
Oszlopos Simeonok

Történik manapság

Sarkadi Imre huszonhét évvel ezelőtt írta
drámája színlapjára ezt a tartalmat-stílust
meghatározó szerzői eligazítást. Pedig a
téma és a Sarkadi teremtette Oszlopos
Simeon addigra már megméretett az
időben: fogantatása, első irodalmi színre
lépése (1948) óta máig majdnem annyi
idő telt el, amennyi a tragikus sorsú szer-
zőnek, Sarkadi Imrének (1921-1961) élnie
adatott.

Utólag - és csakis az azóta kortársi drá-
mairodalmunk maradandó értékei közé
sorolt mű szempontjából - talán még
szerencsésnek is mondható, hogy Sar-
kadi 1948-ban, amikor Gál János rövide-
sen kiszorítja látóköréből Oszlopos Si-
meont, nem fejezi be élete legizgalma-
sabb regényét. Hiszen ha nem így törté-
nik, ha Sarkadinak sikerült volna a társa-
dalmi-tudati fordulat bekövetkezte előtt
végleges formába öntenie a világ egyen-
súlyvesztésének és morális kataklizmájá-
nak terhét viselő, háborút járt fiatal nem-
zedék próbatételét, kudarcát tükröző re-
gényt, valószínűleg még súlyosabb trau-
mát okozott volna számára a mű (törté-
nelmileg akkor elkerülhetetlen) tetsz-
halála. Az akkori vitákra érdekes fényt
vet egy a Pesti Színház műsorfüzetében
idézett beszélgetés, amelyből kiviláglik,
hogy az 1960-ban újjászületett Oszlopos
Simeonnak éppen társadalmi aktualitása
vágta el az útját. Hogy a hatvanas évek-
ben a darabot nem az 1948-ban kialakult
lelkiállapot továbbvetítésének, hanem az
'56 utáni csalódottság egzisztencia-lista
feldolgozásának tartották, s így került
politikai pecsét a darabra.

A téma és a hős feltámadásáról - az
Oszlopos Simeon-dráma keletkezéstörté-
netéről - legutóbb Sarkadi közeli barátja
és alkotótársa, a felújítás rendezője adott
számot a Stúdió '87 műsorában. Horvai
István felidézte az ötvenes évek végén
testi és lelki krízisbe jutott író alakját, és
azt is, hogy ő biztatta Sarkadit az újra-
olvasott regény színpadi feldolgozására.
Méghozzá azzal, hogy ezt a témát, ezt a
drámát még úgy is érdemes megírni,
ahogy Németh László tette - az asztal-
fióknak. Annak, hogy Sarkadi hallgatott
a baráti ösztönzésre, hogy Horvai javas-
lata azonnal felgyújtotta képzeletét, nyil-

szomszédban is biztos siker csillogó csá-
bítása. Tagadhatatlan - de miért is tagad-
nánk -, hogy a hét évig „előadhatatlan",
az ősbemutató idején is csak félve vállalt,
de azóta többszörösen igazolódott Sar-
kadi-dráma mára valóban ilyenfajta „biz-
tos tippé" vált. Sarkadi, aki ha élne, ma,
hatvanhat évesen még a nagy öregek
kivételezettségére sem tarthatna igényt,
élményanyagát és mondanivalóját te-
kintve is - kortárs író; ugyanakkor sze-
mélyes tragédiája folytán életműve már
átsoroltatott a klasszikusok közé. Az Osz-
lopos Simeon pedig nemcsak korszakos
dráma, de a kiváló, hálás szerepek drá-
mája is. Mindez, s hozzá még az író, a mű
és a korábbi előadások legendája, eleve
(majdhogynem a felújítás művészi minő-
ségétől függetlenül is) szavatolja a meg-
különböztetett szakmai és nemcsak szak-
mai érdeklődést, a közönségsikert.

Mégis igazságtalan lenne, ha a felújítá-
sok minősítésében ilyenfajta feltételezé-
sek vezetnének bennünket. Hiszen az
eddigi előadások ennél jóval többről, a
rendezők szuverén közlendőjéről, egyé-ni
olvasatáról is tanúskodtak.

A nyolcvanas évek derekára Sarkadi
„eligazítása" - „történik manapság" -
egészen más értelmet, tartalmat kapott. A
mai nézők többsége számára Sarkadinak
a dráma fogantatásakor megszenvedett
gondja - '56 kataklizmája és az értelmiség
ezt követő szellemi és fizikai bénultsága,
távlatvesztése - történelem. De az
Oszlopos Simeon nem történelmi dráma.
Nem 1948-ban, 1958-ban, 1960-ban
történik, hanem „manapság", amikor már
jórészt Sarkadi gyermekeinél is fia-
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ván nem csak az volt az oka, hogy a leg-
alkalmasabb pillanatban hangzott el, ha-
nem az is, hogy a hős tíz évvel korábban
megfogalmazott életérzése kísértetiesen
rímelt Sarkadi akkori bénult és bénító
lélekállapotára. A vallomáskényszer fű-
tötte Sarkadit - és nem a premier re-
ménye -, amikor szinte egy lélegzetre
megírta a drámát.

Az Oszlopos Simeon színpadi történetét
Budapesttől Budapestig, az elhallgatástól
és az 1967-es, nagyon is szűk kör-ben
tartott, mégis színháztörténeti jelen-
tőségű ősbemutatótól (Madách Színház,
1967) az 1976-os kecskeméti és kaposvári
előadásig a SZÍNHÁZ hasábjain az 1982-
es játékszínbeli felújítás alkalmából már
nyomon követtem. Ez a budapesti vizs-
gaelőadás, amelynek az ősbemutató Kis
Jánosának, a kecskeméti előadást ren-
dező Gábor Miklósnak a tanácsadói köz-
reműködése adott rangot, természetesen
nem zárta le a rádióban és tévében is
bemutatott dráma színpadi történetét.
Nem telt bele egy fél évtized, és az
Oszlopos Simeonnak három újabb
változata is született - Miskolcon,
Szegeden és a Pesti Színházban. (Szőke
István miskolci Oszlopos Simeonjáról
Szűcs Katalin számolt be a SZINHAZ
hasábjain.)

A felújítások egybeesése lehet véletlen
is, és, sajnos, magyarázható a kortárs
magyar darabot kereső dramaturgok, ren-
dezők kezdeményezőkészségének, hori-
zontjának behatároltságával is. Hiszen
hiába tagadjuk, szépítjük: a mostanában
gyakran ismétlődő párhuzamos premie-
rek mögött nemegyszer sejthető a szín-
padi divat parancsa, a tegnap bevált, a



talabb nézők töltik meg a színházakat,
akiknek már nincs okuk, élményalapjuk
arra, hogy érzelmileg azonosuljanak Sar-
kadival. Viszont értelmi síkon sem fo-
gadják el, amit húsz évvel ezelőtt Kolozs-
vári Grandpierre Emil oly meggyőzően
bizonygatott, hogy Oszlopos Simeon iga-
zi drámája nem az önpusztításban, ha-
nem „a valóságtól elszakadt, az egyéntől
eltávolodott, a gyakorlattól függetle-
nedett gondolkodásban" van. (Kritika,
1968/7.) A mai Oszlopos Simeonok ön-
pusztító kísérleteiket a közösségből vég-
érvényesen kiszakadva, az önmegvalósí-
tás jegyében, igézetében vagy annak le-
hetőségétől megfosztva végzik. Miköz-
ben változatlanul, sőt fokozottan ful-
lasztja, fojtogatja őket a cselekvés értel-
mét megkérdőjelező, lehetőségét korlá-
tozó társadalmi atmoszféra, a súlyos
morális következményekkel járó szelle-
mi értékválság.

De vajon hogyan jelenik meg ez a
dráma a mai summázatának megfelelő,
általános életérzés Árkosi Arpád szegedi
és Horvai István pesti színpadán, Kovács
Lajos és Tahi Tóth László Oszlopos
Simeonjában?

Egy marginális Oszlopos Simeon

Jó tíz évvel ezelőtt Kaposvárott Gazdag
Gyula nemcsak a dráma szereplőit, de
közönségét is szinte beszorította az éle-
tüket, életünket bekerítő, fenyegető fa-
lak közé. Karnyújtásnyira a díszletek kis-
szerű tárgyi világától és a szereplőktől,
magunk is szinte fizikailag átéreztük
Oszlopos Simeon szellemi légszomját.

A gödöllői művelődési házban látott
szegedi előadás díszlete (tervező: Mira
János) egyszerre kelti a tágasság és a
bezártság élményét. A tágasság nemcsak
a színpad méretéből, de berendezéséből
is következik. Kis János lakásában a
tetőn műteremablakok nyílnak az égre,
az óriási műterem és nappali ócska, kosz-
lott ajtói szinte a levegőben lebegnek, s
már csak azért sem zárják le a teret. De
mögöttük ki is rajzolódik a folyosó, távla-
tot kínál az utcakép. Mintha a tervező
technikai bravúrokat kedvelő fotósok
módjára halszemoptikával fényképezte
volna le a házak téglafalát. Az időnként
alkalmazott sejtelmesen vörös fényben a
tág tér bezárul, a színpad egyszer csak
barlanggá, sőt a pokol képzetét is fel-
idéző izzó kemencévé torzul.

Ezen a színpadon a valóság minden
eleme kezdettől hatványozottan jelenik
meg. Kis János szétdobált könyvei szinte

elborítják a széles színpad előterét. A
könyvhalom mögött - szétszórtan és
tömegesen, rendetlenül és glédában -
üres üvegek légiója. Talán egy igazi
kocsmában sem gyűlik fel ennyi boros
vagy rumos flaska. A palackregiment
mögött a falnál - befele fordított képek. A
tárgyak-nak ez a három rétege - a szellemi
ember, az alkoholista és a festő
kelléktára - ha nem is tölti be, mégis
meghatározza a teret. Ezek a tárgyak
jelentik Oszlopos Simeon - Kis János
jelenét. Mindaz, ami ezen kívül és túl
látható - egy festőállvány, két bőrfotel,
egy pianínó és egy biedermeier szekrény
- a festő múltjának emlékei, melyek még
jelen vannak, de már alig van funkciójuk
Kis János szét-hulló világában. A
nejlonfüggönnyel el-választott
fürdőszoba sivár naturalizmusa viszont
fenntartja, sőt a cselekmény megfelelő
pillanataiban fel is srófolja a
komfortnélküliség komfortjának
feszélyező érzetét.

Kis János széthulló világának jelen-
idejűségét hangsúlyozzák Molnár Zsu-
zsanna jelmezei. Mária butikszoknyája, a
termeténél két számmal nagyobb mel-
lénye, Zsuzsi combig érő bőrcsizmája
félreérthetetlen. Csak Vinczéné jelmezét
éreztük melléfogásnak: zöld kockás
kabátja inkább egy csomagból öltözködő
kofára, a kosztümkabát alatt viselt sötét
ruhája, selyemharisnyája pedig egy haj-
dan jobb napokat látott, elszegényedett
vidéki tanítónőre vall, semmint nagyvá-
rosi házmesternére. Azáltal, hogy a ter-
vező jobban figyelt a színész, Hőgye
Zsuzsa alkatára, mint a szerepre, még
szekundált is neki a figura áthangolásá-
ban. Ugyanakkor a színésznő arcát beár-
nyékoló fekete kendővel a tervező meg-
nehezíti, sőt nemegyszer gátolja is az arc-
játék érvényesülését.

Annak, hogy a kritikák sablonjától el-
térően, legelőször a látványról szóltam,
egyetlen oka, hogy Árkosi Árpád rende-
zői koncepciója (a főszereplő személyi-
ségén kívül) ebben az egyszerűségben is,
szélsőségében is ismerős képi világban
fejeződik ki. Az a dramaturgiai változta-
tás, amit Árkosi végzett - az első két jele-
net felcserélése -, csak az események idő-
beli rendjét állítja helyre, és nem is előz-
mény nélkül való. A mű záróakkordjának
dramaturgiai beavatkozást is igénylő mó-
dosítására viszont még a későbbiekben
sort kerítek.

Ami az előadás üzenetét illeti, hadd ne
fordítsam le. Aki a műsorlap megvásár-
lása által hozzájutott a rendező ajándéká-
hoz, a nejlontasakba csomagolt, enyhén

piszkos vízben úszó, rozsdás és tovább
rozsdásodó görbe szöghöz, az minden bi-
zonnyal már az előadás kezdete előtt meg-
értette. Őszintén szólva nekem eszembe
sem jutott - ami a Film, Színház, Mu-
zsika kritikusának igen -, hogy Krisztus
keresztjének megőrzött vasszögét tartom
a kezemben. Én azt a pokoli kampót
láttam, amire a közelmúltban, valóságo-
san és képletesen is, olyan elkeserítően
sokan felakasztották magukat, s ami most,
íme, sokszorosítva, kedves mindnyájunk
rendelkezésére áll. Nem a pátosz, hanem
a morbid irónia vágott fejbe. Ám ha taszí-
tott, undorított is e frappáns, bár kissé
túlságosan is didaktikus jelkép, hatása
vitathatatlanul előkészített ennek a ko-
rábban ismerteknél is esendőbb, deka-
dens antihősnek és a bomlás elkerülhe-
tetlen tragédiájának a befogadására.

Kovács Lajos sajátos, senkihez sem
hasonlítható színészi alkat. Szolnokon
Ványa bácsi szerepében kisemmizett-
sége, igyekvő alázata, titkolt, bevallha-
tatlannak érzett vágyakozása és élet-
csődje megrendítő volt, csak a meg nem
hódított magaslatokat nem hitette el, azt,
hogy nagy ember, híres író, tudós is lehe-
tett volna. Kis Jánosával most hasonló
gondom van: Kovács Lajos olyan hihe-
tően, meggyőzően szerencsétlen, devi-

áns, olyannyira züllött, olyan nyilvánva-
lóan bukásra ítéltetett, hogy nem érzem
benne a világgal konfliktusba került
zseni belső tüzét, a derékba tört tehetsé-
get. Valószínű, hogy Árkosi azért is osz-
totta Kovács Lajosra a szerepet, mert
benne látta Kis Jánost. Mert számára tel-
jesen mellékes, hogy mekkora festő volt,
mekkora festő lehetett volna Kis János,
hiszen drámája már a bomlás-bukás pe-
riódusában játszódik. Halálával nem egy
értékhordozó személyiség törik szét,
hanem egy vegetatív, létében szánalmas
figura olvad bele a fenyegető semmibe.
Márpedig egy lélektani-alkati kóreset
soha nem olyan megrendítő, nem annyi-
ra közérdekű, mint az a lélektanilag sok-
rétűen motivált társadalmi tragédia, amire
a Madách színházi ősbemutató vagy a
kaposvári előadás alapján emlékszünk.

Valószínű, hogy Árkosi Árpád önma-
gának sem vallotta be, talán nem is tuda-
tosította, viszont megérezte ezt a dilem-
mát. Feltételezhetően ezért (vagy ezért
is) törekedett az eredeti mű felerősíté-
sére, a várható drámai hatás fokozására.
Ezért szövetkezett Cseh Tamással és
Csengey Dénessel, akik a mű hangulatá-
hoz kitűnően illő dalokkal, a szituációkat
kommentáló szép lamentációkkal kísér-



ték Oszlopos Simeon tragikus útját. A
drámát tagoló zenés betétek mintegy
alkalmat teremtenek a nézőnek is a
levonható és levonandó tanulságok ren-
dezésére. Beiktatásuk, ha nem is szüksé-
ges, de lehetséges és semmiképpen nem
kárhoztatható rendezői ötlet. Ugyanez
nem mondható el a dráma befejezéséről.

Árkosi az utolsó képben nyúlt bele lát-
szólag a legmerészebben Sarkadi szöve-
gébe, amikor megtagadta a súlyosan seb-
zett Kis Jánostól a továbbélés lehetősé-
gét. Megtagadta a remény egy szikráját
felcsillantó feloldozást, a mentőorvos
segítségét, sőt az eredeti mű záróakkord-
jában váratlanul megjelenő Máriának a
jövőbe mutató szolidaritását is. Ennek a
Máriának (Zsila Judit) már csak a gyász, a
számára legdrágábbat elveszítő örök
asszony, a mindenkori Pieta fájdalma
marad. A szegedi változat radikálisabb
reménytelensége - ami megközelíti a
kaposvári előadás tragikumát - önmagá-
ban logikus befejezése a színpadon látott
anti hős életútjának. Hitelesebb és meg-
győzőbb is, mint Kis Jánosnak, illetve
Kovács Lajosnak az önsorsrontást meg-
tagadó, Oszlopos Simeon igazságát visz-
szavonó, végső vallomása. Nem is ezt
vitatnám, hanem az ezt kísérő, követő
színpadi fogások alkalmazását.

Amikor is Árkosi - talán amatőr ren-
dezői tapasztalatai sugallatára - nem bí-
zik eléggé a szövegben és a színészben, s
ezért a játékot színpadi rekviemmé ala-
kítva gyertyákat gyújtat Kis János és a Kis
Jánosok emlékére. A kezükben gyertyát
tartó színészek szépen koreografált szín-
padi megjelenése önmagában tetszetős,
de a mű szellemétől, stílusától idegen,
Sarkadi drámájában felesleges, sőt már-
már stílustalan. Akárcsak az ajtón kívül
leselkedő kisfiú semmivel sem indokol-
ható - legfeljebb vulgárisan magyaráz-
ható - jelenléte. Tény, hogy Árkosi nem-
csak a fináléban, de a dráma nagy
konfrontációinak megjelenítésekor is elő-
szeretettel stilizál. Kétségtelenül van
abban valami frappáns, szokatlan, ami-
kor két ember egymásnak háttal folytat le
egy döntő fontosságú párbeszédet. Csak-
hogy ilyenkor a rendezőnek építenie is
kell a kontaktushiányból következő reak-
ciókra. Enélkül a jelenet koreográfiája
üres trükk, tartalmatlan fogás marad.
Hőse kontrollnélküliségét, gyermeteg és
őrült tombolását Árkosi úgy fordítja a lát-
vány nyelvére, hogy Kis János hol csákó-
ként illeszti fejére a könyveket, hol csap

kod velük, hol pedig - dühét a tárgyakon
kitöltendő - szétszaggatja őket. Ezek a
színpadi szélsőségek nem feltétlenül kár-
hoztathatók, csak éppen nemigen férnek
össze a más szituációkban felvállalt natu-
ralizmussal. Nem hiszem, hogy a vécé
lehúzásának zaja, a tus hallható zubo-
gása elengedhetetlen lenne egy Árkosié-
hoz hasonlóan stilizált színpadi kompo-
zícióban.

Kovács Lajos Kis Jánosának alkati
meghatározottságán kívül színészi meg-
formálás tekintetében is vannak vitat-
ható vonásai. Érdeme és értéke ennek a
játéknak, hogy Kovács Lajos sok húron
játszik. Szánalmassága sokszor hirtelen,
minden átmenet nélkül, de a megfelelő
lélektani-dramaturgiai pillanatban min-
dig félelmetességbe csap át. Olyankor
fényetört szemében felvillan valamiféle
démoni szikra, szájának keserű - mosoly-
nak alig nevezhető - rángásában a
diabolikus tudás, és a színész körül
nemcsak a színpadon, a nézőtéren is
megáll a levegő. Kérdés, hogy aki
ennyire birtokában van szakmája
eszközeinek, mint

Kovács Lajos, az más pillanatokban
miért ragadtatja el magát annyira, hogy
üvöltése már nem a sebzett vad, hanem a
kulisszahasogató komédiás megnyilvá-
nulásának hat? Miért nem ügyel arra,
hogy tagolt, néha már túlságosan is lelas-
sított, szavanként nyomatékosított szö-
vege a legszélsőségesebb helyzetek és
helyváltoztatások közben se sikkadjon el,
ne szürküljön érthetetlen motyogássá?

Kovács Lajosnak az előadásban egyet-
len igazi partnere van az erőteljes szí-
nészi egyéniséggel rendelkező Hőgye
Zsuzsa személyében. Az ő Vinczénéjé-
nek azonban éppen a legjellegzetesebb
vonásait, drámailag leghatásosabb szél-
sőségeit némiképpen letompítja a rende-
zés. Így azután Hőgye Zsuzsa nem eléggé
vaskosan, nem eléggé alantasan házmes-
terné (erre utaltunk jelmezével kapcso-
latban is), de ugyanakkor nem is nő iga-
zán démonivá. Meggyőződésem, hogy ez
nem színészi mulasztás, hanem a kon-
cepció következménye. Ez magyarázza,
hogy Hőgye Zsuzsa a komikum irányába
próbálja eltolni a figurát.

Kovács Lajos a szegedi Oszlopos Simeonban



A többiek korrekt, felejthető alakítása
inkább csak azért dicséri a rendezőt, mert
egyetlen disszonáns hangra, színpadi
tévedésre sem kerül sor. Holl Zsuzsa
érzékeny, rokonszenves, nagyon is mai
Zsuzsi, akiben kezdettől tetten érhető a
csábítás képessége, sőt öröme is, de gyil-
kosként ő is áldozattá válik egy nála erő-
sebb akarat szorításában. Varga Károly-
tól nem kívánható, hogy Müller úr kurta,
hálás szerepében elhomályosítsa Kézdy
György hajdani remeklését. Zsila Judit

Máriájáról Sarkadi Lili, az író özvegye
állapította meg, hogy - végre egy Mária,
aki szereti Kis Jánost, aki nem számítás-
ból hagyja el, hanem azért, mert valóban
nem lehet mellette élni.

Kortársunk, Kis János

A Pesti Színház Oszlopos Simeon-bemu-
tatója kapcsán valójában nem az az igazi
kérdés, hogy miért rendezte meg Horvai
István Sarkadi legjobb drámáját, inkább

az, hogy miért csak most került sor erre a
találkozásra. Hiszen alkotó barátságuk
köztudott; és Horvai István még az 1969-es
Színházi Lexikonban is úgy szerepel, mint
akinek jelentős érdeme Sarkadi felfede-
zése a magyar színpad számára. Az Út a

tanyákról (1952) és a Szeptember(1955) ren-
dezője, aki, mint idéztük, ösztönzője volt
Sarkadi e későbbi remekének, vallomása
szerint kezdettől ismerte a darabot, sokat
beszélgetett, sőt vitatkozott is róla az író-
val. Vele együtt várta, hogy létrejöjjenek a
színpadi előadás feltételei. Sarkadi tragé-
diájának beteljesülése óta sokáig főként a
személyes megrendítő emlékek súlya, ter-
he tartotta vissza Horvait attól, hogy meg-
rendezze a darabot. De a téma, a terv esz-
tendők óta mégsem hagyta nyugodni.
Mikor úgy érezte, hogy megszerezte a mű
megítéléséhez és színpadra állításához
szükséges távlatot, megérlelődhetett ben-
ne az az elhatározás is, hogy maga hajtja
végre azokat a dramaturgiai változtatáso-
kat, amelyeket annak idején még Sarkadi-
nak javasolt. Hiszen eredetileg az írótól
várta volna, hogy tovább csiszolja, motí-
válja a drámát.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (Pesti Színház). Vinczéné: Tábori Nóra Kis János: Tahi Tóth László

Kovács Lajos (Kis János) és Holl Zsuzsa (Zsuzsi) a szegedi előadásban
(MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)



„A regény pontosabban és egyértel-
műbben ábrázolja Simeon »fordított pró-
fétaságát«, mint a dráma. Néhány epizód,
mondat átvételével, a darab egyes
jeleneteinek átcsoportosításával klasszi-
kusabbá akartam tenni Kis János válasz-
tását, hogy tudniillik a sikertelenség élet-
helyzetéből miért nem az oblomovi, a
passzív vagy az elektrai, a pozitívan aktív
utat választja - amely lehetőségek ugyan-
csak felrémlenek előtte -, s hogy Vin-
czéné közreműködésével miért dönt úgy
végül, hogy »leszáll az oszlopról«, s nega-
tív aszkétaként megbünteti a világot" -
nyilatkozik a rendező a Pesti Műsorban.

S mintha ugyanezt a gondolatmenetet
folytatná a műsorfüzetben: „A darab szö-
vetébe való többi beavatkozás a motivá-
ciók gazdagítását szolgálja, a regényből
átvett részletek segítségével. Bizonyos
részletek árnyaltabbá teszik »a huszadik
századi Simeon-kísérlet« tárgyának, a
társbérlőnek alakját. Más részletek-mo-
nológok - Kis János »filozófiai felfedezé-
seit« és »pokolian mulatságos elméleteit«
világítják meg, azt az utat, amely »a
kegyelem pillanatának megéréséhez és
elmulasztásához« vezet."

Új Oszlopos Simeont láttunk tehát a
Pesti Színházban?

Szerencsére - nem. Horvai legelső vál-
toztatása, az események időrendjének
helyreállítása, mára szinte átment a szín-
házi köztudatba. (A szegedi Nemzeti
Színház előadásában sem először végez-
ték el ezt a dramaturgiai korrekciót.) Ami a
motivációk gazdagítását illeti, ezt Horvai
István - Radnóti Zsuzsa dramaturgi
közreműködésével - a plasztikai sebész
gondosságával végezte el: az átültetett
mondatok soha nem ütköznek ki az eleve
színpadra szánt szövegből. Már csak azért
sem, mert Sarkadi maga is többnyire szó
szerint emelte át a regénybeli
dialógusokat a drámába. Csak az elbe-
szélő, leíró passzusokat formálta át köz-
vetlen megnyilatkozássá. Horvai ritka
húzásai által viszont csak feszesebbé válik
a darab szerkezete. Valóban nincs szükség
például Kis János telefonjának nyílt színi
leszerelésére. Logikai, de fő-ként
dramaturgiai szempontból elegendő, ha
utólag értesülünk a festő és a világ
kontaktusát módosító változás tényéről,
Kis János telefonjának kikapcsolásáról.
Bizonyos dialógustöredékek átcsoporto-
sítása viszont csak a szövegek filoszgon-
dosságú összevetésénél bukkan ki. Hall-
gatva-nézve olyannyira logikus, szerves a
pesti színházi változat. Érzékelhetően
gazdagodott viszont Vinczéné jelleme.

Csúnyaságának pszichológiai és kontak-
tusrontó hatása, végletes sértettsége,
örömet jelentő és hordozó szerveinek
elkorcsosulása a beiktatott szövegrészek
által valóban plasztikusabbá válik. Zsu-
zsi sorsának kiélezettségét, az általa vál-
lalt kockázat természetét Horvai a házas-
ságon belüli feszültségek fokozott érzé-
keltetésével, az asszony kiszolgáltatott-
ságának többoldalú motiválásával is alá-
támasztja.

Mégis, ez a pesti színházi Oszlopos
Simeon a dráma legvégéig, hűtlenségében
is hűséges Sarkadi Imréhez. Csak a záró-
jelenetben fordul vele szembe, ennek
azonban semmi nyoma nem található a
szövegben, sem Kis János, sem Zsuzsi
szerepében. Az a tény, hogy az ördögi
kísérletét a végsőkig fokozó festő Zsuzsi
teljes megaláztatásának pillanatában
maga nyújtja át a tőrt szeretőjének -
szinte megfordítja az Oszlopos Simeon
konklúzióját. Az asszony jogos erkölcsi
felháborodásában és szélsőséges felin

dulásában elkövetett bosszúját Horvai
ily módon a hős öngyilkosságának sajá-
tos rítusává változtatja. Ez az öngyilkos-
ság azonban egyfelől illogikus, másfelől
előkészítetlen. Én a magam részéről leg-
alábbis nem értek egyet kritikus kollé-
gámmal, Takács Istvánnal, aki szerint
logikus, hogy amikor Kis János rájön
önsors-rontó terve kudarcára, önként
választja a halált. Mert feltételezem, hogy
ezt a Kis Jánost nem annyira Zsuzsi
megaláztatása, hanem saját végzetének
beteljesülése ébfesztheti csak rá az
aszkézis elvének erkölcsi csődjére. Tény,
hogy a hős szín-padi tette ebben az új
változatban előkészítetlen, valóságos
action gratuite-ként hat. A leleplezés
pillanata nem sűríti magába az
előzményeket eléggé, nem bizonyítéka
(önmagában) a csődnek, nem
szükségszerű beteljesülése a tragédiá-
nak, hanem szinte váratlan fordulat. Ha
Sarkadi történetesen valóban öngyilkos-
ságra ítélte volna hősét - ami egyéb-ként
elképzelhető -, nyilván lélektanilag

Tábori Nóra (Vinczéné), Csankó Zoltán f. h. (Szállító I.) és Hankó Att i la (Szállító II.) az
Oszlopos Simeon pesti színházi előadásában



Pápai Erika (Zsuzsi) és Tahi Tóth László (Kis János) Sarkadi drámájában
(lklády László felvételei)

Tóth László nem vállalja Gábor Miklós-
nak azt a megfejtését, amely szerint Osz-
lopos Simeon egy igazi értékrendszer
létére hívta fel a figyelmet, amikor „vilá-
gunkat, ezt a leszakadt liftű bérházat,
valóban látni merte - és mégis, feláldozta
magát érte". De Gábor Miklós tíz évvel az
ősbemutató után azt is mondta: „Faust,
Don Quijote, Raszkolnyikov... ezek a
nevek jutnak eszembe. De Kis Jánosnak
hívják." A világirodalmi modellek
különbözősége is nyilvánvalóvá teszi,
hogy a legelső Kis János, Gábor Miklós
rendezőként az általa elképzelt,
megteremtett figura formátumára utal. Es
ezt változatlanul a mindenkori Oszlopos
Simeonok elidegeníthetetlen attribu-
tumának érzem magam is. Amitől a tragé-
dia sérelme nélkül nem lehet eltekinteni.

Mellékesen, nemcsak a darab filozó-
fiája, de cselekménye - szerelmi szála - is
megköveteli, hogy Kis János katartikus
figura legyen. Evidens, hogy a festő nem
szépségével, fiatalságával, hanem éppen
másságával, szellemiségének villódzásá-
val, végveszélybe került zsenialitásával és
megválthatóságának sejtetésével szédíti el
Zsuzsit. De mivel Tahi Tóth mindennek
híjával van, nehezen hihető, hogy a pesti
színházi Zsuzsi, akit egyéb-ként Pápai
Erika minden korábbi Zsuzsi-nál
jelentékenyebbnek ábrázol, valóban
pillangóként repüljön bele a festőből
kisugárzó, megrontó fénybe. Pápai Eri-
kának nemcsak a szövege lett gazdagabb,
egyénisége is színesebb, tartalmasabb,
mint az eddig látott butácska Zsuzsiké.
Róla talán még azt is elhinnénk, hogy
tudatosan társul szegődik Kis János Osz-
lopos Simeon-kísérletéhez. Erről a Zsu-
zsiról elhisszük, hogy felindulásában,

sértettségében valóban megöli Kis Jánost.
Csak azt nem, hogy ezt a cselekedetet
meggyűlölt szeretőjének egyetlen gesz-
tussal kifejezett parancsára tenné.

Régi tapasztalat, hogy a szereposztás
sikere, hitele nem (kizárólag) az egyes
szerepek kiosztásán, hanem a színészek
közötti kapcsolaton, a jellemek és tulaj-
donságok arányán, a színpadon kialakuló
emberi relációkon múlik. Ez utóbbit
éreztem bizonytalannak, hiteltelennek a
pesti színházi Zsuzsi és Kis János kapcso-
latában, és ezért kérdőjelezném meg az új
Zsuzsihoz képest túl fiatal, túl súlytalan és
tartalmatlan Bálint-figurát is. Nem mintha
bármiféle kifogásom lenne Korognai
Gábor f. h. játéka ellen. Egy más Zsuzsi
oldalán még dicséretet is érdemelne a
fiatal színész rutinja, nyugalmának és
indulatainak villódzása.

Tábori Nórát - magam is azt hittem - az
isten is Vinczénének teremtette! Es
valóban, olyan hiteles, annyira jellegzetes
és olyan szánalmas is, amilyen csak egy
akasztófára jutott gazember szerencsétlen
lumpenproletár anyja lehet. Csak-hogy
Sarkadi Vinczénéje tudatosságában,
gonoszságában különbözik is a valódi
vicinéktől. Tábori Nóra pedig éppen
ennek a rendkívüliségnek, a démoni
többletnek az érzékeltetésével maradt
adósunk. Csak a szövege félelmetes, nem
pedig a jelenléte. Éppen ezért nem hihető
el az sem, hogy a rosszat tovább rontó
festő - éppen vele kötne szövetséget.

Szegedi Erika Máriája stílusos, hibátlan
alakítás. A színésznő Kis János élet-
társának „zsigeri hűségét", érzelmi kötött-
ségét és jogos sértettségét elválaszthatat-
lan egységben ábrázolja. Legfeljebb csak
azt nem hisszük el róla, amiről Vinczéné
informálja a festőt, hogy Mária már tizenöt
éves korában kurva lett. Ennek a megjegy-
zésnek az értéke, igazsága nyilvánvalóan a
színpadi Mária felmutatott jellemétől függ.
Ez lehet Mária féltve őrzött titka és a ház-
mesterné aljas rágalma is. Szegedi Erika
színpadi lényével, stílusával az utóbbiról
győz meg.

Akárcsak a szegedi Oszlopos Simeon, a
pesti is „manapság" történik. Horvainak
ehhez még a kosztümök harsány jelzésére,
a telefonhoz szükséges tantusz két
forinttal való helyettesítésére, a darab
cselekményében említett pénzösszegek
megemelésére sincs szüksége. Csakhogy
amíg a szegedi Oszlopos Simeon a margi-
nalizálódott értelmiség világát idézi, a
pesti színházi dráma egy jóval konszoli-
dáltabb polgári környezetben játszódik. A
hatalmas, majdnem elegáns plüsska-

korábban és meggyőzőbben motiválja is
ezt a döntést. Ámde ebben az esetben
valószínűleg Kis János, illetve a szerző
nem bízná másra a felvállalt tett végre-
hajtását. De Sarkadi hőse az eredeti drá-
mában nem önmagát áldozza fel, hanem a
világot.

Horvai előadásának másik, meghatá-

rozó meglepetése a főszereplő, Tahi Tóth
László. Tahi Tóth eredeti és nagyon is
jellegzetes színészi alkat. A modern,
dekadens figurák, enerváltan széthulló
tehetségek ábrázolására sajátosan alkal-
mas, fanyar humorral megáldott színész.
Olyan, akinek Csurka szövege „jobban
áll", mint Shakespeare-é. De mintha túl
sokat és túl sikeresen játszott volna mos-
tanában ebben a szerepkörben: játékához,
de még inkább színészi imagójához
valami menthetetlenül hozzátapadt ezek-
ből a figurákból. A szereposztás tehát
nyilvánvalóan nem volt veszélytelen.

Elmondható, hogy Tahi Tóth rendkívüli
fegyelemmel kerülte saját, bevált fogásait,
ismerős gesztusait, és nem a kisujjából
kirázható hatásos külsőségek-kel, hanem
mély alázattal és átéléssel közelített a
számára szokatlan, erőt próbáló
szerephez. Azonban erőszakot még-sem
követhetett el a maga színészi alkatán,
habitusán. Nem változtathatott azon, hogy
lényéből hiányzik a mai átlag-emberekét
meghaladó, igazi formátum és valamiféle
eltökélt keménység; hogy a szobáját
elborító könyvhalom közepén sem
érezzük igazán intellektuális alkat-nak.
Természetesen senkire nézve sem
kötelező Gábor Miklós szerepfelfogása.
Andorai Péter, Végvári Tamás, Kovács
Lajos másként látták Kis Jánost. Még azt
is elfogadom, hogy Horvai, illetve Tahi



napé és a szoba minden berendezési
tárgya egy régi, középosztálybeli lakás
szalonjából való. A fehér inges Kis János
maga is konszolidált, de vendégei is jóval
rendezettebb külsejűek, szinte elegánsak.
Ezt a nála időző (kelleténél érthetetlenül
népesebb) színpadi társaságot fel-
tételezhetően nem a beilleszkedés, ha-
nem annak megtagadása döbbenti meg.
Barátai részvéttel, sőt empátiával fogad-
ják Kis János megfogható sérelmét - a
főműnek ítélt Oszlopos Simeon-kép
visszautasítását, de értetlenül reagálnak a
kudarcból levont konzekvenciákra. Kis
János valójában nem abban különbözik
tőlük, hogy a társadalomtól sérelmek érik,
hanem abban, hogy ő képtelennek
mutatkozik ezek elviselésére és minden-
fajta (szükséges) kompromisszumra is, s a

rosszat tovább rontva, az aszkézist élet-
elvvé választva, megteremti saját poklát,
amely pokollá lesz mindazok számára,
akiket bukásával magával ránt.

Amikor először láttuk Sarkadi Imre
drámáját, sokan úgy véltük: ez a stílus a
sajátosan kelet-európai, világnézetileg el-
térő, pszichológiailag motiváltabb „ma-
gyar abszurd" megnyilvánulási formája.
Mára - talán mert a világ is túljutott az
absztrakció felfedezésén, kultuszán -
sokkal készségesebben elfogadjuk Horvai
István realista változatát. De ha a dráma
közelítésmódja egyértelműen reális, ha az
eredetileg absztrakt térbe is elképzelhető
játékban követelménnyé válik a
hitelesség, akkor az ettől eltérő
megoldások könnyen repedést okozhat-
nak a logikával felépített és elfogadott
struktúrán. Ha elfogadom Fehér Miklós
szép, bár nem különösebben jelentékeny,
realista lakásdíszletét, akkor meg-
ütközöm a társbérlet tényét vizuálisan
megfogalmazó elvont jelzésen. Azon a
teret jelképesen és valóságosan is ket-
téosztó, látványosan valószínűtlen fehér
papírtekercsen, ami egy absztrakt szín-
padképben akár telitalálat is lehetne.
Meghökkentenek még a szöveghez né-
mileg kapcsolódó, bizarr, öncélú ötletek
is, amilyen például Jób alkoholszállításra
profilírozott, átalakított csellótokja. Fe-
lesleges vígjátéki effektusnak tűnik, hogy a
nyíltan és büszkén alkoholista hős saját
otthonában fotelek mélyébe rejtse a ki
tudja hányadik borosllaskát. Mindezek
azonban olyan részletkifogások, amelyek
bizonyára nem szúrtak volna szemet, ha
az előadás egészének megvan az a
szuggesztiója, amelyet immár húsz éve
töretlenül őriz magában az ősbemutató
élményében részesült kevesek szűk köre.

Ha az előadás időnként akadozón lelas-
sított ritmusa nem kényszeríti, készteti a
kritikust és a nézőt is arra, hogy egyszer-
egyszer az órájára pillantson. Pedig nem
is a ritmusa fő probléma. Inkább az, hogy
az eredeti tragédia - a mi világunkban és
bennünk magunkban is zajlott. A Horvai
által nagy gonddal ábrázolt kísérlet vi-
szont Kis János tudatának laboratóriu-
mában. Az eredeti drámában kivédhetet-•
len erők mérkőztek, és a vereségbe bele-
roppant egy kompromisszumra képtelen
nemzedék. Ebben a színpadi diagnózis-
ban igazolást nyer az önsorsrontók ment-
hetetlensége. Attól tartok, hogy „manap-
ság", amikor több mint negyedszázad után
még mindig él és időszerű a Kis Jánosok
tragédiája, és oly ritkán jut osztályré-
szünkül a színházban az igazi katarzis -
he kell érnünk ennyivel.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (szegedi Nemzeti
Színház)

Díszlet: Mira János. Jelmez: Molnár Zsu-
zsanna. Zenei betétek: Cseh Tamás és Csen-
gey Dénes. Rendezte: ,Cseh Árpád.

Szereplők: Kovács Lajos, Zsila Judit, Hőgye
Zsuzsa, Holl Zsuzsa, Varga Károly, Kőszegi
Ákos.

Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon (Pesti Színház)
Az azonos című regény szövegének jelhaszná-

lásával az eredeti darabot átdolgozta és az elő-
adást rendezte: Horvai István. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg:
Radnóti Zsuzsa. A rendező munkatársa: Ker-
tes Zsuzsa.

Szerepfők: Tahi Tóth László, Szegedi Erika,
Pápai Erika, Korognai Károly f. h., Szom-
bathy Gyula, Tábori Nóra, Kovács János,
Cserna Antal f. h., Szűcs Sándor f. h., Csankó
Zoltán f. h., Hankó Attila f. h., Miklósy
György, Sipos András, Topai Éva.

CSIZNER ILDIKÓ

Könnyed erőgyakorlatok

A Fekvőtámasz Veszprémben
és a Pesti Színházban

Néhány éve még színházaink gondosan
ügyeltek arra, hogy bemutatott darabjaik
mindenki másétól különbözzenek, és csak
önmagukban mérettessenek meg. Aztán
évfordulóhoz kapcsolódva vagy egyszerre
támadt ötletek nyomán egy-egy évad
erejéig Madách, Csehov, Shakespeare
művei töltötték meg színpadjainkat. Úgy
tűnik, hogy az idén Brecht Koldusoperája
és Lionel Bart Oliverje a sláger, de több
rendezőnk fordult Németh Lászlóhoz is,
és három színházunkban tartottak
Gyurkovics-bemutatót. (A Fekvő támasz

mellett a gyulai előpremier után
Nyíregyházán játszották Bombatölcsér

című darabját.)

Ezek az egymás mellett játszások óha-
tatlanul maguk után vonják a „melyik a
jobb" összehasonlítását. De ami még
ennél is sokkal érdekesebb, a különböző
rendezői elgondolások, az eltérő szerep-
értelmezések nyomán több oldalról és
egymás mellé helyezve teljesebben bon-
takozhat ki az írói világ.

Gyurkovics Tibor öntörvényű drama-
turgiája pedig különösen megmozgat-
hatja a színházi alkotók fantáziáját. Az
író ugyanis fittyet hány a szokvány drá-
maépítkezésre, és lazán egymás mellé
kapcsolódó jelenetek sorát állítja mon-
dandójának szolgálatába. Kinevez ugyan
közülük egyet központi gondolatnak, de
legfeljebb csak egy vonásnyival húzza
élesebbre, s melléhelyez számtalan má-
sikat. Igy színpadra állítója előtt meg-
annyi megközelítési lehetőséget nyit meg.
Rendezője nem téved nagyot, ha az írói
ukáztól eltér, és egyet jobbra vagy egyet
balra lép, egy másik alakra, helyzetre,
gondolatra összpontosít. Így van ez annál
is inkább, mert ahogy a jelenetek, éppen
úgy a mondatfüzérek is lazán kapcsolód-
nak. Szereplői nem annyira másokkal,
mint inkább önmagukkal kommunikál-
nak, magukról pedig nem jellemrajzot,
mint inkább állapotportrét festenek.
Gyurkovics szövegét hallgatva úgy tűnik,
hogy a párbeszédek, a konfliktusok he-
lyett a szavaknak ez a belső aszinkroni-
tása és az egymásra halmozott poénok
görgetik előre a történést. Mert Gyurko-
vics poénokban utazik. Legyen drámájá-


