrát, Trója alól magával hozott
ágyasát, egyetlen pillanatra a vérig sértett női
hiúság szobrává merevedik; ez a pillanat
azonban elég ahhoz, hogy tudjuk: Agememnon
sorsa megpecsételtetett.

A többiek elsősorban a gyönyörű képi kompo-
zíciókban élnek: Agamemnon (Anatolij Vaszil-
jev) Peter Steinnél: üresfejű, dölyfös hadvezér -
vörös, bordó és narancssárga ingekből elővará-
zsolt bíborszőnyegre lépve indul a palotába, ahol
gyilkosai várnak rá; Kasszandra sínen begördülő
„szekéren", Agamemnon mögött kuporogva, fe-
hér lepel alatt mondja el monológja első részét,
hogy azután az őrületig-hisztériáig csigázva ma-
gát, sikoltva jósolja meg Agamemnon és a maga
halálát. Különösen szép, jellemfestő Aigiszthosz
finom, dandysen elegáns öltönye: elég megje-
lennie (mindig oldalról érkezik, sohasem a palo-
tából: a rendezés ezzel is jelzi, hogy ő eredendő-
en nem tartozik a királyi házhoz!), már öltözéké-
ről tudjuk, hogy nem a mitikus hősök, hanem a
kisstílű bonvivánok egyik példánya áll előttünk.

A második rész - az Áldozatvivők- sem ren-
dezői ötletgazdagságban, sem az alakítások
színvonalát tekintve nem veheti fel a versenyt az
Agamemnonnal. Az is lehet, hogy ebben nem is
elsősorban Stein a hibás: régi gyanúm - s ez a
„kudarc" mintha igazolná a gyanút -, hogy egész
egyszerűen Aiszkhülosz legkevésbé sikerült
tragédiájával van dolgunk. Mert hiszen itt is
ugyanaz történik, minta trilógia első darabjában:
kettős gyilkosságba torkolló összeesküvés
(Elektra és Oresztész megöli Klütaimnésztrát és
Aigiszthoszt), csak éppen ezúttal sokkal kevés-
bé árnyalt jellemű hősök cselekszenek, pusztán
a vérbosszú esztelen őrjöngésétől hajtva. Kifeje-
zetten ügyetlen a testvérek felismerési jelenete -
már Euripidész jóízűen ironizált Elektrájában
Aiszkhülosznak azon az ötletén, hogy Oresz

tészt fel lehetne ismerni Elektráéval azonos láb-
méretéről és hajszínéről... Ebből a mítosztiszte-
lő, tiszta vérbosszú-tragédiából Peter Stein sem
tudott sokat kihozni: egyetlen hatalmas indulat
az egész darab. Ordítva őrjöng a kar, a tizenkét
argoszi nő - de az kifejezetten szép, hogy Elekt-
ra egy közülük, öltözéke, viselkedése nem üt el a
többi nőétől: mindössze annyi időre válik ki e tö-
megből, amennyire azt az Oresztésszel való fel-
ismerési jelenet szükségessé teszi. Ordít-őrjöng
Oresztész is, ez a nagyon egyszerű fiatalember,
akinek egyetlen gondolata a bosszú - majd
csak a tett után kezdi el nem érteni, mi is történt
vele, miért kellett megölnie anyját. Ordít-őrjöng
Klütaimnésztra is meggyilkolása előtt, de min-
den olyan hirtelen, gyorsan történik vele, hogy
ideje sincs saját tragédiája felépítésére. A szín-
padkép itt is gyönyörű: középen Agamemnon
monumentális sírja, egyszerű márványlap, amin
áldozni lehet, körbe lehet táncolni, esküt lehet rá
tenni: mágikus erő lakozik e sírban, Agamemnon
holtában is a vérbosszú szervező erejévé válik,
irányítani, vezetni fogja gyermekeit a gyilkossá-
gig vezető úton.

Az Eumeniszek a trilógia záródarabja. Most
értjük meg, miért vállalkozott Stein az
Oreszteiára: e harmadik résszel rendeződik
szerves egésszé a mű. Itt kristályosodik ki a
lényeg: a vérbosszú helyére a rendezett
jogalkotáson nyugvó, demokratikus intézményi
keretek között meghozott ítélet lép. Aiszkhülosz
számára ez az athéni areiopagosz (Athén
ítélőtanácsa) dicsőítését jelenti, Peter Stein
pedig itt már gátlástalanul aktualizál. Megkettőzi
a kart - egyértelművé válik te-hát, hogy
értelmezésében ez a szerepeiben fejlődő kar az
egész trilógia központi, legfontosabb eleme -, s
az Erinnüszek egyébként fantasztikusan
visszataszító látványt nyújtó kara mellett
újrateremti az Agamemnon tizenkét tagú karát
is. Most elegánsan-öltönyösen jelennek meg, az
athéni bírói testület tagjaiként-esküdteiként (t i-
zenkét dühös ember...). De az a második kar né-
ma: nem távolságtartóan, inkább titokzatosan,
befolyásolhatatlanul, megvesztegethetetlenül
az. Mindenki az ő kegyét keresi, ő a cselekmény
központja, róla - s nem Oresztészről! - szól a
darab. Az Erinnüszek nála keresik bosszújuk
igazolását, de Apollón is neki fejti ki érveit véden-
ce, Oresztész érdekében. S még Athéné, ez a
csodaszép istennő is vele tárgyal, őt tanítja: igen,
mindenki e karhoz folyamodik, mert övé a Hata-
lom! Peter Stein ezt a Hatalomra szert tevő s az-
zal élni kényszerülő testületet állítja a
középpontba, s ettől az egész tragédia
hangulata alapvetően megváltozik. Oresztész
pere csak ürügy a testület működésének
bemutatására, s itt bizony nem hiányoznak a
komikus elemek sem: a „név szerinti szavazás"
után, a felmentő ítélet ismeretében, miközben
Apollón, Athéné és Oresztész örömmel, az
Erinnüszek elkeseredetten kom

mentálják a történteket, fent a színpadon ölre
mennek az eddig finoman-előkelően nyugodt
urak, félig lerombolják a színpadot - íme, hely-
színi tudósítás, pillanatkép az orosz parlament
1993. őszi működéséről! -, s csak Athéné erő-
teljes közbelépése vet véget a kocsmai hangula-
tú verekedésnek.

Az 1993-as Oresztész (Jevgenyij Mironov) az
Eumeniszekben már nem ijedt fiatalember, ha-
nem a reménytelen szenvedésbe beleőszült, fá-
sult férfi, aki a végsőkig elcsigázottan, rezignál-
tan várja a háttérben, hogy végre döntés szüles-
sék sorsáról.

Athéné (Jelena Majorova) és Apollón (Igor
Kosztoljevszkij) e rész két sztárja. Minthogy
Aiszkhülosz két istent is felléptet, Stein persze
hogy örömmel nyúl a deus ex machina eszközé-
hez: Athéné a nézők feje felett átsuhanva
drótkötélpályán libben a színpadra, Apollón
kényelmes székben, lanttal a kezében ereszkedik
alá a zsinórpadlásról (mellesleg az ő néhány
akkordja lesz az egész előadás egyetlen zenei
megszólalása!) Két vidám, felszabadultan
kacarászó, hó-fehérbe öltözött istenség, akiken
látszik, hogy e földi perpatvarnak nincs igazán
tétje számukra, de ha már eljöttek, jól akarják
érezni magukat. Ki-fejezetten élvezik a „játékot":
az Erinnüszek is inkább csak lenéző-sajnálkozó,
odavetett mondatokat kapnak tőlük, de egyetlen
pillanatra sem lehetnek partnerei e
fényességes-boldog lények-nek. Ugyanakkora
könnyed- emelkedett hangulat vérfagyasztó
ellentétben áll az Erinnüszek és Oresztész
élethalálharcával. A két világ együttes jelenléte a
színpadon olyan újítás, amellyel ezen-túl minden
Oreszteia-rendezésnek számolnia kell.

A Gonosz Erők és a Józan Igazságosság soha
el nem dőlő harcát állítja elénk a záróképben
Peter Stein: Athéné örök békét és Athén
igazság-osztó hatalmát hirdető himnusza alatt a
kocsmai verekedőkből tisztes polgárokká
visszavedlett kar felöltözteti az immár jóindulatú
istenségekké (Eumeniszekké) vált Erinnüszeket.
Vörös, bor-dó, narancssárga leplekbe burkolja,
tetőtől talpig bebugyolálja, valóságos múmiákká
változtatja őket, mozdulni sem tudnak, úgy kell
e frissen született óvó istenségeket a falhoz (a
színpad széléhez) támasztani. A megbékélés
örök szobrainak vélhetnénk őket, ha hirtelen-
váratlanul, az örömóda kellős közepén el nem
kezdenének mocorogni e múmiák... Itt egy
mocskos-fekete kéz, ott egy szürke-ragacsos
hajfürt, amott egy vérben forgó szem bukkan elő
a bíborlepel alól... Igen, ezt üzeni nekünk Peter
Stein 1994-ben az Oreszteiával: teremthetünk
gyönyörű külsőségeket, köthetünk látványos
körülmények közepette békét-szövetséget, de
ezek a bosszúmúmiák már örökre velünk
maradnak. Csak idő kérdése, mikor és hol
kelnek újra életre...


