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KUPÁN CSAPOTT MÍTOSZOK
SIMON TAMÁS: DON JUAN

A különös életű, fiatalon elhunyt Simon Tamás
posztumusz darabjának címszereplő-főhősét,
Don Juant az XL Színház előadásában kancsó-
val úgy kupán vágják, hogy holtan terül el. (Az
eredeti műben nincs se kancsó, se fejbe verés.)
Ezt követően ugyan még gyors egymásutánban
kétszer is feltámad (talán csak elájult az ütéstől),
míg egy bicskával végkép leszúrják. Sajnos ez a
kancsó a Pesti Színházban most bemutatkozó
XL Színház mítoszteremtést ígérő vállalkozását
is földre teríti. Holott ezúttal a mítoszteremtés
lehetősége többszörösen is adva volt.

A mítoszok kialakulása mindig is időt kíván.
Létezett-e egyáltalában Don Juan Tenorio? Ha
igen, akkor is bizonyos, hogy a csábító legen-
dája, mítosza csak évszázadok múltán teljese-
dett ki Tirso da Molina és Molière színdarabjá-
ban, Mozart operájában. Mi, kevesek, akik az
ötvenes évek elején szóbeszéd formájában va-
lahogy mégis értesültünk szegény Simon Ta-
más romantikus szerelméről, lázadás számba
menő házasságáról, értetlenkedve, némi ajk-
biggyesztéssel fogadtuk a komikusnak tetsző
ügy hírét. Hiszen már javában dúlt a harc Nagy
Imre kormányprogramja körül, amikor 1953
őszén híre járt, hogy két fiatalkorú költő, Simon
Tamás és Kemenes Inez szüleik akarata elle-
nére összeházasodtak, és lakás híján a budai
hegyek egyik barlangjában fagyoskodnak. Ak-
koriban a közügyek annyira lefoglalták érdeklő-
désünket, hogy nem kutattuk, ez a két bolond
fiatal vajon miért hagyta ott a szülői házat.
Hamar meg is feledkeztünk róluk, s amikor
három évvel később, 1956 márciusában érte-
sültünk Simon Tamás haláláról, már a jó emlé-
kezetűek segítségét kellett igénybe venni. hogy
eszünkbe idézzék, ki is volt ez a boldogtalan
fiatalember. Még patrónusának, a bámulatos
Hegedűs Gézának sem sikerült Simon Tamás
emlékét fenntartania, noha a Magvető Könyvki-
adó igazgatójaként 1957-ben saját előszavával
jelentette meg a szerencsétlen ifjú kéziratban
maradt drámáját, a Don Juant. Az irodalmi
közvélemény nem vett tudomást a könyvecské-
ről, amiben feltehetően az is közrejátszott, hogy a
patrónust, Hegedűs Gézát még ez évben
sürgősen menesztették a Magvető éléről. Azzal
vádolták, nem alaptalanul, hogy igazgatói
posztját az anyagi gondokkal küzdő magyar írók
segélyezésére használja fel.

Simon Tamás Don Juanja az XL Színház
előadásában

A magyar drámairodalom mitológiája már-
már megköveteli, hogy legjelentősebb drámaí-
róink nem érhetik meg darabjaik színpadra ke-
rülését; idő előtt leteszik a tollat, abbahagyják a
drámaírást. mint Katona József, vagy öngyilkos
módon vetnek véget életüknek, mint Sarkadi
Imre. Hegedűs Géza előszava szerint vélhető.
hogy a skizofrén hajlamú és éhező fiatalember
tudatosan altatta át magát a túlvilágra.
Nem állítom, hogy Simon Tamás Don Juanja

a Bánk bánhoz vagy Az ember tragédiájához
mérhető alkotás volna. De legalábbis eredeti
változatában egyike lehet a figyelemre méltó
drámai költeményekben nem különösebben
gazdag magyar színműirodalom alkalmanként
felújítható darabjainak.

Simon nem követte Bernard Shaw Tanner

Johnjának példáját, nem modernizált, az ő hőse
továbbra is a tizenhatodik századi Sevillában
gyújtja lángra a szereleméhes hölgyek szívét. A
Don Juan-téma ilyesfajta feldolgozásához illik
is a rímes, vers s nyelvezet, amely Simon szín-
művében nemcsak a szárnyaló tirádák, szerel-
mi vallomások és a tépelődő, önelemző mono-
lógok szép, költői kifejtését segíti elő, de az
elkerülhetetlen hétköznapi dialógusok hiteles-
ségét is meg tudja őrizni. A cselekmény a Don
Juan-mítosz ismert történetét új, váratlan, ér-
dekfeszítő fordulatokkal gazdagítja, anélkül
azonban, hogy zavaró módon elhagyná a mí-
tosz tartományát. A mitikus témának megfelelő-
en Simon mindössze néhány erőteljes vonással
jellemzi alakjait de ez is elég az elkülönülő
arcélek kiformálásához.
Simon Tamás jól tudta, hogy a világhírű fel-
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dolgozások után az örökölt témát nem érdemes
még egyszer elbeszélnie, az ő nagy újítása az,
hogy a Don Juan-történetet a mítosz sérelme
nélkül új dimenzióba emeli át, s ezen a módon
máig is aktualitással bíró, új gondolatokkal és új
színekkel dúsítja fel a maga változatát.

Simon Don Juanja egy Sevilla gettójában
nevelkedett ifjú, valódi nevén Dávid Hakohén,
aki megszólalásig hasonlít a valódi Don Juanra.
A gettó hagyományőrző, szűkös életlehetősé-
geivel elégedetlen fiatalember úgy fordít sor-
sán, hogy a váratlanul elhalálozott Don Juan
Tenoriónak adja ki magát. Az anyagi jólétet,
örömöket, szabadságot, teljesebb életet ígérő
alakváltoztatásnak azonban ára van. Dávidnak
meg kell tagadnia egész addigi múltját, hitét,
neveltetését, saját énjét. A vállalt szerep ugyan
nem idegen tőle, de mégiscsak szerep.

Simon Tamás drámai költeménye fontos
problémát feszeget: a napjainkban olyannyira

Holl István (Eliezer) és Enyedi Éva (Rachel)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

vitatott zsidó identitásnak, az asszimiláció elu-
tasításának, illetve szükségességének a dilem-
máját. Megjeleníti a vállalt szerepében magára
maradó, önmagától elidegenült ember drámá-
ját. Az ő hőse is a konvenciók világa, szokásjoga
ellen lázad és bukik el.

A zsidó kispolgárból arisztokrata főúrrá átala-
kuló hős vívódásainak időszerűségéről sem a
dráma megírásakor, sem egy évvel később,
1957-ben nem lehetett őszintén beszélni, ezt
okos, értő bevezetőjében Hegedűs Géza sem
vállalhatta. A színmű aktualitásának nyílt kifejté-
se veszélyeztette volna a megjelentetést. Annál
szomorúbb, hogy harminchárom évi tetszhalál
után e drámai költemény feltámasztására vál-
lalkozó Salamon Suba László is elsikkasztja a
színmű lényegi mondanivalóját. A rendező ép-
pen azzal az egy-két jelenettel és tirádával rövi-
dítette meg a darabot, amelyek a főszereplő
talajvesztését, otthontalanságát, vívódásait
ecsetelik, azt a felismerését, hogy miután Don
Juan szerepét vállalva, kitörésével, lázadásával
nemcsak másokat bántott, szégyenített, alázott

meg, hanem még önmagát is boldogtalanná
tette, régi énjéhez sem térhet többé vissza.

Salamon Suba Lászlótól értőbb, konzseniáli-
sabb rendezést vártunk. Úgy tűnt, hogy első
bemutatkozásával, Queneau Stílusgyakorlatá-
nak kirobbanóan sikeres színpadra állításával
magára ölthette az ígéretes nagy tehetség miti-
kus varázsköpenyét. Azóta jó néhány év telt el,
és egyre félőbb, hogy a köpeny közönséges
ballonkabátnak bizonyul. Várhatóan Salamon
Suba Lászlónak ez az új munkája sem öregbíti
majd a rendezői tehetségéhez fűződő mítoszt.

Szegény Simon Tamás drámájának kivégzé-
sét az amatőr szinten működő társulat fejezi be.
Akad ugyan az együttesben néhány ismert név, a
többieknek azonban sikerült a profikat is (talán
az egy Holl István kivételével) lehúzniuk a maguk
szintjére. Igaz, a tegnapi nagyok beszédét
legalább érteni tehet. Kifejezetten zavaróan
hatott, hogy a címszereplő Csendes Olivért
alkata legkevésbé sem predesztinálja a szívtipró
Don Juan szerepére, bár a felvonultatott
hölgykoszorú lát-tán megérthettük, hogy
Csendes, nevéhez alkalmazkodva, csendesen,
unottan, fáradtan szemléli őket, hiába követett el
mindent Pauer Gyula, hogy élénk színű, lenge
ruhakölteményeivel kiemelje az elcsábítandó
dámák bájait.

Az előadás végül is önmaga paródiájaként
hatott. Akik nem ismerték az eredeti művet,
azokban fel is merült, hogy talán éppen a paró-
diaformát tudatosan felvállalva kellett volna Si-
mon Don Juanját színre vinni.

Mítoszt sejtő várakozás előzte meg az „extra
large"-méretet jelző XL Színház bemutatkozását
is. Ezt a várakozást elsősorban Cseh Tamás
családi, baráti legendákat szövő dalainak
szövegírója, a Legendárium című regény írója, a
Hamlet-tragédia képletét újrafogalmazó Halmi-
dráma szerzője és két film, a Teleki Pál mítoszát
idéző Tanítványok, illetve az Eldorádó író-rende-
zője, Bereményi Géza keltette fel bennünk.

Az újonnan alakult színház bemutatkozásá-
nak kudarca után legfeljebb csak abban re-
ménykedhetünk, hogy - mint a Don Juan szín-re
vitt változatában - a kupán csapás nem teríti le
végérvényesen az ígéretes vállalkozást, s hogy
Bereményi Géza levonja a megfelelő
következtetéseket.

Simon Tamás: Don Juan (XL Színház) Díszlet-
jelmez: Pauer Gyula. Zene: Melis László.
Dalszövegek: Bereményi Géza. Koreográfia:
Krámer György. Rendező: Salamon Suba
László.
Szereplők: Csendes Olivér, Keres Emit, Cserna
Antal, Bitskey Tibor, Szalai Krisztina, Zillich Be-
atrix, Martin Márta, Háda János, Szilágyi István,
Sörös Sándor, Holt István, Enyedi Éva, Somhe-
gyi György, Sárkány János, Czvetkó Sándor,
Borbély Sándor, Soproni Ági, Csere Ágnes,
Détár Enikő, Nagy Adrienn, Dezsényi Péter.


