
falukutatói - élükön Sírásó Károllyal --a
megfelelő helyszínt. A darab humorának
forrása, hogy a népes falukutató csoport
tévedésből nem abba a faluba utazik,
ahová egyik buzgó társuk irányít-ja őket,
hanem egy másikba, amelyet ugyanúgy
Keszinek hívnak, mint az eredetileg
kiszemelt „pusztuló" falut. Itt azonban
pusztulásnak nyoma sincs. A fa-
lukutatókat ez azonban mit sem zavarja.
A tételt: a magyarság pusztulását min-
denképpen igazolni akarják. A kétségbe-
esett, erőltetett bizonyítási eljárásból a
legképtelenebb helyzetek, félreértések
adódnak. Németh László a klasszikus,
hagyományos bohózat alaphelyzeteire,
összetévesztésekre, félreértések re, félre-
ismerésekre építi fel vígjátékát.

Elismeréssel szólhatunk a rendező,
Pétervári István érdemeiről, aki a lehet-
séges és várható buktatók ellenére bátran
nyúlt vissza ehhez a szinte elfelejtett
vígjátékhoz. Minden jó szándék és igye-
kezet kevésnek bizonyult azonban a mű
időállóságának bizonyítására. A dráma
társadalmi mondanivalója már a múlté,
néhány aktualizálható részletét, például a
cigányproblematikát a rendezés túlságo-
san felszínesen érintette, az exponáláson
alig jutott tovább.

Németh László: Pusztuló magyarok (Veszprémi Petőfi Színház).
Dobák Lajos (jobbszélen) az előadás egyik jelenetében

A mindössze egyetlen novellányi, váz-
latos anyag a rendezőt és a színészeket is
szinte megoldhatatlan feladat elé állította.
Pétervári igyekezett maximálisan kihasz-
nálni a darabban megtalálható helyzet-
komikumot. Egyúttal énekkel, tánccal,
zenével egészítette ki, dúsította föl a
háromfelvonásos játékot. Több alkalommal
valóságos „Röpülj páva"-körök
elevenedtek meg a harmincas évek végét
idéző színpadon. Ezek az ötletek azonban
nem szüntethették meg a mű alap-vető
dramaturgiai hiányosságait, nem il-
leszkedtek szervesen az amúgy is laza
szövetű cselekménybe.

A szereplők mindent megtesznek a darab
sikeréért, de csodákra ők sem képesek. A
vígjáték szerkezeti hiányosságai mellett
elnagyoltak, jellemrajz nélküliek az egyes
figurák is. Ez alól talán csak a falu-kutatók
vezetője, dr. Sírásó Károly kivétel, akit
Dobák Lajos kellően ellenszenvessé,
helyenként félelmetessé formált.
Tökéletesen érzékeltetni tudta a mindent
előre tudó, előkelően pózoló falukutató
alakját. A legmaradéktalanabbul ő valósítja
meg az író elképzeléseit.

A népes szereplőgárdából ki kell emel-ni
Bakody József, Losonczy Ariel, Göndör
Klára, Saárossy Kinga és Papp János
gondos szerepformálását.

Neogrády Antal több tájegység pa-
rasztházaiból egybeötvözött díszletképe
stíluszavarról árulkodik. Hruby Mária
borjúszájú ingbe bújtatott, mezítlábas,
gatyás parasztfiataljai egy évszázaddal
korábbi kort idéznek.

Eklézsia-megkövetés

Tulajdonképpen az Eklézsia-megkövetés
József Attila színházi előadása is eredeti
bemutatónak tekinthető, hiszen a dráma
eddig nem kapott színpadot, csupán a
rádió és a televízió mutatta be 1965-ben,
illetve 197o-ben.

Németh László életművének egyik
alapmotívuma: a nemzeti jobblétért küzdő
történelmi alakok sorsában felkutatni
azokat a súlyos törvényeket, melyek e
magányos hősök és a bennük munkálkodó
erők bukását szükségszerűen előidézték.

1946-ban írt történelmi drámájában az
író Misztótfalusi Kis Miklósnak, a magyar
művelődéstörténet tragikus hősének, a
könyvnyomtatás hazai úttörőjének állít
emléket. Kis Miklós a XVII. század végén
megbecsült könyvnyomtató szak-
emberként, tipográfusként, a mesterségét
művészi fokon értő polgár önérzetével és
önbizalmával tér vissza Hollandiából
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Három
Németh László-bemutató

Pusztuló magyarok

Németh László a Petőfi Színház megala-
kulása óta szinte háziszerzőnek számított
Veszprémben. Ritkán múlt el évad vala-
melyik drámájának bemutatása nélkül. A
színház most egy korai Németh László-
vígjáték, az eddig előadatlan Pusztuló
magyarok bemutatójára vállalkozott.

Az író 1936-ban vígjátékot szentelt
annak, hogy elkülönítse magát a divatból
tragédialátóktól. A Pusztuló magyarok első
vígjátékai sorában, s a harmincas évek
falukutató mozgalmának mulatságos,
szellemes, néhol kegyetlen szatírája. Nem
a falukutató mozgalommal fordul szembe,
hanem annak „korcs kinövéseit" gúnyolja
ki.

A vázlatos, inkább publicisztikus mint
drámai műből egyfajta teoretikusság-
ellenesség is árad. Egy előre elkészített
diagnózishoz keresik a Pusztuló magyarok



Erdélybe, hogy tudását és munkáját hazája
javára gyümölcsöztesse. Megteremti híres
kolozsvári könyvnyomtató műhelyét,
egységes írásmód és tankönyvek be-
vezetését szorgalmazza. Nem egyszerű
mesterember ő, hanem szakmája megszál-
lottja, művésze. A szellemi élet pezsdíté-
sére, befolyásolására törekszik. Nem csu-
pán mesterségét, tudását hozza haza,
hanem széles látókörét, polgáröntudatát és
tekintélyes vagyonát is. Itthon azonban
értetlenség, üldözés vár rá. A féltékenység,
a kicsinyesség kiforgatja nemcsak va-
gyonából, de jó híréből is.

Az Eklézsia-megkövetésben Németh László
a jó ügyért, a haladásért küzdő ember s a
konzervatív hatalom szükség-szerű
összecsapását elemzi. Az író a kon-
zervativizmus, az ostobaság, az irigység és
a provincializmus visszahúzó szorításában
az eszmék erejéről, a sokat akarás, a
tudományos gondolkodás igazságáról,
hitéről vall. Azt a tételt fogalmazza meg a
dráma nyelvén, hogy minden újítónak és
jobbítónak, mindenkinek, aki alkotóan
akar belenyúlni környezete sorsába,
szükségképpen meg kell birkóznia azok-
nak a seregével, akiket érdekük, indulatuk
vagy éppen alaptermészetük a múlt
konzerválására, a status quo görcsös vé-
delmére kényszerít.

Németh László a drámában Kis Mik-lós
meghurcoltatásának, erkölcsi fölényének
és társadalmi igazságának nemes indulatú
rajzát adja. Bemutatja, hogy az irigy,
korlátolt református papok és a
konzervatív nagyurak tábora miként töri
össze ezt a kivételes képességű embert.
Még arra is rákényszerítik, hogy megkö-
vesse az eklézsiát, azaz az egész gyüleke-
zet nyilvánossága előtt adjon számot, és
bánja meg „bűneit".

Az Eklézsia-megkövetés történelmi s
egyszersmind lélektani dráma. Németh
László nemcsak a maradiság és a közöny
ellen lázadó ember tragédiáját írta meg;
Kis Miklós emberi tragédiája sokkal
összetettebb ennél. És a dráma valójában
ott válik igazán sodró erejűvé, ott tud
igazán megrázó és felemelő művészi
tanulságot adni, ahol ezt a lélekben leját-
szódó belső tragédiát fogalmazza meg.
Németh László a színpadot a naturalista
cselekménydrámával szemben - a gondo-
latok, az eszmék harcának, az ember belső
vívódásának színterévé avatja. Ahogy ír-
ja: „ .. a dráma lelke nem az események,
hanem az ember vívódása köztük". Az
Eklézsia-megkövetésben a sajátos Németh
László-i dramaturgia, a szerepépí-
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ugyanis részben újból elmondják, amit már
láttunk. De az egész jelenet ellent-mond
egy kicsit a Németh László-i dra-
maturgiának. Ennek lényege ugyanis az,
hogy a dráma magában a hősben játszódik
le ahogy újraéli, felidézi az össze-
csapásokat, ahogy önmaga védőjévé és
vádlójává válik, ahogy belső világában
változik, megnő, mindent elborít az el-
lentmondás, amit egy külső összecsapás
csak tudatosított. Az Eklézsia-megkövetés

ilyen értelemben tulajdonképpen mono-
dráma.

Berényi Gábor rendezését egyszerűség,
elmélyültség, kidolgozottság, gondolati
tisztaság jellemzi. Került minden
külsődleges beállítást, a lélekben játszódó
dráma mélységeit igyekezett felmutatni.
Mindent a szövegre, a dialógusok önálló
érvényességére alapozott. Jól segítette
ebben Vata Emil kitűnő játékteret biztosító,
dróthálókból készített, bezártságot,
hidegséget árasztó stilizált díszlete, amely-
nek némileg ellentmondtak Kemenes
Fanny kort idéző, szép jelmezei. Átgondolt,
aprólékosan, gondosan kidolgozott,
felépített, drámailag, érzelmileg telített, jó
ritmusú az egész produkció.

A szereplők szépen mondják nem
könnyű szövegüket. Ebben természetesen
igen nagy szerepe van Berényi Gábor kitűnő
színészvezetésének.
Horváth Sándor az önérzetében meg-

tés, a jellemrajz és a feszes intellektuális
nyelv is jól megfigyelhető.

Németh László drámáinak színpadra
állítása eddig - talán csak a Latinovits
Zoltán rendezte veszprémi Győzelem ki-
vétel - mindig pontosan a szerző utasí-
tásainak megfelelően, szövegmódosítás,
nagyobb dramaturgiai változtatás nélkül,
hagyománytisztelő módon történt. Ez-úttal
az előadás dramaturgja és rendezője
korántsem volt hagyománytisztelő.
Mindketten bátran változtattak a - kevésbé
jól szerkesztett Németh László-művek
közé tartozó -- dráma szövegén; átcso-
portosítottak, hozzátettek, elvettek, ki-
egészítettek, rövidítettek. Logikusan tö-
mörítették a kicsit terjedelmes és epikus
drámát. Például elhagyták az egész népes
első felvonást, és az előadást Misztótfalusi
Kis Miklós temetésén mondott eredeti
szövegű gyászbeszéddel indítják. A drá-
mába ágyazták - az eredeti műben nem
szereplő - kegyetlen, szívet szorító
eklézsia-megkövetési jelenetet. E jelentős
változtatások megannyi hasznuk mellett
(tömörség, a szerkezet előnyös megvál-
toztatása) néhány problémával is jártak.
Az első felvonás elhagyásának például az
lett a következménye, hogy elmaradt Kis
Miklós és ellenfeleinek ütköztetése. Az
eklézsia-megkövetési jelenet pedig né-
mileg feleslegessé tette az utána következő
Németh László-i szöveget, abban



bántott ember belső lelki válságát, a
megtört férfi tűnődéseit kelti életre első-
sorban. Az elkeseredés, a tehetetlenség, a
megbántottság fekete színeit mélyítette
újabb és újabb árnyalatokkal. Mint egy
kőtömb, olyan sérthetetlen volt, és olyan
védtelen is egyben, de adós maradt annak
a lázadónak a bemutatásával, aki belehal a
kényszerű megalkuvásba.

Berényi Gábor rendezése is csak a
megbántott és megalkuvásra kényszerített
Kis Miklósra figyel. Így érthető, hogy
Horváth Sándor játékában Kis Miklós
alakja, arca, szövege volt a dráma maga,
mellette minden más csak esetleges
magyarázat maradt. Ebben a belső
drámában, kínlódásban senki nem tud
társa vagy ellenfele lenni. Horváth Sándor
egyetlen öngyötrő monológot mondott,
csak erre kellett és lehetett figyelni.
Szuggesztív jellemet hozott, de az eredeti
figura sok színét, indulatát, intellektusát
csak részben idézte. Az így leegyszerűsí-
tett figura, s természetesen ennek követ-
keztében a dráma is, kissé színtelen lett.

Szabó Éva finom eszközökkel, játéká-
nak egyszerűségével, mélységével kitű-
nően érzékeltetni tudja a szelíd, férje
sorsáért aggódó feleség gyötrődéseit.

Bánffy György fegyelmezett, vissza-
fogott, minden felesleges gesztustól és
külsődleges eszköztől mentes, átgondolt
játéka tette Pápai Páriz Ferencet, a család
jó barátját az előadás jelentős figurájává.

Erzsébet-nap
A Nemzeti Színház második bemutató-ját
tartotta ideiglenes kamaraszínházában, a
Fővárosi Művelődési Házban. Móricz
Zsigmond Nem élhetek muzsikaszó nélkül
című színműve után most Németh László
1940-46-ban írt társadalmi drámáját, az
Erzsébet-napot mutatták be.

Az író az Erzsébet-napban egy módos
parasztcsalád válságát, belső bomlását
ábrázolja. A pár évtizede még nagy erejű,
feltörekvő, polgári felemelkedés útjára
lépett Varga család a dráma keletkezésé-
nek időpontjában hanyatlóban van, vég-
leges széthullás előtt áll.

Németh László az Erzsébet-napban az
elvesztett illúziók, a megsemmisülő re-
mények drámáját írta meg: utópia foszlik
itt szét, a „paraszti polgárosodás"
ábrándja. Első népi drámájához, a Bod-
nárnéhoz hasonlóan az Erzsébet-nap is
módos gazdák világában játszódik, de itt
az ellenkező utat rajzolja meg az író: azt,
hogy mit eredményez, ha az új falusi
generáció nem léphet a tanulás útjára, ha
az apai „falucentrizmus" győz.

Azt a történelmi pillanatot ábrázolja az
író, amikor ez a réteg elvesztette gaz-
dasági energiáit, s jólétében fuldokolva,
dekadenssé válik: erkölcseiben és szoká-
saiban már csak „kiüresedett", megme-
revedett társadalmi formációt képvisel.
Németh László mikroszkopikus pon-
tossággal tárja fel e réteg
megtorpanásának tüneteit. Reális ez a
társadalomrajz, tökéletes a jellemzés, a
pszichológiai indoklás, művészi a
kidolgozás. A végső konklúzióval az író
mégis adós marad, az okokat ugyanis
inkább csak megsejti, megérzi, mintsem
következetesen feltár-ja. Az ábrázolt
folyamatnak ugyanis nemcsak szubjektív,
etikai okai voltak; az okok a társadalmi
struktúra objektív törvényszerűségeiben
keresendők: a dráma hőseit az adott
társadalmi rendszer zárja be a műben
tökéletesen feltárt paraszti világba.

A dráma történelmi és társadalmi
problematikája felett eljárt ugyan az idő,
de emberi vonatkozásai ma is érvényesek.

A népes Varga család tagjai egy ideje
ritkán találkoznak. Féltékenység, anyagi
ellentétek, juss-viták és asszonyi torzsal-
kodások mérgesítették el a korábbi jó vi-
szonyt. A drámai szerkezet mozgatója
Jóska bácsi, az anya idős nyugdíjas tanár
testvére, aki Erzsébet-napra érkezik a
városból Vargáékhoz, és kívülállóként
megpróbálja legalább egy estére - a név-
nap ürügyén - összebékíteni a családot,
visszahozni a régi, messzire tűnt idillt.
Nagy erőfeszítések árán sikerül is az
egész családot az ünnepi asztal köré
gyűjtenie, hogy felköszöntsék a nagybeteg
Varga nénit. Jóska bácsi erőszakolt
közösségteremtése, jó szándéka, törvény-
szerűen lesz a tragédia kirobbantója, hi-
szen a történelem kerekét nem lehet
visszaforgatni, s hamis illúziók keltésével
sem lehet végzetessé vált hibákat sem-
missé tenni.

A feszülő régi ellentétek - a vagyon-
féltés, a kapzsi ösztönök, az egymásra
lesés, a kölcsönös gyűlölködés, acsarko-
dás - újból előkerülnek, és drámai for-
dulattal vetnek véget az ünneplésnek. A
menyek és testvérek addig-addig piszkál-
ják, sértegetik egymást, míg az elfojtott
indulatok fellobbannak: a két Varga fivér
összeszólalkozik, előbb szóval, majd kés-
sel támadnak egymásra. A nagybeteg
Erzsébet asszony nem éli túl az izgalma-
kat.

Németh László e művének az a sajá-
tossága, hogy szemben legtöbb drámájá-
val, itt nem annyira gondolatok csapnak
össze, mint inkább rendkívül erős és ke

gyetlen szenvedélyek. Az Erzsébet-napban
megrajzolt kép a görög dráma hatásán
kívül García Lorca falusi világára is
emlékeztet.

Bodnár Sándor, az előadás rendezője
stiláris hűséggel, a szerzői utasításokat
megtartva, az írói szándékot tisztelve ál-
lította színpadra a drámát. Átgondolt,
pontosan értelmezett, apró részleteiben is
hiteles a rendezés. Az egész előadás fe-
szes, szerkezete zárt, a produkció drá-
mailag, érzelmileg telített.

Varga Mátyás szép díszletei pontosan
követik a szerzői utasításokat. Vágó Nelly
jelmezei sokat segítenek a jellemek tisz-
tázásában.

A dráma bemutatását már az is igazol-
hatná, hogy Gobbi Hildának alkalmat
adott Vargáné szerepének eljátszására.
Emlékezetes, szép alakításában Gobbi
Hilda sok színből, apró részletmegfigye-
lésből építette fel az öreg, beteg paraszt-
asszony figuráját. Megrendítő bensősé-
gességgel egyszerre tudta érzékeltetni az
egykori családteremtő s a későbbi kilá-
tástalan küzdelembe belerokkant anya
tragikumát. A második felvonásnak azok-
ban a jeleneteiben a legmeggyőzőbb, ott
nyújtja a legtöbbet, ahol a felbomló
családjáért aggódó édesanyát, a halálra
készülő öregasszonyt állítja elénk.

Sinkovits Imre kivételes jellemábrázoló
művészetéből ad ízelítőt a családi békét
helyreállítani akaró, de a végső tragédiát
éppen ezzel kiváltó Jóska bácsi
szerepében. Nagyszerűen rajzolja meg a
tudást, emberséget, bölcsességet, tiszta
hitet képviselő nyugdíjas tanár alakját.
Óriási színészi gyakorlata, rutinja ele-
gánsan segítette át azon, hogy nemegyszer
terjedelmes tanáros bölcsességeket kell
elmondania.

Horváth József a testvérkéselő Varga
Pali néhány szavas szerepében remekel. A
részeges, italtól szétroncsolt öntudatlanság
kórképét ábrázolja. Néma arcjátéka,
mozdulatai, gesztusai - ahogy ül az asztal
szélén, ahogy tölt magának, ahogy anyja
halálos ágya szélén tétován áll - minden
szónál többet árulnak el helyzetéről,
sorsáról.

Berek Kati játéka Paliné szerepében
lélektani remeklés. Indulat, sértettség,
gyűlölet sugárzik villogó szeméből. Az író
szerint „tüskés a szíve, de meleg". A
színésznő ezt a kettősséget nagyszerűen
elegyíti játékában.

Agárdi Gábor a tolószékbe kényszerült
béna, legidősebb Varga fiú szerepében
félelmetes lélektani mélységeket mutat
meg; nemcsak egy torzult lélek vádjait



halljuk, hanem a drámában ábrázolt bénult
világ tökéletes diagnózisát is meg-
fogalmazza. Kegyetlen szókimondással
vágja mindenkinek a szemébe az igazsá-
got.

Pápai Erzsi a grófi sofőrnévé lett Varga
Bözsi szerepében mértéktartó humorral
remek rajzát adja a nagyzolásnak, a ki-
csinyes úrhatnámságnak.

Feltétlenül szólnunk kell Császár Angéla
gőgös, hisztérikus, sértődékeny Biriké-
jéről, Bodnár Erika pózmentes, riadt
Julcsájáról, Kohut Magda szerény, kedves
özvegyasszonyáról, Horkai János kicsit
nagyképű, fontoskodó Varga Lajosáról és
Győrffy György lelkiismeretes doktoráról.

Németh László: Pusztuló magyarok (Veszprémi
Petőfi Színház)

Rendezte: Pétervári István, díszlet: Neog-
rády Antal, jelmez: Hruby Mária, zene:
Horváth Ottó.

Szereplők: Dobák Lajos, Saárossy Kinga,
Vitai András, Árva László, Faragó József,
Tóth Titusz, Bácskai János, Varga Tamás,
Környei Oszkár, Göndör Klára, Czeglédy
Sándor, Losonczy Ariel, Erdélyi Mária,
Papp János, Bakody József, Darás Léna,
Ruttkay Mária, Éltes Kond, Háromszéki
Péter.

Németh László: Eklézsia-megkővetés (József Attila
Színház)

Rendezte: Berényi Gábor, díszlet: Vata
Emil m. v. , jelmez: Kemenes Fanny.

Szereplők: Horváth Sándor, Szabó Éva,
Soós Lajos, Bánffy György, Borbás Gabi,
Kránitz Lajos, Tahi József, Ferenczy Krisz-
tina, Turgonyi Pál.

Németh László: Erzsébet-nap (Fővárosi
Művelődési Ház)

Rendezte: Bodnár Sándor, díszlet: Varga
Mátyás, jelmez: Vágó Nelly.

Szereplők: Gobbi Hilda, Horkai János,
Horváth József, Agárdi Gábor, Császár An-
géla, Berek Kati, Kohut Magda, Bodnár
Erika, Pápai Erzsi, Sinkovits Imre, Győrffy
György, Balogh Károly, Csellós Réka, Kósa
Ivett.

NÁNAY ISTVÁN

Január

Radicskov színműve Szolnokon

Rejtélyes mű a Január. Egy fakopács, azaz
harkály pálinkát iszik, és időnként eltűnik.
Ludvérc, azaz lidérc vagy vám-pír, vagy
kísértet - kinek hogy tetszik
fát vág, sző, és a fakopáccsal barátkozik.
Egy elhunyt névtelen levelet ír atyafiainak,
és mindennek tetejében az a farkashistória!
A szomszéd faluba induló paraszt, majd a
keresésére induló férfiak sorra eltűnnek,
helyettük mindig az üres szán érkezik
vissza, a lovak tajtékot fújnak, a bakon
fekvő puskában egyre kevesebb a töltény,
és minden visszatérésnél egy-egy lelőtt,
csontig fagyott farkas fekszik a subán.

De aprólékosan realista, már-már na-
turalista mű is a Január. A kocsmában
néhány férfi az unalomig ismert mondatait
hajtogatja, szokássá vált mozdulatokkal
iszik, keresztrejtvényt fejt, a postát várja,
meddő, időt űző vitába kezd arról, hogy
fakopácsnak vagy harkálynak hívják-e
Szuszó pálinkát vedelő madarát, hogy a
donga vagy az abroncs rossz Torlak
hordóján, és így tovább.

A hétköznapi és a józan ésszel fel-
foghatatlan világ kettőssége élteti Jordan
Radicskov Januárját. E két világ úgy
keveredik a télen a világtól elzárt kis bolgár
település lakóinak gondolataiban, ahogy az
emberek gazdasági, társadalmi
körülményeinek változásából eredő új
életmódját át- meg átszövi az évszázados
múltban gyökerező régi. Egy zárt, de már
széthullóban levő faluközösség éle-tét,
erkölcseit, gondolkodásmódját, élet-
szemléletét mutatja be a szerző, annak a
folyamatnak egy kiragadott pillanatát,
amelyben sokszor erőszakosan érvénye-sül
az új - legyen az technika, gondolat vagy
életstílus -, s eközben, néha indokolatlanul
is, pusztul a régi, de sok szempontból
megőrzésre méltó hagyomány. Radicskov
a kor követelményeivel lépést tartani alig
tudó hőseit együtt-érző szeretettel,
ugyanakkor a folyamat kísérőjelenségeit
groteszkké felnagyítva ábrázolja.
Szereplőivel kinevetteti ön-magukat, a
nézőkkel a szereplőket - de a nevetés
minduntalan kesernyés lesz, hiszen
mindannyian bolgárok és magyarok,
lengyelek és csehek - átestünk,

átesünk ezen a tipikusan közép-európai,
felemás fejlődési folyamaton, bőrünkön
érezzük ennek a törvényszerű, objektíve
szükségszerű változásnak szubjektív el-
lentmondásait, gyötrelmeit, abszurdítását.

Jordan Radicskov erről a sorskérdésről
azonban nem tételdrámát, nem didaktikus
tanmesét mond. Az eredetileg no-
vellaformában megírt történet sajátos
drámává lényegült, amelyben ugyan nincs
hagyományos értelemben vett konfliktus,
annál inkább van drámai feszültség. Ez a
feszültség a szinte mozdulatlan kocsmai
világ és az ismeretlen, megfejt-hetetlennek
tűnő külső világ között jön létre a rejtélyes
farkaskaland mint katalizátor segítségével.
A végtelenül lassan csordogáló kocsmai
eseményeket zavarja meg a lovasszán első
visszatérése, az első farkastetem
megjelenése, innen kezdve a szereplők a
farkasrejtély nyitjára szeretnének rájönni,
és sorra elmennek, hogy előző társuk
nyomára bukkanjanak. De helyettük is csak
farkasok érkeznek. Eközben eleinte
folytatják megszokott életüket, és csak
annyi ügyet vetnek a dologra, mint a
pálinkát hörpölő fakopácsra vagy a civódó
házaspár kibékítésére. Ám ahogy
dramaturgiailag fel-gyorsulnak az
események, és mind gyakrabban tér vissza
farkasokkal a szán és fogy a kocsma
közönsége, úgy lesz egyre több a
természetfölötti történet, és úgy válik egyre
feszítőbbé a drámakonstrukció. A szerző
az elbeszéléssel szemben itt nem árulja el a
rejtély nyitját, sőt, amikor már csak az
utolsó ember, Szuszó marad a kocsmában,
és ismét megjelenik a szán, az író
kiterjeszti a falu életéről szóló darab
érvényességét, s Szuszó ezekkel a
szavakkal zárja a drámát: „Hallottátok?...
Megjött a szán, és odakint vár bennünket!..
. Megjött értünk a szán, a szán, mondom, a
szán, megjött értünk a szán ! . . . Nem
halljátok?!... A szán, megjött a szán!"
Nyilvánvaló az író szándéka: ebben a
közös, gondolkodásmódot tisztító folya-
matban kinek-kinek magának is el kell
végeznie a dolgát, hogy egyre kevesebb
legyen életünkben az irracionális, a talány.
Az, „amikor valami téged jól lát egész
termetedben, te meg ennek a valaminek
csak a szemét látod".

A színmű hatását a mozdulatlanságra és a
nyomozás izgalmasságára együttesen építő
dramatikusság mellett az írói nyelv
gazdagsága is hordozza. Szürreális és
folklorisztikus elemek szövik át a lénye-
gében nagyon is a valósághoz ragadt,


