
ta érzékeltetni a buzgó tanítvány helyez-
kedő igyekezetét, a nélkülözhetetlen ember
blöfföktől sem idegen készségeskedését.
Czeglédi Sándor az eszperantista vidéki
csodabogár epizódnyi szerepében re-
mekelt. Esett kis figurája, szárnyalásokról
lekéső buzgalma fájdalmasan igazolta: mit
jelent egy Csomorkánynál is kisebb helyen
egyedül tudni eszperantóul, s mit, ha erre a
tudásra végre-valahára szüksége van a
többieknek. Tornyai doktort, a
közintézmények létesítésével köz-életi
szereplést, netán közhivatalt, uram bocsá':
képviselőséget is becserkésző karrierista
orvost Györffy László elevenítette meg,
könnyeden s kissé galambszürkébb-nek
öltöztetve, mint ilyen kisvárosban és ilyen
időkben a figura járhatott. A leg-
háládatlanabb férfiszerep Szoboszlay Sán-
dornak, Tölcséry megjelenítőjének jutott.
Megváltó' mosollyal kellett viselnie a
szellemi fárosz lábainál nyüzsgő rajongók
oktalanságát hosszú negyedórákon
keresztül, míg szerényen - s mennyi-re
őszinte álszerényen! - ismét és újra el
kellett hintenie a mélyen átgondolt na-
ivságot. Dicsérje Szoboszlay Sándor já-
tékintelligenciáját, hogy ilyen föltételek
mellett is mindvégig főszereplő tudott
maradni. Egyéniségének súlya pillanatra se,
szöveg nélkül se vesztett jelentőségéből.
leghálásabb férfiszerepet Vajda Károly
alakíthatta: Mr. Brown volt, az idegenbe
szakadt hazánkfia, aki most az amerikai
ajándékcsomagok elosztására felügyel. A
figurát ugyan bohózatig menő tónusban
rajzolta meg, de ez nem vált a színházi
mulatság sérelmére. Egyszerre volt
praktikus amerikai kispolgár és nagyképű
hazalátogató, hálás unokaöcs (deportálásba
hurcolt nagynénje végakarata szerint
részesíti Tölcséryéket előnyökben
ruhaosztáskor) és érzelgősséget nem
ismerő kereskedő. Kivagyiság és okosság
úgy tudott keveredni játékában, hogy
rokonszenvünket mindvégig meg-őrizte.
Spányik Éva emlékezetes jelene-tét már
fentebb említettük. Igaza volt egyik
bírálójának: úgy játszott, mintha e g y igazi
Németh László-darabban játszott volna.
De úgy tetszik, Spányik Évának volt igaza.
Egyfelől, mert e z v a l ó b a n Németh László-
darab volt. Másfelől nem azért játszotta
szerepét halálosan komolyan, mert korábbi
Németh-hősnők tragikus maszkja reá
merevedett, hanem azért, mert tudta, hogy
ennek a figurának eredendő humora akkor
tűnik elő, ha humorizálás nélkül formálja
meg. A jelenet arról szól, hogy a bűnös
asszony, a meg-tévedt anya térden állva
esdekel urának,

amiért az óljukba tévedt sertést levágta, s a
hurkát-kolbászt-sülteket fölszolgálni
merészelte a vendégeknek. Sőt: még asz-
kéta hitvesének is tányérjára csempészett
néhány jobb falatot. 1 lát mit érdemelhet
az az asszony, aki ennyire vetemedik? - Jól
tudta Spányik Éva, hogy mit céloz ez a
jelenet, s mi ennek valódi fonákja. Nem a
nézővel összekacsintó komédiázás, ha-nem
a könnyekig őszinte rimánkodás. Úgy
igazán leleplező, úgy fájdalmasan metsző, s
csakis úgy fordítható a szatíra
középpontjában álló Tölcséry-Németh
ellen. Értette a szerzőt.

Az egész játék folyamán csillogó ala-
kításra nyílt módja Meszléry Juditnak.

tetye-tutya Varga tűzrőlpattant feleségét
játszotta, aki ugyan praktikus eszű, józan
asszony, de a nagy szervezkedéssel együtt
járó szereplési viszketegségben kissé maga
is megkótyagosodik. Ékes példája ez a
figura annak, hogy Németh László milyen
jól ismerte szépasszony rajongói
kapacitását mind szellemi teljesítmény,
mind hiúság dolgában. Hiszen pata asszony
mindaddig eszén van, amíg nem kell
féltenie a vonzó asszonynak fönntartott
státusát. De mihelyt megjelenik Miss
Gordon, már hiúságának rabja ő is. Miss
Gordonként Dobos Ildikó alighanem
pályája legnehezebb szerepét játszhatta.
Nem mintha tehetséggel nem győzte
volna, hanem inkább: a szerep nem győzte
őt. Végig angolul kellett beszélnie, s
gesztusokkal kifejeznie azt, amiről az
angolul nem értő közönséget mégiscsak
tájékoztatni kellett. Úgy hiszem, a szerző
maga keresett volna jobb megoldást, ha
látja, hogy a még--oly nagy erőfeszítés
dacára is milyen kicsiny hatásfokkal válik
dramaturgiailag értékesíthetővé ez a
szerep.

Tizedik Németh László-premierje volt
ez a veszprémi társulatnak. Nem tudom, a
premierközönség, amely nyilván már
hajlékonyan tudja követni a korábbi da-
rabok alapján a sajátosan nehéz szöveget,
mint ünnepelte az együttest. Én közel a
harmincadik előadáshoz, Celldömölkön
láttam a darabot, kisszámú, de lelkes kö-
zönség körében.
Németh László: Harc a jólét ellen (veszprémi
Petőfi .Színház.)

Rendezte: Horvai István m. v. Díszlettervező:
Fehér Miklós m. Jelmeztervezö: Hruby
Mária.

S z ereplők: Szoboszlay Sándor, Spányik
Éva, Csizmadia Gabi, Dávid Kiss Ferenc,
Meszléry Judit, Dobák Lajos, Györffy Lász-
ló, Czeglédy Sándor, Vajda Károly, Dobos
Ildikó, Bakody József, Szikra József, Árva
László, Háromszéki Péter, Monori Balázs.

BALOGH TIBOR

Egy vidéki üvegház lakói

Az Elveszett paradicsom
Kecskeméten

Ezerkilencszáznyolcvanegy augusztus
tizenharmadikán ismét körülvette a ma-
gyar irodalma reprezentáló sokadalom azt
a másfél négyzetméternyi földterüle-tet
amelyről húsz esztendővel ezelőtt a
temetkezési hivatal megfellebbezhetet-
lenül fogalmazta meg a határozatot egy
kategorikus fejtáblán: ez Sarkadi Imre író
nyughelye Ám bármily gyakorlata légyen
is a temetkezési hivatalnak az efféle,
megfellebbezhetetlen kijelentésekben,
maga sem gondolhatta akkor, hogy ítélete
mindmáig az egyetlen objektív iroda-
lomtörténeti értékelés lesz arról a mű-
vészről, akinek halála avagy: kivonulása a
létezésből alighanem örökre meg
fejthetetlen talány marad.

Most lehetne hatvanéves Sarkadi lm-re,
s már húsz esztendeje nincs közöttünk.
Munkáiról az elmúlt két évtized során
temérdek Temzés jelent meg, íródott róla
egy vallomás- és egy életrajzi kötet, s
készült számos disszertáció. Sírkőavatásán
azonban Csaplár Vilmos beszédének
hallatán megerősödött bennem a meg-
győződés, hogy erről az életműről ma sem
tudunk lényegesen többet, mint amennyit
1961-ben tudott ama néhány barát, akiket
olyan hirtelen hagyott magukra azon a
tragikus emlékezetű estén. Valószínűleg
azért nem gazdagodhatott, mélyülhetett
Sarkadi-képünk az eltelt, kisebb
történelemnyi idő alatt, mert az
életműnek ettől a végzetes pillanattól
fogva a halál lett a szubsztanciája, ponto-
sabban: a halál oka vált a róla alkotott
esztétikai ítéletek fundamentumává, s az
maradt máig is.

Azok ugyanis, akik egykor - más, előző
korok művészeinek sorsa példáján
könnyű tollal teremtettek egyenes ösz-
szefüggést az önpusztítás és a társadalmi
deformáció között, most, a kínálkozó
analógiák kisértetétől riadtan, igyekeztek
megfosztani a tragikus zuhanás el-
követőjét attól a képességtől, amelynek
birtokában a végső mozdulat pillanatában
esetleg a szabad akarata szerint cse-
lekedhetett Ugyanakkor mások, a vak
véletlen lehetőségét kizárva, a társadalmi-
emberi konstellációk eltűrhetetlenségének
tudatos kifejezését vélték felis-
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merni az író maga kereste halálában. Úgy
tetszik, a művészetpolitikusok és az iro-
dalomtörténészek, a jó barátok és a ra-
cionális esztéták számára egyszer s min-
denkorra megkerülhetetlen feladat lesz a
műelemzéseket, színikritikákat bevezető
(vagy összegző) találgatás, hogy vajon az
ablakpárkányra lendülő test volt-e vissza-
tántorodni gyönge, vagy a lélek nem
visszahőkölni bátor? S az egymást ér-
vénytelenítő érvek meg-megújuló ütkö-
zetében csakugyan nem marad más bizo-
nyosság, mint a végső mozdulat puszta
ténye. Közben pedig, szép csöndesen, fe-
ledésbe merül minden esztétikai érték-
szempont, a művekben sűrűsödő valóság
egész gazdagsága, s örökre rejtve marad
előttünk a csaknem valamennyi történet-
beli és színműben felbukkanó legsajátabb
Sarkadi-hős igazi arca.

A végjáték természetrajza

Az Elveszett paradicsom az életmű legtöbbet
vitatott, záró ciklusába tartozik, a Bolond
és szörnyeteg, a Gyáva és az Oszlopos Simeon
mellé. Az elemzésekben többnyire
különös jelentőséget tulajdonítanak az
utolsó két dráma keletkezési sorrendjé-
nek, attól a feltételezéstől indíttatva, hogy
csak a legkésőbben alkotott hős lehet az
abszolút kulcsfigura: vagy Kis János, aki,
miután meggyőződik a világ ügyeinek
jóra fordíthatatlanságáról, a

konstruálása, vagy az életművön belüli,
nem esztétikai szempontú értéksorrend
találgatása helyett - csak arra figyelnünk,
ami a művek világán belül van, csak arról
beszélnünk, ami darabok szövegéből
tárulkozhat fel korunk színpadán. Ilyen-
fajta megközelítésre int bennünket az El-
veszett paradicsom-előadások története is.

Az 1961. május z6-i, Pártos Géza ren-
dezte ősbemutató napján Sarkadi Imre
éppen hat hete volt halott. A tragikus
körülmény akkor, már a próbák során,
szinte észrevétlen épült be a darabba, s
akarva-akaratlan az előadás meghatározó
motívuma lett. A néző számára önkén-
telenül adódott a kérdés: törvény van-e
abban, hogy a konfekcionált élettérben
megférni nem tudó személyiségnek vét-
keznie kell, s elkerülhetetlen következ-
mény-e, hogy a vétsége nem nyerhet fel-
oldozást. A morálfilozófiai általánosság
szintjén túl a kérdésnek 1961-ben nyo-
matékos politikai hangsúlya volt. Közön-
ség és kritikus egyaránt belevetítette a
Sebők Zoltán által végrehajtott sikertelen
abortuszműtét szituációjába az 1956-os
katasztrófa azon áldozatainak sorsát, akik
vétlenül vétkeztek, vagyis „szakmai"

alkalmatlanságuk tudatában vállalkoztak
utóbb bűnösnek bizonyult történelmi
szerepekre. De - az asszociáció
reakciójaként - természetes volt ekkor a
társadalmi lelkiismeret ügyeletes szó-
szólóinak elemzése is, amely a privát
tragédiára, az elkényeztetett, dédelgetett,
kiszolgált, felelőtlen és cinikus hős
álarcának lehullására, az erkölcsi megvi-
lágosodással végződő személyes drámára
terelte a figyelmet.

Az író halálának tízéves jubileumán
készült tanulmány már pontosabban tár-ja
föl a személyesség és a történelem kap-
csolatát. „Ha valaki azt állítaná - írja Pándi
Pál -, hogy az Elveszett paradicsom
tulajdonképpen parabola, amellyel az 1956
utáni zsibbadtságból eszmélő író példázza
saját életútjának és a társtípusuk
pályamenetének irányát és tanulságait,
akkor azt válaszolnám, hogy a drámának
ilyen közvetlen desiffrírozáson alapuló
összekapcsolása az ellenforradalommal s a
rákövetkező helyzettel - a művészi jelentést
redukáló eljárás. Az Elveszett paradicsom nem
parabola, az írói mondani-való a mű saját
világának tárgyi valóságából nő ki (...) úgy,
hogy a konfliktus drámai megjelenítése
felidéző erejű, a hatás képzettársító
mechanizmusa meg-mozgatja a nézőben és
az olvasóban az 56 utáni helyzet
értelmezését is. (. ..) A dráma felidéző
dinamizmusában

rosszat a végsőkig rontva, a negatívumok
szférájában teremt tiszta értékrendet maga
körül; vagy Sebők Zoltán, aki előtt a
választás dilemmájának óráiban - bár
ugyanaz az önpusztító értelem munkál
benne, mint az Oszlopos Simeon Kis Jáno-
sában -, a könyörtelenül következetes lo-
gika pillanatnyi megtorpanása következ-
tében, földereng a tragikus determinációtól
való elhajlás csöppnyi reménye. Olyan
pályaszakaszban születtek pedig ezek a
művek, amelyben aligha volna szabad
kizárólagosságokat keresnünk. Az utolsó
négy alkotás ugyanis annyira szoros egy-
másutánban íródott (néhány hónap alatt),
hogy mindenképpen számolnunk kell az
ihletettség természetét befolyásoló kü-
lönféle tényezők azonosságával az adott
periódusban. Ám ha ez így van, akkor a
kronológia bármilyen hiteles megállapítása
sem avathatja egyik művet sem egyedüli
művészi végrendeletté. Valószerűbb-nek
tetszik a feltételezés, hogy az Oszlopos
Simeon és az Elveszett paradicsom a
személyiség válsághelyzetében vállalható
szerepek egy-egy változatának próbája, a
sors kihívására adható két, eltérő válasz,
amelyek azonban egymáshoz képest nem
jelentenek fejlődést, nem fejeznek ki
szemléletváltozást: kapcsolatuk mellé-
rendeltségi és alternatív. Érdemesebb te-hát
- a művészi végzet titkainak sanda
fürkészése, vulgarista fejlődésrajzok



egyébként nem kis szerepet játszik Zoltán
vétkének-bűnének - nem tárgyi-epikai,
hanem szerkezeti hasonlósága
(hangsúlyozom: csakis szerkezeti hason-
lósága!) többek között bizonyos ötven-
hatos magatartástípusokkal."

A dráma első értelmezését döntöen
valóban a külső körülmények átsugárzása
határozta meg. A 61-es előadásban a
történelem teremtett atmoszférát, s csak
amikor időben és gondolkodásban távol
kerültünk az egész nemzetet meg-rázó
eseménytől, illetve az író személyes
tragédiájától, akkor sikerült szembenéz-
nünk a műben rejtező teljes társadalmi-
pshichológiai valósággal. Az átértelmezési
folyamat rendkívül jellemző, közbülső
állomása volt az 1 9 75-ös Madách színházi
bemutató, Szirtes Tamás rendezésében,
Sztankay István főszereplésével. Ez az
előadás igen gördülékenyre sikeredett.
Minden, egykor elemi erővel fel-törő
szenvedély hétköznapira kalibrált
változatában jelentkezett benne: a haláltól
szabadító hatalmú szerelem is, a Se-bők-
féle "szörnyetegek" világfaló önzése is
bágyadt lángokat lövellt. Úgy tűnt föl,
hogy miután az idő kiszippantotta a da-
rabból a történelmet, a drámai konfliktus
végérvényesen priváttá, egy charmeur
típusú, felszínesen „felesleges ember"

balszerencséjévé súlytalanodott. A
választásainkat, etikai tartásunkat,
véleményeinket lényegtelenítö
(kockázatmentéssé tevő és elimináló)
„történelemszünet" közérzete csakugyan
igazolni látszott ezt a megjelenítési,
hajlamossá téve a kritikust és az
irodalomtörténészt arra a gondolatra,
hogy az Elveszett paradicsom a nem
mindenkor időszerűsíthető, tehát a
ciklikus érvényességű irodalmi alkotások
sorába tartozik. Pedig az újraértelmezés
szükségességére, a Sebők Zoltánok
sorsában fölfedezhető általános tör-
vényszerűségekre figyelmeztethette volna
az 1 9 6 1 - 1 9 8 1 közötti húsz esztendő
szín-padra állítóit a nyugalom és a
gazdasági prosperitás paradicsomi
esztendeiben bekövetkezett néhány
drasztikus és nem kevesebb csöndes
lefolyású önpusztító aktus -- Latinovits
Zoltán, B. Nagy László, Kondor Béla,
Hajnóczy Péter, Huszárik Zoltán kilépése
a létezés kötelező rendjébő l - amelyek
mindegyike, aligha-nem, közös
motívumokra vezethető viszsza. E
motívumok végül is Szőke István
kecskeméti rendezésében tárulkoztak föl
valamennyi összefüggésükben.

Kondor Béla halotti maszkja

hever, gipszszoborrá öntve, alig észre-
vehetően, Sebők Zoltán könyvespolcán a
kecskeméti előadás üvegházában. Szőke
István két éven belül másodszor rendez
Sarkadit, és - amint korábban Miskolcon
- most sem az egyszerűbb, kitaposottabb
utat választja. Miskolci rendezésében a
konvencionálissá vált illusztratív-
nagyrealista Sarkadi-játszás modorával
szakított, fölfedezve a Ház a város mellett

szövegében azokat a groteszk mozzana-
tokat, amelyek bizonyos modulációkkal -
végig nyomon követhetők a cselekmény
során, t komikus groteszk kezdéstől, a
helyenként lírai groteszk átszíneződésen
keresztül, a tragikus groteszkbe forduló
befejezésig. A groteszkre hangolt előadás
könyörtelen kifejezője volt az általános
emberi alkalmatlanságnak. Simon József,
a fiatalon gyárigazgatóvá lett NÉKOSZ-
ista minden mozdulatát, minden
kapcsolatteremtési kísérletét ego-ista
önérvényesítési szándék, vezette: a
legőszintébb érzelmeiben is önző, a köl-
csönös szeretet gyakorlására képtelen
lény volt, akinek emberi alkalmatlansá-
gához tehetség sem igen járult. Ezt a tí-
pust átemeli Szőke az Elveszett paradi-

csomba is, de tulajdonságait csak részben
ruházza a főhősre: Simon Józsefnek itt
Jóska, Klári férje a dramaturgiai iker-
testvére. Sebők Zoltánban azonban az

alkalmatlanságnak egy másik, mélyebben
gyökerező és tragikusabb változatát fe-
dezteti fel.

A kecskeméti előadás újdonsága, hogy
nem él a honi és a világpolitikai légkör
feszültebbé válása következtében kínál-
kozó időszerűsítési lehetőségekkel. Egy-
szerű és hálás feladat volna pedig ismét a
nagy formátumú egyéniség külső fenye-
getettségéről szólni. Az értő füleknek
irányzott, bevált patronok durrogtatása
helyett Szőke egészen eredeti megoldás-
hoz folyamodik: hagyja eljátszani a drá-
mát úgy, ahogy van, engedi élni a szöve-
get, nagy szabadságot nyújt a színészek-
ne k . A beavatkozás elmulasztása vakme-
rő próbatétel, ám végül igazolja Szőkét.

Amikor a játék szabadjára engedése
mellett döntött, alighanem a saját értel-
mezési dilemmája „vezette" a rendezőt .
Világos lehetett számára, hogy a darab
születésekor, annak létrehozására ható
társadalmi-történelmi valóság tényeivel a
mai nézőnek már nincs kapcsolata. Hiába
volnának a huszonöt és húsz esztendő
előtti időkre vonatkozó, politikai vagy
éltrajzi utalások, a családi dráma törté-
nelmi példázattá emeléséhez hiányoznak
az asszociációs csatornák. De elmúlt az
az idő is, amikor egy agysebész arra
kényszerült, hogy titokban a lakásán
maga végezzen abortuszműtétet. Ami így
a darabból látszólag •-- megmarad:

Zoltán (Tolnai Miklós) és Éva (Réti Erika) a kecskeméti Sarkadi-előadásban (Karáth Imre felvételei)



a hirtelen lobbanó, örök beteljesületlen-
ségre kárhoztatott szerelem, az öngyil-
kosságot vagy a börtönt megelőző két nap
boldogságából sarjadó kétségbeejtő
reménytelenség: a lehetőség lehetetlen-
ségének drámája. Csakhogy a lehetőség
lehetetlenségének drámáját privát alapon
és tét nélkül (vagyis a vétség korabeli
társadalmi súlyának megérzékíthetetlen-
sége tudatában) eljászani harmadosztályú
bulvármegoldás lenne. Járhatóbb-nak
mutatkozhatott ezzel szemben a jelen
időre transzponálás útja, amelyen haladva
a politikai vonatkozások szintjét életre
lehetett volna kelteni, ezáltal azonban az
alapkonfliktus és a ráépülő asszociációs
réteg egyensúlya bomlana meg. A
színrevitel harmadik lehetősége a bibliai
párhuzamok hangsúlyozása lehetne (a cím,
Zoltán krisztusi kora, a női nevek
nyomán), ám ezek az utalások nem
alkotnak olyan egész rendszert, amely
révén megfogalmazódnék a keresztény
mitológiában lejegyzett, a huszonöt év
előtti s a napjainkban közöttünk járó-kelő,
lappangó hősök tervezte megváltási
kísérletek általános érvényű, időtlen
tanulsága.

Mindezeket végiggondolva maradhatott
á rendező számára az egyetlen esély: a
szövegre és a színészek értelmező mun-
kájára hagyatkozás kockázata. A szöveg-
értelmezés e szabadsága révén, a feladattal
küzdve, végül a színészek lelnek rá a
darab; egyetlen lehetséges intonációjára, a
legbenső bizonytalanságot kifejező
többszólamúság hangjára, s ezáltal a
dráma eddig föltáratlan, új dimenziókkal
gazdagodik.

Sebők Zoltánt Tolnai Miklós alakítja.
Úgy toppan a színpadra, mint akinek né-
hány perccel ezelőtt valami nagyon nem
sikerült: a hirtelen szilárd talajt vesztett
ember kapaszkodókat kereső tekintete
pásztázza apja üvegházának szegleteit,
mígnem rátalál a pálinkásüvegre. Ettől a
perctől fogva szédületes gyorsasággal
nyeri vissza egyensúlyát s terjeszti ki
uralmát környezete fölött. Ám a születés-
napra egybegyűlt család számára ez a hang
legalább háromféleképpen cseng. A
felületes hallgatók a régi nyegleséget, a
lélektiprásban határt, önkorlátozást nem
ismerő szörnyeteg szavainak nyers
gorombaságát vagy cinikus nyájasságát
érzik, a halált okozó műhibáról tudomást
szerző apa számára pedig a rossz végsőkig
rontására eltökélt, a saját helyzetét bo-
rotvaéles elmével felmérő konok fiú ma-
gabiztossága hallható. Ebben a polifóniá-
ban azonban a harmadik szólam hozza az

értelmezési újdonságot: Tolnai, a Mirával
történő találkozásakor, a korábbi ala-
kításokban megszokott, intellektuális ter-
mészetű, fölényes elegancia helyett nyer-
sebb, vibrálóbb arcot mutat - nem hagy-ja
azonnal megszeretni magát. S a főhős-nek
e pillanatnyi kizökkenése a beidegzett
pózból teremti meg a lány számára is a
közeledés tónusát.

Ábrahám Edit Mirája az ösztöneivel
fogja föl, már az első percben, a Zoltán
szavaiból sugárzó felszíni magabiztosság
mögött a később elhatalmasodó bizony-
talanság csíráját. Játéka úgy válik árnyal-
tan többszólamúvá, hogy mindvégig
megőrzi a Zoltánhoz való közeledésben a
hódításra érett testi báj és a lélek szép-
ségének együtt megváltó erejű kettősségét.
Az ő mozdulatainak sutasága, bizony-
talansága, az intonáció olykor harsány
felhangja a gyermeki és felnőtti tudat
keveredésének eredménye, s - bár néha
gyanítjuk mögötte a pályakezdő színész-
nő rutintalanságát motivikusan rend-kívül
hiteles a szerepformálás.

Zoltán következetesen fölépített elbi-
zonytalanodásának van egy másik jelen-
tésvonatkozása is, amely az apjával való
kapcsolatából bontakozik ki. Garay József
alakításában az öreg Sebők nem a
szokványosan steril pozitív hős. Botanikai
szorgalma nem a természet rendjéhez
visszatalált, örök nyugalomra lelt aggas-
tyán belső harmóniáját árasztja, inkább
mintha valami, egykor fogcsikorgatva
magára kényszerített önfegyelem terelné
életét ebben a biztonságos mederben. Né-
hol azonban fölsejlenek a ködbe vesző
múlt megpróbáltatásának emlékei is. Kö-
vetkezésképpen az öreg Sebők - a hagyo-
mányos értelemben - nem lehet pozitív
példa, viszont az apa és a fiú ifjúkorának
története között sejthető hasonlóságból
kínálkozhat a Zoltán-típusú hősök számá-
ra követhető életmodell. Ez a sugallat: az
emberi alkalmatlanságot szülő helyzetek
kerülésére való inspiráció, ami a privát
szférában jelenti az elegyedést a
környezettel, a politikai szinten pedig az
inkompetens cselekvés (a világ ügyeibe
való kontár beavatkozás) alóli kibúvást,
vagyis az oblomovi példát, amelyet Sar-
kadi mindig irigységgel vegyes csodálattal
szemlélt, de megvalósítani sohasem
tudott, mint ahogy a darab befejezése
pillanatában Sebők Zoltán sem.

A Sebőkök, a Kondorok és társaik vét-
sége a nem cselekvés elszalasztott lehető-
sége, tragédiája az elkésett belátás. Ettől a
ponttól fogva két választásuk van: vagy
azon az úton indulnak el, amely a

Kis János sorsában megfogalmazott for-
dított oblomovságba - a köznapi rációtól való
szabadulás jegyében, - a személyiség teljes
lebomlásába torkollik, vagy az öreg Sebők
alternatíváját követhetik, aki az önkéntes
önkorlátozást mint a fennmaradás
programját kínálja számukra. A két út
Sebők Zoltán előtt is nyitott. A választás
pillanata előtt azonban a dráma
cselekménye megszakad.

Attól a jelenettől kezdve, hogy a szín-re
lép, egészen a végső, nagy megvilá-
gosodást kifejező katartikus zokogásig,
Sebők Zoltán a darabban az abszolút
jelenlévő. Az ő drámájáé, a kivételesen nagy
formátumú (tehát kivételesen tehetséges,
kivételesen önző, kivételesen cinikus és
kivételesen összeférhetetlen) egyéniségé a
dramaturgiai főszerep. A második
vonalban, a köztes szellemi tér-ben
találjuk a Zoltánnal bizonyos vonat-
kozásban ellenpontot képviselő Mirát és
Sebők Imrét. A harmadik vonalba tartozik
a szereplőknek az a köre, amely a ki-
vételes egyéniség létezési közegét alkotja: a
magyar értelmiség keresztmetszetét. Az ő
sorsuk mind-mind külön kis dráma, amit
érzékletesen el is játszanak. Jablonkay
Mária (Klára) az egzisztenciális
kiszolgáltatottságban élőt, aki áldozatává
válik foglalkozásának, Réti Erika (Éva) a
szerelmi nyomorba jutott kék-harisnyát,
Mucsi Sándor (Jóska) a diplomatatáskás,
hivatalnokigazgatóvá szelídült mozgalmi
embert, aki a tősgyökeres értelmiségi
családban - a származása és szellemi
adottságai miatt - örökösen görnyedt
gerinccel mozog. Ezek a miniatűr drámák,
belefonódva a főcselekmény áramába, az
Elveszett paradicsomot a huszadik század végi
kelet-európai értelmiség
személyiségválságának természetrajzává
teszik Kecskeméten.

Kerényi József díszlet-üvegháza tehát - a
rendező szándéka szerint - kettős funkciójú
kell legyen. Egyrészt finom
naturalizmussal építve alkotja az öreg Se-
bők mikrovilágát, másrészt - az anyagok
színe, plaszticitása révén - stilizált jelen-
tésű is. Közös fedél, gyűjtőtér, vagy, ha
úgy tetszik, elegáns architektúrájú kalicka
az emberi nem egy speciális fajtája, a
kelet-európai értelmiség számára.

Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom (kecskeméti
Katona József Színház)
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