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Vissza a margóról

Az Oszlopos Simeon Kecskeméten

1.

Évek óta a polcomon áll, a könyveknek
támasztva egy Sarkadi-fotó. Színész-
barátomtól kaptam, őhozzá nem tudom,
hogy került. Sarkadi keresztbe vetett
lábbal, ültében-fektében mélyen lecsúszva
egy heverő sarkába fészkeli magát,
könyöke a karfán, jobb tenyerével a
homlokát támasztja, majdnem teljesen
eltakarva a fején levő kötött sapkát.

Megdöbbentő az elesettség ezen a ké-
pen. Azt képzelem, hogy a lakás fűtetlen,
különben miért viselne sálat. A kéz
láthatóan tartani kényszerül az - alko-
holtól? gyengeségtől? betegségtől? -
elbillenni készülő fejet.

De a szemek a legnyugtalanítóbbak.
Kétségbeesés tükröződik bennük, szinte
már a sírás határán. A látás mintha elho-
mályosult volna, a tekintet nem a világra,
nem egy pontra szegeződik, ha-nem befelé
(vagy talán már odaátra?) figyel, ahol a
végső kérdésekre még választ lehet kapni.

Mert az arc magányát a tekintetből
kiolvasható kérdés teszi teljessé: miért? És
nincs válasz.

Nem tudom, mikor készült a kép.

Ez Kis János arca, amikor már mellé-
ben a kés.

2.

Egy másik kép Gábor Miklóst ábrázolja
Kis János szerepében. Barázdált
intellektuel-arc, a másnaposság összeté-
veszthetetlen vonásaival. De nem a ki-
éhség vagy az alkoholizmus jelei a leg-
fontosabbak rajta, hanem az, ami a
köldöknéző értelmiségi öngyötrő vívó-
dásaira utal. Gábor Kis Jánosa is a fejét
támasztja, vagy inkább két kezének ab-
roncsa közé szorítja, mintha azzal, hogy
ujjait a halántékán lüktető erekhez érinti,
csillapítani tudná az odabent őrülten ke-
ringő gondolatokat.

Ez az arc egy szenvedő aszkétáé, aki az
életet a tiszta ész, a személyiségben
függetlenedő gondolkodás racionaliz-
musáig csupaszította, de közben „tüzel,
mint egy pokol energiájától fűtött katlan",
vagy (hogy egy másik Sarkadi-drámából
vegyük a hasonló idézetet) „egy tengernyi
energiától fűtött pokol ég" benne.

3.

A kép, amely a kecskeméti Katona József
Színházban a Gábor Miklós rendezte
előadásból belénk rögződik, csaknem
metaforikus. Andorai Péter, Kis János
megszemélyesítője mintha valóban egy
oszlop tetején állna, Osz-

lopos Simeonként. Magas, szikár alakja
mindvégig kissé görnyedt: letekint a
„pusztába". Érdeklődő arccal, kíváncsi
tekintettel fordul mások felé. Megfigyel.
Hangjában tárgyilagosság. Nincsenek
indulatai (legalábbis nem érzékelhetőek),
hideg logikával jár be egy utat, végre-hajt
egy kísérletet. Már nem űzi szenvedély,
egyszerűen olyan aszkéta, aki „figyel és
nyugodtan sétál a margón", kívül
mindenfajta társadalmi és morális
kötöttség körén, kíváncsian várva, hogy
végül is belerántja-e valaki „a szabályok
vonzásába".

Ez az arckép mintha már nem is a
"fordított", hanem a valódi aszkétáé
volna; azé, aki „saját maga is csak olyan
játékos bábuja a dolgoknak". A vörös
sísapka és a vörös pulóver azonban fi-
gyelmeztet, mondhatnám: elidegenít. Ez
a Kis János kívül hordja a mártíromságát.

4.

Melyik kép az "igazi"?
A kötött sísapkás Kis János a kecskeméti
előadás elején az ablakpárkányon billeg-
egyensúlyoz. Ez a játék a halállal
egyrészt elénk nyitja azt a szakadékot,
amelynek szélén a darab játszódik. Más-
részt el is távolít tőle, hiszen a jelenet
óhatatlanul eszünkbe jut később, ami-kor
Jób az öngyilkossággal való fenye-
getésnek nevezi Kis János aszkétaságát.
Harmadrészt - ezt már valószínűleg ke-
vesen tudják a nézőtéren - Gábor Mik-lós
„in memoriam" gesztussal utal vele
Sarkadi halálára, ezzel mintegy az életét
is azonosítva Kis Jánoséval.

Andorai Péter imbolygó sziluettjében
tehát megjelenik maga Sarkadi. Gábor
ezzel a személyes mozdulattal magához
rántja az egykori emléket. Másrészt ne
felejtsük el, hogy korábban, a Madách
Színházban már játszotta a szerepet. A
kecskeméti Kis János így - Gábor Mik-
lós közvetítésével - nemcsak az írót
tekinti modellnek; az alakításnak törvény-
szerűen részévé válik a rendező színész-
ként magában hordozott Kis János-énje
is.

A képek egymásra vetítődnek.

5.

Most a kecskeméti bemutató után Gábor
Miklós azt írta az Oszlopos Simeonról,
hogy „emlékezés egy nemzedék életének
sorsfordulójára, amikor nem-
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csak életünk, de hitünk és önmagunkba
vetett hitünk forgott kockán". B. Nagy
László annak idején úgy fogalmazta meg
ugyanezt, hogy a darab egy negatív
életérzés tükre, „melynek gyökerét a
magyar értelmiség egy részének dezil-
lúziójában kereshetjük, az 56-os kataklizma
nyomán".

Az emlékezésből, az író vagy a dráma
előtti tisztelgésből nem jöhet létre eleven
előadás - ezt nyilvánvalóan Gábor is tudta.
Ugyanígy éreznie kellett, hogy az 1956-os
dezillúzió elmúltával kicsúszott a dráma
alól az a „történelmi" talaj, amelybe
születése idején mélyen be-ágyazódott.
Nyilvánvalóan számításba vette, hogy ma
olvasva a darab túllép az akkori
viszonyokra érvényes mondanivalón, mint
ezt legutóbb a kaposvári stúdióelőadás is
bizonyította. Hacsak nem akart csatlakozni
a formális fölújítások gyakorlatához
(Sarkadi másik jelentős drámája, az
Elveszett paradicsom többször áldozatul
esett ilyen kegyeletes szertartásoknak),
akkor meg kellett keresnie az
alapgondolatot továbbmozgató társadalmi
és drámai rugókat. Teátrális értelemben
pedig be kellett bizonyítania, hogy az
Oszlopos Simeon nem szituálatlan
morfondírozásokból áll, nem pusztán egy
köldöknéző értelmiségi ön-vájkáló
monológja, hanem a színpadon
működtethető dráma.

Egy tartalmi-gondolati és egy drama-
turgiai problémával kellett megbirkóznia
tehát.

6.

A kecskeméti előadás tüzetes elméleti
alapvetése megtalálható Gábor Miklós-
nál, a Társbérlet az oszlopon című tanul-
mányában. Az az érdekes ebben, hogy a
naplószerű jegyzetek a Madách Színház
1967-es bemutatójához készültek, a pró-
bák és az előadások idején, viszont az
akkori Kis János-alakítást motiváló gon-
dolatok sokkal inkább a mostani elő-adásra
érvényesek.

Azt írta például: „Kis János nem hisz
saját szenvedésében sem, amíg a halálig el
nem jut: nem gonoszságból vagy jel-
lemtelenségből, hanem belátásból... Kis
János komolyan veszi a rációt egy
álracionalista világban, Kis János nem hull
szét, Kis János végre összpontosít, tiszta
szándékkal feltárja és megvalósítja
életével azt, amit a körülötte zajló élet
leplezni nem tud, amit Vincéné képvisel: a
tiszta érdek, a tiszta ész, a tiszta
rosszakarat célszerű működését."

A valóságban Gábor Miklós Kis Jánosa
egy széthulló személyiségről adott
látleletet, aki nemcsak hisz a saját szen-
vedésében, hanem nagyon is látványosan
szenved, valóságos önfelsebző kéj-jel. Az
összpontosításnál föltűnőbb volt az
önpusztítás démoni sodrása; a tiszta
észnél az érzelmektől, sőt érzelgősségtől
tépett: intellektus. Az alakítás ereje ép-
penséggel nem „a ráció részegítő,
aszkétai gyötrelméből" származott,
miként a szerep lényegét Gábor
megfogalmazta, hanem a pokolraszállás
indulati szélsőségeiből.

Azt kell mondanunk, hogy Gábor 1967-
es Kis Jánosa jelentős alakítás volt, de
más, mint amilyennek szánta.

Az ellentmondás egyik oka talán éppen
az, amiben Gábor megjelöli az Oszlopos
Simeon konfliktusát: az intellektus. Egész
színészetének lényege a saját in-
tellektusához való viszonya. Az intel

lektusához, ami voltaképp mindig za-
varta, és ami mégis meghatározta a sze-
repeit, bármennyire tiltakozott is ellene.
Gyakran intellektuálisan előbb készült el
a szereppel, mint ahogy a színpadon meg
tudta oldani. Ez alkalmanként azon is
múlt, hogy mint magánembernek
mennyire volt személyes köze a szerep-
hez. Egy 1968-as rádióinterjúban maga
beszél erről: „Az ember az egyéni éle-
tének a problémáit nagyon nehezen tudja
eljátszani, mivel nagyon nehezen tudja
megközelíteni... Nagyon könnyen tud
eljátszani olyan problémákat, amiken
már túl van. . . amiket már el-íntézett..."

Az intellektualitás és a tőle való sza-
badulás a hatvanas évek második felé-
ben az egyik fő kérdés Gábor színésze-
tében. Ezért amikor azt írja, hogy az
Oszlopos Simeon az intellektussal birkózó
ember drámája, akkor ez az ember egy
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kicsit ő maga. 1967-ben még túl közel volt
a saját drámájához; meglehet, ezért nem
tudta a szándéka szerint tökéletesen
eljátszani. Tíz év múlva kellően el-
távolodott tőle, ezért tudhatta eredeti
szándékának megfelelően - megrendezni.

7.

Az említett rádióbeszélgetésben az
Oszlopos Simeon is szóba került. Gábor itt
azt fejtegette, hogy ha eljátssza Kis Jánost,
akkor nem úszhatja meg, hogy azokat a
kérdéseket, amelyeket Kis János nagyon
keményen a világnak szegez, maga is föl
ne tegye magának.

De mik ezek a kérdések?
Nagyon vulgárisan (és nagyon baná-

lisan) azt lehetne mondani, hogy Kis János
végére akar járni a világ természetének.
Ez persze így meglehetősen pontatlan. A
„világ" egyenlő Kis János kis világával,
még csak nem is a társa-dalommal, csupán
a társadalomnak azzal a vékony szeletével,
amelynek a darab kezdetekor a peremére
került (saját hibájából vagy sem, ezt most
ne firtassuk), és el kell döntenie, hogy
megpróbál-e visszaevickélni, vagy úgy
határoz, hogy végképp kilép belőle.

Ez a döntés: maga a darab. Ennek a
döntésnek a logikus végigjátszása. „Saját
pszichológiáját is hatályon kívül helyezi -
írja Gábor -; minden lépését a döntés
határozza meg, aggályosan vigyáz rá, hogy
így legyen, pedánsul ragaszkodik saját,
felismert kötelességéhez: megvalósítani a
valóságot." Ez a valóság pedig
mindenekelőtt Vincéné-ben testesül meg,
s így „bár ösztönösen undorodik Vincéné
szagától, magáévá teszi, amit a világ nyújt
neki: Vincéné logikáját".

Tudjuk, hogy Vincéné logikája luciferi
logika, a tiszta rosszakarat logikája. Azzal,
hogy Kis János elfogadja, tudatosan a
rossz oldalára áll - a sors oldalára az
emberrel szemben. Tovább rontja a
rosszat, Gábor szóhasználatával élve:
megvalósítja a valóságot.

Moralizálással könnyen bebizonyít-
ható, hogy Kis János akkor cselekedne
humanista módon, ha ellene szegülne a
rossznak. Csakhogy moralizáló kérdés-
feltevéssel nem megyünk semmire, bizo-
nyos értelemben éppen a moralizálás le-
hetetlenségéről szól az Oszlopos Simeon. A
darab összes szereplője moralizál - Kis
Jánoson és Vincénén kívül. Mária, aki
„úgynevezett okos nő" a rendezett

életével. Zsuzsi azzal, hogy „meg akarja
menteni". A kizsürizett festmény miatt
fölháborodó házaspár a meddő fölhábo-
rodásával. Antal a hittérítők konstruktív
buzgalmával. Bálint a nyárspolgári
becsületességével. Még Jób tökéletes
közömbössége is moralizálás - a dolgokat
egykedvűen fogadó magatartás im-
moralitása ugyanannak a skálának a má-
sik végén helyezkedik el, amelynek tető-
pontján Mária „tevékeny szerelmének"

erkölcsi magasrendűsége tündököl. De
Kis János magát a skálát nem fogadja el.
Ő Gábor szerint „azért áldozza fel az
életét, hogy legalább egy igazi érték-rend
létezésére hívja föl a figyelmet".

Kis János mint áldozat- ez az új Gábor
Miklós fölfogásában. Áldozat, de ter-
mészetesen megint csak nem morális
értelemben. Nem a zsenikomplexusról, a
meg nem értett, önpusztító művészről, a
züllött intellektuelről van szó. Ezek hamis
kérdésfeltevések. Ami itt a lényeg: hogy
az ember hideg fővel, aszkéta módra
nézzen szembe a valóság fölismert ter-
mészetével. „A válság öngyilkos törek-
véseinek segíteni az emberrel szemben" -
ez embertelen. De ha sikerül végigjárni az
utat, „gondolattá vált magunkkal fölmérni
a világot", és sikerül túlélni a kísérletet,
akkor végre az igazi arcunkat is
megláthatjuk.

8.

Megvalósítani a valóságot. Ez több, mint
amit Brecht mond: létrehozni a valóság
hatékony képmásait. Ez azt jelenti:
lemerülni a valóságba. Ha valamire, erre
igazán szüksége van ma a színháznak. Kis
János „lemerülése" tisztán filozófiai. Nem
züllés. Nem el-engedettség. Legalábbis
Kecskeméten nem az. A nézőnek „a
megbotránkozástól kell eljutnia a
tisztaságig" - írja Gábor a mostani
előadásról. Ez a legkevésbé sem
megbotránkoztató színház. Csak azok
találhatják megbotránkoztatónak, akik
úgynevezett „erkölcsös" színházat
csinálnak, úgy, hogy kiszűrik belőle a
valóságot, a valóság erkölcsi normáikon
kívül eső mozzanatait. Ok azok, akik
felháborodnak a pesti Picasso-kiállítás
képeinek erkölcstelenségén, és elvakult
diadallal kergetik szét az utcán párzó
kutyákat - az erről szóló jegyzetek is a tíz
évvel ezelőtti Simeon-tanulmányban
olvashatók. Szavakkal már akkor
megfelelt nekik: „Amit ők léleknek
tartanak, az, az maga kulisszahasogatás.

Nem hazudnak - de minden, amit érez-
nek, önmagában hamis konstrukció. Jóság
és könny - de csak hatalmat akar-nak
mindenáron."

Ami ezzel szembeállítható, az szigorúan
analizáló színház. A valóságot meg-
valósító színház. Tiszta színház.

9.

„A te szobádnak mindig van valami
koporsó jellege" - mondja Jób a darab
elején Kis Jánosnak. Nem nehéz rájön-
nünk, hogy Pauer Gyulára - akiről tudjuk,
hiszen maga árulta el: olvasás közben egy
alapbenyomása támad a darabról, és a
színpadkép mindig tükrözi az
alapbenyomást - ez a mondat hatott leg-
erősebben. Mintha halottszürke porbe-
vonat lepné a szoba tárgyait, amely alatt
eltűnnek valóságos körvonalaik; azt a
tényt, hogy Kis János szerint a formák
bomlanak, ezek a tárgyak igazolni lát-
szanak: még fölismerjük őket, tudjuk,
hogy mire valók, de az az érzésünk, hogy
használni már képtelenek lennénk őket.
Ez a „szürnaturalista" díszlet illik a da-
rabhoz, aláfesti meghatározott térben és
időben (s mégis : téren és időn kívül, a
„margón") játszódó cselekményét.

Andorai Péter játéka Kis János sze-
repében emlékeztet annak az „alkotó
közönynek" az állapotára, amit Gábor
Miklós Simeon-naplójában mint a saját
akkori alapérzését elemez. De ez az
egyetlen közvetlenül fölismerhető vonás
az alakításon - a rendező arcából. Kü-
lönben meglepő, hogy Gábor mennyire
nem kényszeríti rá egyéniségét a szerep
alakítójára, ami pedig gyakori színész-
rendezőknél. Félő volt, hogy intellektuális
beállítottsága folytán éppen neki lesz a
legnehezebb elkerülnie ezt a csapdát. De
soha nem érezzük úgy, mintha kiszólna a
színész mögül, vagy szócsőnek használná.

Andorai Kis Jánosa, miként Oszlopos
Simeon a pusztában, kissé meggörnyedve
áll a színpad közepén, és szinte barátságos
közvetlenséggel figyeli kísérletének
eredményét. Csaknem mindvégig ezen a
centrális helyen, az oszlopszentek merev
mozdulatlanságával pózol, vagy egész
testével arra fordul, akivel beszél.
Lényegében van valami alapvető naivitás.
Nem egy kiélt és meggyötört intellektus,
inkább csak egy kíváncsi közönyös,
akinek a sísapka (mintha bohóc-sipka
volna) játékosságot, csaknem bájt
kölcsönöz.

Azt hinnénk, hogy ezzel az alapma-



gatartással nehéz lesz végigjátszani a da-
rabot. Kis Jánost démonikusabbnak
képzeltük; olyannak, aki sötét izzásával
borzongató vonzást ébreszt másokban,
főleg nőkben; öregebbnek is vélnénk.
Andorai egy fiatal atléta benyomását kelti
külsőleg; sokkal inkább látszik sértett
öttusázónak, akit nem vittek ki az
olimpiára, mint töprengő intellektuelnek,
akinek „csak az agya működik". (A színész
bajuszt növesztett, talán hogy öregítse
magát; szakállát viszont levágatta, s ezt
helyeselni kell, mert a szakáll túlságosan
egyértelműen és elkoptatott „jellel" utalt
volna egy mai értelmiségi típusra, amivel
kényelmes rendezők - főként filmen -
megelégszenek jellemábrázolás helyett.)

Az aszkétaságát rögtön elhisszük
Andorai Péter Kis Jánosának. Nehezeb-
ben, hogy túl van minden mámoron, de azt
fönntartás nélkül, hogy nem hat rá bor, nő,
semmilyen érzéki öröm. Rend-kívül
tárgyilagosan veszi tudomásul ezt az
állapotot, nem játszik rá, nem szándékozik
szerepet csinálni belőle. Voltaképp
válságról sincs szó, egyszerűen az állapot
rögzítéséről és „hidegen tartásáról". Ez az
új Andorai Kis Jánosában. A kísérlet, hogy
meddig tud megmaradni ebben a
mélyhűtött állapotban, az aszkétaságban,
meddig nem hatnak rá azok az
„elváltozások", amelyek a környezetében
történnek.

Még valamit megértet ez az alakítás.
Kis János passzivitását. A szemlélődés az
oszlop tetejéről metaforából valósággá
válik. Ez rendezőileg sokat jelent: „szi-
tuálja" a darabot. Végül is arról van szó,
hogy Kis János, mint valami objektív
kamera, „fölveszi" a körülötte történő
eseményeket. Ő maga passzív; csupán
tiszta ésszel követi - megvalósítja - Vin-
céné intuícióit. Vincénéből áradnak az
ötletek, Kis Jánosnak csak meg kell te-
remtenie a megvalósulásukhoz szükséges
helyzetet. A kísérlet abból áll, hogy
időnként csavar egyet a „spanyolcsizmán",
amelyet önmagára húzott. Kipróbálja az
aszkétaságát. Hogy mikor serked ki alóla a
vér - úgy, hogy fájjon is.

Andorai egész szerepépítését megha-
tározza és elfogadtatja ez az alapállás: a
monotonitást, a kántálva-értelmező
hangsúlyokat, a távolságtartást. De nem-
csak megértjük fölfogását. Azután, hogy
megértettük, a szuggesztióját is megérez-
zük. Mert van szuggesztiója, igen erős
méghozzá. Ritkán kapunk egy színpadi
alakról ilyen egységes benyomást. Ritkán
simul össze ennyire színész és sze

felelés, azt hiszem, előzetesen mindenkit
gyanakvóvá tett volna az eredményt il-
letően. Utólag nyilvánvaló, hogy egy al-
katánál fogva elsöprően „naturalista" -
mondhatni: szaftos- Vincéné nem illett
volna bele ebbe az előadásba. (Mint ahogy
Andorai és Sarkadi Kis Jánosa között is van
távolság.) Gábor, úgy tetszik, tudja azt, amit
az utóbbi időben mintha elfelejtenének egy-
két színházban: hogy szerepet osztani nem a
skatulyákból kell. Másrészt, hogy jó az, ha
a rendezőnek nemcsak a darabról, hanem a
színészekről is van „koncepciója".

Tévedés volna azt hinni, hogy Vass Éva
egyszerűen „megcsinálja" Vincénét. Az t
teszi, kétségtelenül; bámulatos, hogy
mennyit tud róla (ordináréságáról,
vastagbőrűségéről), és hogy amit tud, azt
mennyire a sajátjává oldja: oldalazó
lépcsőjárássá, cigarettát tartó kezének
mozdulatává. Van néhány komolyan gro-
teszk pillanata, ezek közül is a legemlé-
kezetesebb, amikor a szekrényajtó tükrébe
nézve táncolni kezd. Már-már meg-
sajnálnánk, ahogy szénaboglya-hajába túr,
akár hajlandók lennénk fölkutatni vele
együtt valami szép emléket - amikor a
színésznő éles vágással, minden átmenet
nélkül visszatér a reminiszcenciából a
valóságba, könyörtelenül széttaposva a

Vándor Éva (Zsuzsi) és Andorai Péter (Kis János) a kecskeméti előadásban (Bíró László felv.)

rep, ami annál váratlanabb, mivel cl kel-
lett mosnia egy bennünk kialakult, egé-
szen más vonásokkal fölruházott képet.
(Nem Andorai tehetségének kibomlása
váratlan, az már régóta érlelődik, és keresi
a helyet, ahol utat találhat magának,
hanem annak a képnek az élessége, amely
Kis János arcát maradandóan a tudatunkba
vési. )

Hogy a látszólagos egyszerűség --most
már az előadásra vonatkoztatva --milyen
sok árnyalatból áll, azt többek között
Hetényi Pál egészen kiváló Jób-alakítása
mutatja. A felszínen ugyanaz a szikárság,
érzéketlenség és közömbösség dominál,
mint Andorainál - azzal a különbséggel,
hogy érezzük mögötte a belső
tartalmatlanságot. Andorai játékából egy
percig sem támad kétségünk afelől, hogy
Kis János megmenthető; Hetényinél ez
nem jut eszünkbe: Jób végérvényesen a
„margóra" került. (Egyébként érdekes: ő
az, aki megérzi, hogy Kis János
„zuhanása" látszólagos; a voltaképpeni
folyamat éppen a felé tart, hogy Kis János
megtalálja az igazi arcát. Ezért mondja,
hogy utoljára van itt. A „margóról"

visszatérő Kis Jánoshoz már nem lehet
köze.)

Az előadás nagy kísérlete Vass Éva volt
Vincéné szerepében. Az alkati meg nem



romantikus pillanatot. Egyszóval Vass
Éva mindezt megcsinálja, de ennél többet
is tesz : képes ellenállni a szerep humor-
lehetőségeinek, ami jelen esetben hatá-
rozott erény, mivel megteremti az elő-
adás alaphangját.

Gábor Miklós ugyanis ezzel a tudatosan
száraz alaphanggal, a tempótlansággal (ami
nem egyenlő a ritmustalansággal)
ellentmond egyrészt a túlzottan „színes"

és ezáltal „eladható" színháznak, másrészt
a száguldó tempójú elő-adások
divatjának. Van türelme végigelemezni és
kijátszani a helyzeteket. Vagy fordítsuk
így: van mondanivalója.

Számolni kell azonban a következmé-
nyekkel is. Mivel mind Kis Jánosból,
mind Vincénéből eltűnt a démoniság,
kapcsolatuk a darab más szereplőihez
valamelyest elszegényedett. Ez kevésbé
vonatkozik a férfiakra: ők magukban is
megélnek az előadás levegőjében. Áron
László és Kézdy György esetében ez
némi engedménnyel járt az oldottabb
pillanatok kedvéért; Áron Bálintja talán
egy fokkal „balekabb" az eredetinél,
Kézdy pedig Müller szerepében egy té-
vesen kiszámított ajtónyitással egészen a
bohózat határáig elmerészkedik. Fekete
Tibor kifogástalanul érvényesít egy ha-
tározott morális ellenpontot Kis Jánossal
szemben.

A nőkkel már apróbb-nagyobb gondok
adódnak. Kettőjük közül Mária az okos,
Zsuzsi a buta nő. Mária intellektuális,
Zsuzsi ösztönlény. Mária fölös-legessé
válik abban a pillanatban, ami-kor Kis
Jánosnál beáll az aszkétaság, és újra meg
kell jelennie - szimbolikusan -, amikor az
aszkétaság a késszúrással el-múlik. Az a
Zsuzsi szúr (itt kapcsolódik egymáshoz a
két nő), akit Kis János pusztán kísérleti
nyúlnak tekintett, és áldozatul dobott.
(Ezzel követte el Kis János, ahogy Gábor
megfogalmazza, a tragikus vétséget.)

Kis János számára Mária: a NŐ. Sze-
rető, anya, társ. Andorai ezt jelzi is: az a
narcisszista módon szenvelgő és egy-
szersmind gyermeki elesettséget sugárzó
hangsúly, amellyel kiböki: „Mária el-
ment", ironikus leleplezésével az elő-adás
egyik legfájdalmasabb és ugyan-akkor
„legelidegenítettebb" pillanata. Simon Éva
jóval egyszerűbben fogalmazza meg
Máriát: a tiszta, rendes és szép nő, aki a
normális, köznapi életet biztosítaná
párjának.

Zsuzsit Vándor Éva alkatilag jobban
eltalálja, alakítása mégis több hiányérze-
tet kelt. Az, hogy alatta marad a szerep-

nek, részben Andorain is múlik: az ő
„tárgyilagos udvarlásában" több férfias
vonzásnak kellene lennie ahhoz, hogy
Zsuzsi valóban „megbűvölt nyúlként" adja
oda magát. Ugyanígy a megaláztatása
Vincéné által nem lehet teljes, mivel Vass
Évából itt hiányzik a mások szenvedésében
és gyötrésében gyönyört találó démoni
kegyetlenség. Így a darab
talán két leghatásosabb jelenete elszürkül.
Ebben azért a rendezői kimunká-
latlanság is szerepet játszik.
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Az előadás kérdéses pontja az utolsó
jelenet. Kaposváron elhagyták, a darab a
késszúrással (azaz ott a késszúrást helyet-
tesítő vasalóütéssel) fejeződött be. Az
eddigiekből nyilvánvaló, hogy ez Gá-
bornak nem lehetett megoldás. Az ő ér-
telmezésében az Oszlopos Simeonhoz nem-
csak szervesen hozzátartozik az eredeti
befejezés, hanem a tragédiának ez a
katarzisa, nélküle az egésznek nincs értel-
me. Ha Kis János nem találja meg a maga
arcát, a „margóról" visszavezető utat,
akkor a darab nem fogható föl más-nak,
mint negatív példázatnak, s a hőst
nem tarthatjuk hősnek.

A darabzáró monológ mindenképpen
irodalmi függelék, drámán kívüli moz-
zanat, dramaturgiai értelemben megol-
datlan. De el kellett hangzania. A „mar-

góról" visszavezető út lehetősége hoz-
zátartozik Kis János kegyetlen kísérle-
téhez. És ami fontosabb: Sarkadi-ké-
pünkhöz is, amit ez az értékekben gazdag,
jelentős előadás tisztábbá, világosabbá tett.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (Kecskeméti
Katona József Színház)

Rendező: Gábor Miklós. Díszlet- és jel-
mezterv: Pauer Gyula m. v. A rendező mun-
katársa: Tucsni András.

Szereplők: Andorai Péter, Simon Éva,
Vándor Éva, Vass Éva, Hetényi Pál, Áron
László, Gyulai Antal, Fekete Tibor, Kézdy
György, Budai László, Varga Károly, Böl-
csics Ágota, Tucsni András.

FÖLDES ANNA

Négyszögek üres térben

Két magyar bemutató a József Attila
Színházban

Megszoktuk, hogy az új magyar bemu-
tatók rendszerint az évad második felére
maradnak. Lassan indul be a színházi
gépezet, hol be nem tartott határidők, hol
elhúzódó dramaturgiai munkák késleltetik
a premiert, máskor viszont a mű-sorterv
ösztönző kényszere érvényesül: minden
színház igyekszik még a szezon-végi
meleg előtt teljesíteni a bérlőknek (vagy a
kultúrpolitikának) tett ígéretét.

Éppen ezért, említésre - és dicséretre -
méltó a József Attila Színház szokatlan
frissesége, hogy a szezon első két hetében
két új magyar drámával fogadja a
közönséget. Méghozzá olyan darabokkal,
ahol a plakátra kerülő név már ön-
magában is vonzóerő. Kertész Ákos is,
Csurka István is azok közé a szerzők közé
tartoznak, akikre egyformán kíváncsi a
közönség és a kritika. Mind-ketten
jelentős drámai teljesítményekkel vívták
ki ezt a megkülönböztetett figyelmet.
Most bemutatott, témában, műfajban
különböző darabjaik elmaradnak a rangot
adó jelentős művektől, a Ki lesz a bálanyá
?-tól, a Névnaptól. De mindkettő a
jelenben játszódó, bizonyos társadalmi
aktualitással és feszültséggel, épkézláb
jellemekkel rendelkező, a hagyományos
dramaturgia kereteit nem feszegető, első
hallásra könnyen befogadható színpadi
alkotás. Bemutatásukat - alább részletezett
fenntartásaink ellenére - nemcsak
igazolhatónak, helyesnek, de vitathatatlan
műsorpolitikai eredménynek és színházi
teljesítménynek is érezzük. Mű-soron
tartásuk egész évben az angyal-földi
színház legjobb törekvéseinek meg-
felelően gazdagíthatja a repertoárt.

Viszontlátott Özvegyek

Páskándi Géza egy cikkében Görgey
Gáborra hivatkozik: szerinte az új magyar
darabok újrajátszásától való idegenkedés,
az eredeti bemutatókhoz való makacs és
feltétlen ragaszkodás, amely színházi
életünkre jellemző, ugyanannyira
anakronisztikus, mint a házasság előtti
nemi érintetlenség megkövetelése.
Kevésbé szellemes formában, de szín-házi
életünk egészének aspektusában magam is
szóvá tettem ezt a jelenséget ko-


