
első felvonásban, a Janika megmentése
körüli teendőkben. Bajcsay Mária töre-
dékekből is pontosan rajzolja meg a szerep
ívét a darab kezdő gramofonozós
szépasszonyától a gyerekét elvesztő, a
férje és szeretője által egyaránt megalá-

zott, de az adott helyzetet felvállalni
kényszerülő nőíg. A színésznő alkata,
ereje alapján azonban nehezen érthető,
miért vállalja Aranka ezt á végső meg-
oldást. Koós Olga Aranka anyját kemény,
határozott asszonynak fogalmazza meg,
aki falaz a lányának - ugyanakkor el is
ítéli -, s magatartásával, hallgatásával,
helytállásával hozzájárul ennek a
hazugságokra épülő idillnek a fenntartá-
sához.

Ezek a színészek hallatlanul intenzív
jelenléttel hitelesítik a dráma fővonalát
jelentő helyzeteket. De ezekkel ellen-
pontozó más jelenetek is vannak a da-
rabban: mindenekelőtt a cselédség rész-
ben asszisztáló, részben kommentáló epi-
zódjai, illetve az orvosi konzílium be-tétje.
Míg az előbbiek szintén pontosak,
funkcionálisak, de színészileg egyenetle-
nek, az utóbbiak sem a szobaszínház
megkívánta játékmódhoz, sem ehhez a
darabhoz nem illő stílusúak, kivitelűek.

Dobák Lajos háziorvosa elegáns ala-
kítás, Csorba I. Sándor temetkezési szol-
gája, Gombos Judit szobalánya és Turza
Irén idegen szobalánya jól eltalált figura.

Fodor Tamás szolnoki bemutatkozó
rendezése az évad kitűnő felütése, egy-ben
a drámaíró Csáth Géza igazi felfedezése.
Az előadás nyomán is bebizonyosodott,
hogy nem csupán a középosztály
borzongató hatású írója ő - ahogy ezt
Kosztolányi annak idején sommásan meg-
állapította róla. A szolnoki színház meg-
érezte Csáth modernségét, drámai erejét, s
olyan ízig-vérig mai előadás született,
amelyben magunkra, mai
kompromisszumainkra ismerhetünk.

Csáth Géza: A Janika (szolnoki Szigligeti
Színház)

Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Németh
Ilona m. v . Rendező: Fodor Tamás.
Szereplők: Kézdy György m. v., Bajcsay

Mária, Koós Olga, Tóth József, Dobák
Lajos, Gombos Judit, Sebestyén Éva,
Turza Irén, Philippovich Tamás, Árva
László, Csorba I. Sándor. Hornung Gábor.

SZŰCS KATALIN

(Pre)koncepció nélkül

Az Oszlopos Simeon Miskolcon

Nem tudom, Szőke István ismeri-e
Horvai Istvánnak az Oszlopos Simeonra,
illetve általában a Sarkadi-drámák szín-
revitelére vonatkozó észrevételeit. Fel-
tételezem, hogy igen. Persze az is lehet,
hogy csak a rokon lelkek találkozása -
elég markáns rendezőegyéniség Szőke -
következtében érezni úgy, mintha Szőke
megfogadta volna Horvai intelmét,
miszerint ha „egy rendező azt mondja:
énnekem ebből ez meg ez a
mondanivalóm, az majdnem biztos, hogy
félreviszi". Oszlopos .Simeon-rende-
zésében Szőke olyannyira nem hagyta
magát ilyetén módon félrevinni, hogy
nemcsak prekoncepció, de még alapos

szövegértelmezés sem igen fedezhető fel
az előadásban. Nem az írott matériát
maga alá gyűrő, önnön képére formáló
rendezői „koncepciót" hiányolom -- en-
nek nemléte kifejezetten erény lehetne,
nyilván Horvai is ilyesmire gondolt -,
hanem a dráma immanens „jelentését"

kibontó, értelmező hangsúlyokat, ame-
lyek érvényre segíthetnék az írói gondo-
latot. Eljátszható persze enélkül is egy
színpadi mű, s még azt sem állítom, hogy
teljesen hiába; de a dialógusok egyhan-
gúan -- ez történhet egészen felfokozott
hangnemben is, miként jelen esetben a
miskolci Nemzeti Színházban - höm-
pölygő egymásutánja eltompítja a néző
befogadói érzékenységét, árnyalatok iránti
fogékonyságát, szituációértelmező
készségét; érdektelen szemlélődővé un-
tatja. Az efféle „korrektség'" pedig alig-ha
válik a mű javára, noha legalább nem
hamisít, legfeljebb érdektelenebbnek
mutatja a drámát, mint amilyen.

Ez történik Sarkadi Imre Oszlopos

Simeonjával Miskolcon. Az ön- és köz-

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (miskolci Nemzeti Színház) Fráter Kata (Zsuzsi) és Mihályi Győző
(Kis János)



pusztító nihil tragédiába torkolló értel-
miségi nyafogássá erőtlenedik; a körül-
mények meghatározta (kérdés, mennyi-
ben?) egyén felelősségének problémája
elvész a szemlátomást többrendbelileg
kabinetalakításnak szánt színészi játék
drámát szétziláló gesztusrendszerében.
Van persze magának a szövegnek is olyan
mozzanata, amely mai szemmel nézve
már valószerűtlen - ilyen a dráma
lehetőségét megteremtő alapszituáció, a
hatóságilag beköltöztetett társbérlő meg-
jelenése is -, ez azonban nem változtat
azon, hogy a Kis János-i tragédiákkal
terhes magatartás „manapság" is - aho-
gyan maga a szerző meghatározza a játék
idejét -létező, még ha természetesen
mások is a „körülmények", amelyeknek
„pártjára áll", amelyeknek pusztító eltö-
kéltséggel besegít, mint a dráma s az
alapjául szolgáló kisregény születésének,
illetve bemutatásának idején, a hatvanas

években, illetve 1948-ban. A ruhák s a
szereplőket körülvevő tárgyak időtlen-
ségével - jóllehet a csatos üveg már ki-
ment a divatból -, „jellegtelenségével"

feltehetően Szőke is a „manapság" lát-
szatát igyekszik kelteni (Kerényi József-
nek a kissé koszlott, rendetlen berende-
zést eleganciával körülölelő beépített
padlástere is mintha ezt sugallná), a sze-
replők drámai funkciójának, viszony-
rendszerének tisztázatlansága (vagy fél-
reértése) következtében azonban sem
mai, sem tegnapi dráma nem születik a
színpadon.

Szőke István talán akkor is Horvai
István intencióját követi, amikor a ki-
siklott életű, sikertelen, minden tekintet-
ben - szakmailag, magánéletében - csőd-
be jutott Kis János kezében főszereplővé
avatja a borospoharat, vélhetően el-
fogadva a felfogást: „az Oszlopos Sime-
onban az ivásnak fiziológiailag hozzá

keII tartoznia a főhőshöz. Ahhoz, hogy a
fölmentés, a megértés, a részvét teljes
legyen, a színésznek olyannak kell len-ni.,
aki tudja ennek a belső marását, és aki
ennek az összes poklán, buktatóján
átment". Mihályi Győzőt alakításában
szemlátomást leköti az állandó
illumináltság imitálása, s így filozofikus
életbölcsességeinek kacskaringós, de
bizton vesztébe vezető útjain nem tudja a
nézőt igazán magával ragadni. Ennek
következtében az sem világlik ki az
előadásból egyértelműen - egyébként
dicséretére legyen mondva, ha ez esetben
mégoly kétes is e dicséret -, hogy Szőke a
föl-mentés, a részvétkeltés szándékával
közelített volna Kis János alakjához, ami
annál szerencsésebb, mert a drámában
ilyesmiről - az író érezhető rokonszenve
ellenére - nincs szó. Mihályi Győző Kis
Jánosa sem részvétet, sem ellenszenvet
nem vált ki, mert nem teremtődik meg az a
viszonyrendszer a szereplők között,
amelyben Kis János mindén emberit
pusztító, megrontó szándéka értékelődne.
Jelentéktelenek, érdektelenek a körülötte
mozgó figurák: az úttévesztésre, a
sikertelenség, csalódottság vakvágány-ra
vezető veszélyeire figyelmeztető Antal,
Csapó János megformálásában; az
érthetetlen okból mindvégig dühödten
üvöltöző ivócimbora, Jób, Matus György
alakításában, az iskolásan korrekt
szövegmondó Bárdos Margit Mária-ként s
legfőképp az elcsábulásban minden
megbabonázottság nélkül könnyű prédának
mutatkozó Zsuzsi, Fráter Kata
megszemélyesítésében. (Az őszinte becsa-
pottság és mégis ragaszkodás egyetlen
pillanatra tűnik elő magávalragadóan
játékában, amikor nyüszítve, kiszolgál-
tatottan bújik Kis Jánoshoz, mintegy
menedéket lelve, biztonságot remélve,
gyermeki hitetlenséggel a rosszal szemben.
Mihályi Győzőnek is ez az egyetlen
emberi, igaz pillanata, amely után még
kíméletlenebb lenne az újabb fordulat, az
elaljasodás újabb fázisa, ha nem bújna
ismét a játékában egyeduralkodóvá vált
gesztusok mögé.)

Kis János (s a néző) számára ezek a
szereplők legalább annyira a tükröt
jelenthetnék, mint Vinczéné - még ha
utóbbi jelentősége vitathatatlanul nagyobb
is -, akinek viselkedésében a szöveg szerint
maga a festő is szinte nyomon követi saját
jellemének változásait. Nem így az
előadásban, Tímár Éva erősen poentírozó
játékában. A kitűnő színésznő
mosolyaiban, mohó tekintetének rossz-
indulatú felcsillanásaiban mindig ott az

Tímár Éva (Vinczéné) az Oszlopos Simeonban (Erdei Katalin felvételei)



észrevétlen kikacsintás: ugye milyen
groteszk, milyen visszataszítóan gonosz ez
a Vinczéné? S ettől a szinte láthatatlan,
mégis mindvégig érezhető önreflek-
táltságtól már nem is olyan vérfagyasztóan
groteszk, olyan visszataszítóan gonosz ez
a Vinczéné. A színész e privát önreflexiói
ráadásul zavaróan kevered-nek a
szerepértelmezésből következő,
szándékosnak látszó önreflexiókkal,
amelyek azt jelzik, ez a Vinczéné nem az
öntudatlan gonoszság megtestesítője
pusztán, hanem - ha nem is a Kis János-
féle filozófiai megalapozottsággal, de - a
tudatos, szándékos rosszakaraté. Ami-kor a
szerzői utasítás szerint „álmélkodva"

kérdezné meg Zsuzsitól a kegyetlen
megalázás után, hogy miért sír - lévén
önmaga számára már érzékelhetetlenül
gonosz -, Tímár Éva Vinczénéje álszenten
álmélkodik, a jól végzett munka alig
leplezett belső örömével. Ebben a
felfogásban tulajdonképpen ő volna a
főszereplő, s Kis János bizonyos fokig
valóban szánalomra méltó, és mint ilyen,
felmenthető áldozat, hiszen ez esetben ő
válna Vinczéné eszközévé és nem fordítva,
ám Tímár Éva játéka öncélúan színesebb
annál, hogy-sem tisztázódhatna ez az
előadásban. Szakítva Vinczéné dermesztő
egykedvűségével, szinte poénra hegyezi
például a vice tudatállapotát, életének
minőségét tükröző történetet, hogyan
tülekedte, veszekedte be magát a fia
akasztására. (Egyébként nemcsak az ő
alakításából, az előadás egészéből kivész
Sarkadi hol gyilkos, hol csak szánalmat
sugárzó iróniája, amellyel az emberi
nézőpontok különbözőségét gyakorta igen
markánsan jellemzi.)

Igy viszont legalább megmarad a dráma
lehetősége, hiszen ha Vinczéné egy-
értelműen főszereplővé, a tetteket mozgató
akarattá nőne, a felelősség teljes egészében
a körülményekre hárulna, az ekként
pusztán akaratgyenge Kis János fölmentést
nyerne. s ezzel megszűnne a dráma. Így
ugyan csak halvány vissz-fénye az
eredetinek, de a semminél ez is jobb.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (miskolci
Nemzeti Színház)

Díszlet: Kerényi József m. y. Jelmez:
Fekete Mária. Zene: Darvas Ferenc.
Rendezőasszisztens: Szarka János. Rendező:
Szőke István.

Szereplők: Mihályi Győző, Bárdos Margit,
Fráter Kata, Tímár Éva, Matus G y ör gy ,
Gáspár Tibor, Palóczy Frigyes, Csapó
János, Sallós Gábor, Szegedi Dezső, Sze-
mán Béla, Pécskay Tibor, Csabai János,
Dézsy Szabó Gábor, Bús Erika.

STUBER ANDREA

Uborkafán

Az Ú r h a t n á m polgár N y í r e g yh á zá n

A színpadot hatalmas al longe uralja - a
bodros-fürtös francia paróka stilizált, jól
megtermett példánya. Fehér Miklós
vendéghajdíszlete szinte sátorként szol-
gál, alatta törtet Jourdain úr, tenyeres-
talpaskodik Jourdainné, lángolnak a
szerelmesek, s teszi mindenki a maga
moličre-i dolgát. Élik őfelsége komédiása
által nevetségessé tett világukat

Párizsban, 1670 tájékán. Az idő tájt,
amikor a Napkirály körül többirányú
mozgásba lendül a társadalom. Az iz-
mosodó kereskedelemmel, a pénzügyek-
kel foglalkozó polgárság uralni kezdi a
terepet. Gyors ütemben nő a vagyon, s a
tehetősebbeknek egyre több lehetőséget
kínál. Számos meggazdagodott polgár
nemesi címet vásárol, mások egyenesen
állami hivatalokat vesznek maguknak.
Nincs cél, ami' pénzzel most el ne lehetne
érni. XIV. Lajos udvara perspektívával
kecsegtet. Soha talán zöldebb utat nem
kaptak még tehetségek és áltehetségek.
Soha ennyi szédítő karriert, látványos
előrejutást! De a váratlan bukások, a
reménytelen lecsúszások ideje is ez. A
nemesség elszegénye-

Mol ière: Úrhatnám polgár (nyíregyházi Móri cz Zsigmond Színház). Gyuricza István m. v.
(Filozófiatanár) és Simor Ottó (Jourdain)


