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Játék Kisfaludyval

Harag György rendezése Győrben

Meglehet, csupán csak egy ötlet volt a
próbák valamelyikén az, hogy szerepel-jen
az előadásban Kisfaludy Károly
mellszobra is, de a végeredmény : a szobor
- és az őt cipelő színész. -- az előadás
középpontjába került, a zavarbaejtően
sokszínű, rendhagyó, a nézői asszoci-
ációkra építő emlékidéző produkció
cselekményének szervezője, összefogója
lett. A szobornak elsősorban dramatikus
funkciója van, ugyanakkor önálló szín-
padi életet is él, változik, majdhogynem
fejlődik.

Ez az ötletből kinőtt színpadi varázs-lat
jellemzi Harag György színházművé-
szetének egyik lényeges vonását, azt
ugyanis, hogy az előadás közös erőfeszí-
téssel, improvizációkon keresztül, minden
alkotó együttes teremtő munkájával jön
létre, s e munkában - az improvizációból
adódóan - a váratlannak, rendkívül nagy
szerepe van, néha a leglehetetlenebbnek
tűnő ötletből teremtődik meg az előadás
legfontosabb momentuma, máskor hosszú
próbák alatt kialakított, megszenvedett
megoldás egy mozdulattal adja át helyét
egy másik, frissebb, adekvátabb
változatnak. Ehhez persze partnerek
kellenek. Úgy tűnt, hogy a győri színház a
nagy sikerű Osztrovszkij bemutató, a Vihar
szakmai tapasztalataival felvértezve ismét
szívesen vállalkozik alkotótársnak az
évfordulós emlékprodukció
létrehozásában.

Harag György ugyanis arra vállalkozott,
hogy a győri színház névadójának,
Kisfaludy Károlynak halála 150. évfor-
dulójára emlékeztető színházi előadást
hozzon létre és rendezzen. Ezúttal a
„hozzon létre" a lényeget jelöli: nem egy
Kisfaludy-darab bemutatásával vagy
irodalmi összeállítással rótták le a kötelező
tiszteletet az alkotók, hanem a Kisfaludy-
életműből önálló drámai kompozíciót
szerkesztettek, amelyben öt dráma illetve
vígjáték tömörített változata lát-ható,
anélkül, hogy ezek csupán kivonatok
lennének, vagy az öt mű egy hatodikat
alkotna.

Ezek a művek inkább arra valók, hogy a
rendező, a társulat és a közönség közösen
tűnődjön el közgondolkodásunk szá

mos olyan többé-kevésbé allergikus szte-
reotípiáján, mint a nemzeti múlt, a hagyo-
mányok, a hazafiság fogalmán, a heroizá-
lás és deheroizálás kapcsolatán, vagy
„csak" a színház hazai gyökerei, fejlődése,
szerepe összefüggésein, hogy csak néhány
témakörre utaljak. Erre a kompozíciós
módszerre nem elsősorban az előzetes
koncepció kényszerítette az alkotókat,
hanem maga a szerző, akinek drámai
műveit ma már nemigen lehet elő-adni,
gondolatilag, stilárisan és nyelvileg
egyaránt porosak, dramatikus megfor-
málásukban alig-alig színpadszerűek.

Pedig Kisfaludy egy évtizedes pályája
során, a múlt század első negyedében, az
irodalmi-művészeti élet nagy hatású re-
formere volt, a magyar drámaírás meg-
teremtője, kirobbanó sikerű színpadi
szerző, irodalmi almanach-szerkesztő,
szerzőket és műveket istápoló szervező,
családjának, katonai pályájának hátat
fordító bohém, aki nemes létére művészi
hivatásának és részben hivatásából élt.
Hallatlanul ellentmondásos és érdekes
jelenség ő maga is, s még inkább azzá

teszi a kor, amelyben élt és működött.
A XIX. század elején, a ferenci ab-

szolutizmus időszakában jóformán még
magyar színjátszás sincs, Pestnek nincs se
magyar színháza, se állandó magyar
nyelvű társulata. Magyar nyelvű eredeti
színművek híján a vidéken működő ma-
gyar társulatok műsorán németből for

dított romantikus és romanticizált (lásd
Shakespeare) művek szerepeltek. Ezt a
helyzetet robbantották szét a Kisfaludy-
művek.

A drámák legtöbbjének témáját a szerző
a magyar múltból vette, s a dicső nemzeti
múlt felmutatása volt legfőbb céljuk és
tartalmuk a műveknek, amelyek döcögő
dramaturgiája a német romantikus
szerzők mintáját követte, gyakoriak
bennük a vadromantikus megoldások
(kígyómarás, szemkiszúrás, tűzvész, vi-
har stb.), textusuk dagályos. Később
maga Kisfaludy is pontosan és önironi-
kusan jellemzi drámáinak fogyatékossá-
gait, de látja jelentőségüket is, bizonyság
erre néhány többé-kevésbé ismert két-
sorosa.

Ezt írja a Tatárok Magyarországon című
drámájáról, amelynek 1819-es pesti elő-
adása (a fehérvári társulat vendégjátéka)
hozza meg számára a nagy sikert, s egy-
ben a magyar nyelvű drámaírás és szín-
játszás fellendülésének kezdetét is:

„Sok haza-puffogatás, ok semmi, de
szörnyű magyarság,

Bundás indulatok: oh be tatári műv

ez!"
A Tatárok Mágyarországon nagy sikerére

való tekintettel - s mivel a Zách Klára

című drámáját betiltották - a négy nap
alatt megírt s nem kisebb sikert aratott
Ilka vagy Nádorfehérvár bevétele című szo-
morújátékról imigyen szólt:

Jelenet a Kérőkből. Ifj. Újlaky László, Gyuricza Liliann és Várhegyi Teréz - háttérben a társulat



„Jambus-e, próza-e, vagy micsodás mű ?
- Dráma, pedig szép !

Szép? - Hm! Győz a magyar: s tapsra
az ott fen elég."

Kisfaludy írói munkásságának azonban
a maradandóbb hányadát minden
műfajban a humoros hangvételű, gu-
nyoros, szatirikus művek jelentik. Több-
nyire élvezhető, gördülékeny stílusú víg-
játékai a kor jellegzetes nemesi-közép-
nemesi típusait (a külföldmajmoló, a par-
lagi birtokos, a katonatiszt, a latinos
műveltségű stb.) jelenítik meg, s e típu-
sok viselkedésének fonákságait igencsak
nagy kedvvel és találóan gúnyolta ki. Ez-
zel nemcsak a múlt, hanem a jelen is a
színművek témakörét képezhette, s a
drámák és vígjátékok egyaránt bekerültek
a művészeti életen kívül a politikai élet
vérkeringésébe is.

Ez az időszak az, amikor a magyar
dráma, a magyar nyelvű színjátszás fon-
tos politikai szerepet töltött be; a nemzeti
nyelv védelmében és ápolásában, átté-
telesen a nemzeti önállóságért folytatott
harc gondolatának ébrentartásában és
élesztésében felmérhetetlen jelentősége
volt.

Kisfaludy színművei tehát sokkal in-
kább politikai szempontokból voltak
fontosak, mint tisztán művészi meggon-
dolásokból, s ezt fejezi ki az Ilka című
epigramma, igen találóan.

Kisfaludy el nem vitatható érdeme
végül is az, hogy lényegében hazai előz-
mények nélkül alakította ki a magyar
színműírást, őt aztán már számosan kö-
vették, és számos műfajban az ő darabjai
lettek a minták, hogy másra ne utal-jak, a
kissé bohózatos Pártütők című víg-játéka
kimutathatóan közvetlen előzménye a
század második felében egyedura-lomra
tört népszínműnek. De ezek min-
denekelőtt a történelemre, az irodalom-és
művészettörténetre tartoznak, a mai

színház és közönsége számára lényege-
sebb az, hogy mely művek szólnak hoz-
zánk is, s mi lehet a számunkra szóló
mondandójuk.

Harag György, valamint dramaturgja,
Pályi András úgy gondolta - minden két-
séget kizárólag helyesen-, hogy nem szol-
gálnák sem a költő emléke, sem az iro-
dalmi hagyományok megbecsülése, sem
az élő színház ügyét azzal, ha bármilyen
formában is, de hagyományos emlék-
műsort celebrálnának Győrött. A mű-
veket sorra véve arra jöttek rá, hogy nem
elsősorban a művek, illetve a belőlük
kihámozható konkrét gondolatok a
lényegesek, hanem a művek kor- és stí-
lusfestő jellege, amelynek segítségével
bemutatható egy fejlődés kezdeti pont-ját
jelentő politikai-társadalmi-színházi
állapot, illetve ehhez a ponthoz és magá-
hoz a fejlődéshez való mai viszonyunk.
Ezt végiggondolva született meg az elő-
adás külső és belső formája.

Az első részben a Tatárok Magyaror-
szágon és a Stibor vajda című drámák
végletekig tömörített változata után el-
játsszák két vígjáték, a Kérők és a
Csalódások egymásba montírozott,
szimultán megjelenített sűrítményét. A
második részben viszont Kisfaludy korai
művét, a Tatárak, Magyarországonnal egy
évben, 1811 -ben született Zách Klára című
dráma rövidített változatát mutatják be.

A darabokat oly módon és mértékben
tömörítették, ahogy Tom Stoppard a
Valami bűzlik Dániában című jeleneté-nek
első - még részletes - részében a Hamletet
sűríti. Azaz minden dramaturgiailag
fontos pont benne van, de a szöveg, a
replikák, a monológok csak a
legszükségesebb szavakra, mondatokra
szorítkoznak. Így megkapjuk a darab
vázát, amely azonban az egész minden
jellegzetességét felnagyítva magán viseli.
Az ily módon kialakított darabok közül

a mai színésztől és nézőtől a legtávolibb-
nak az első két dráma áll, ezek dramatur-
giája, figurajellemzése, problematikája,
szövege annyira idegen, hogy a darabok
olvasva is, játszva is óhatatlanul paró-
diának tűnnek. A vígjátékokból a drama-
turgiai ollózás következtében kiestek azok
a részek, amelyek írói ügyetlenség-nek
hatnak, és az egységesre montírozott
kompozíció mint egy röntgenkép
megmutatja a Kisfaludy-vígjátékok
építkezési mechanizmusát, gagtechnikáját,
szabványjellemeit, miközben kitűnő
szórakozást is nyújt.

A legérdekesebb a Zách Klára-átdolozás.
Ez a dráma megelőzte a Bánk, bánt,
amellyel kísérteties a motívum egyezése.
Ám a Zách Klára semmilyen szempontból
sem közelíti meg Katona drámáját, hol-ott
érezhető benne a jellemrajzra való
igyekezet, s valami furcsa drámai erő
sugárzik még ma is az idejétmúlt for-
mákból. Jól lemérhető, hogy ugyanazok a
dramaturgiai fordulatok és alaphelyzetek
(idegenek és magyarok, király és királyné
ellentéte, a királyné még csak-nem gyerek
rokona és a főhős felesége illetve lánya
közötti konfliktus, a főhős középponti
helyzete a magán és a közélet
összecsapása folytán és így tovább) mivé
válnak az egyik, és mivé a másik szerző
esetében. Ez a darab is rá-eszméltetheti a
nézőt-olvasót arra, hogy milyen
elenyészően kevés az olyan szerzőnk, aki
a társadalmi aktualitást és a művészet
korszerű eszközeit remek-művé tudja
ötvözni!

Harag György azonban még ezekbe a
drámákba is életet képes lehelni, s ha nem
is remekművekként, de érdeklődés-re
feltétlenül számot tartó művekként mu-
tatja be őket. Ehhez azonban sajátos
optikát használ. A darabokat egymás után
megjelenítő előadásnak ugyanis jól
elkülöníthető három rétege van: mai
színészek válnak másfél száz évvel ezelőtti
aktorokká, akik eljátsszák a szerepeket. Ez a
három sík lehetőséget ad egy többszörös
stílusbravúrra, ugyanakkor a vi-
szonyrendszerek kibontását is szolgálja. A
színészeknek egyszerre kellene érzékel-
tetniük civil énjüket, hajdani kollégájuk
egyéniségét és az általuk játszott szerepet,
illetve - mivel ezek egymástól szét-
választhatatlan egységet alkotnak - nem-
csak azt, hogy a hajdani színész bőrébe
bújt mai színész hogyan játssza a régi
darabot, hanem azt is, hogy a mai színész
minden áttétel nélkül hogyan játssza a régi
darabot. Hallatlanul nehéz feladat ez!
Természetesen ehhez Harag

Jelenésre várva és társaikat figyelve



György rendkívül sokrétű szcenikai-
rendezői segítséget igyekezett adni.

A győri színház hatalmas színpadát
sátorponyvából készített körfüggöny ke-

retezi, mintegy távoli utalásként a cir-
kuszra, a vándorszínészetre. A színpad
közepén egy meglehetősen nagy, előrefelé
lejtő dobogó áll, a tulajdonképpeni
színpad. A dobogó körül mellmagasságú
faparavánok, köztük állványokon
reflektorok, a paravánok mögötti
térrészben padok, kellékek, fogasokon
ruhák. Ez a térkompozíció - Mellen
András munkája eleve jelzi a három-
síkúságot. A színészek magánemberi
mivoltukban lépnek a körfüggöny járásain
át a paravánok és a körfüggöny közötti
térrészre, és mindaddig, míg nem válnak
egy-egy darab szereplőivé, illetve amíg
jelenésükre vagy a következő darabbeli
fellépésükre várakoznak, itt tartózkodnak,
a paravánra dőlve figyelik társaik játékát,
vagy a háttérben pihen-nek. Ez a köztes
tér a köztes színházi lé tezés állapotának
helyszíne, itt válik vál-
hat válhatna a mai színész hajdanvolt
színésszé, és léphetne ennek alakjában a
dobogószínpadra. Ezeket az átmeneteket
azonban a színészek nagy része legföljebb
csak jelezni volt képes, hiába a térbeli
segítség. A színészek különben mindent
maguk csinálnak a színpadon, beállítják a
reflektorokat, a világítótestek fényszűrőit,
zajokat szolgáltatnak, nem leplezve a
százados múltú, máig használatos primitív
technikát sem.

Az előadás kezdetekor a színészek be-
szállingóznak, miközben a színpad jobb
hátsó sarkában elhelyezett zenekar Bihari,
Lavotta stílusú zenét játszik (zene-szerző:
Orbán György). A zenekar elhallgat, a
színészek tanácstalanul téblábolnak a
színpadon, ösztönösen egy-más közelébe
igyekeznek. Éles váltás: a színészekből
korabeli társulat szerveződik.
Kiemelkedik a tömegből egy színésznő
(Martin Márta), s elkezdi, majd egyre
elszántabban mondja azt a beköszöntőt,
amelyet Kisfaludy a Tatárok
Mag y a r o r s z á g o n pesti bemutatója elé írt.
A szöveg ugyan a főszereplőket ajánlja a
nézők figyelmébe, de a szituációból nyil-
vánvaló, hogy a mondatok főleg a szer-
zőre vonatkoznak. Annál is inkább, mivel
az előjáték alatt már eddig is többször
feltűnt Kisfaludy mellszobra, amelyet
mint egy kelléket cipel ide-oda egy
színházi mindenes, kellékes, ügyelő, szí-
nész. Tóth József játssza ezt a szerepet, s
a kezében ez a szobor élni kezd, szinte
kajánul kukucskál ki a takarás mögül,

mintha azt lesné, mit kezdenek műveivel
ezek a mai színészek

A prológ után a színészek a csupasz
dobogón elkezdik az első drámát. A da-
rab jellegzetességeit, „haza-puffogásait",
„bundás indulatait" erősen hangsúlyozó
játékmódban adják elő a darabkivonatot,
vad táncot lejtenek a vad tatárok, szendén
vad tatárlányok énekelnek, hosszú
rabláncon vezetik elő a király fiát, s az
előadás végén a tatárok vezére az élete
utolsó pillanataiban a viszály fölött győ-
zedelmeskedő szerelmesek re még áldást
mondó, haldokló király fölött így kiált föl:
„Tatárok! Ide nézzetek: így hal a magyar,
így hal meg az igaz bajnok." A darab
befejeztével zavartan előrejönnél; a
színészek a (lobogó széléig, megállnak,
várnak, végül meghajolnak.

A maiságot hangsúlyozó váltás: a
játszók hátramennek, és a színpadi át-
rendeződés közjátéka alatt felkészülnek a
Stibor vajda vadromantikus előadására,
amelyben többek között a szegény és
gazdag ellentét is felbukkan szerelmi

történetbe ágyazva, s végül a korlátlan
hatalmú Stibornak bűnei büntetéséül egy
kígyó kimarja a szemét. Az első darabhoz
hasonló stílusban játszanak most is, a
hatás nem marad el, a közönség élvezi a
parodisztikus elemekben nem szűkölködő
előadást. Harag György azonban
roppantul ügyel arra, hogy még ezek az
előadásrészek se legyenek egy-értelműen
stílparódiák, pláne ne egy nemzeti
magatartás paródiái. A rendezés nagy
bravúrja, hogy miközben nyilván-valóvá
teszi azt, hogy ezek a darabok, az
ezekben megfogalmazott eszmények ma
már így túlhaladottak, azt is érzékelteti,
hogy a művekből sugárzó művészi ma-
gatartásnak, a megfogalmazott gondolat-
toknak milyen igazságtartalma lehetett
akkor, s a játék többrétegűsége követ-
keztében azt is, hogy nem árt néha el-
gondolkodni mindezek mai érvényéről
sem. Semmit sem állít ezekben a darab-
részekben a rendező mint ahogy a ké-
sőbbiekben sem , csupán szüntelenül
kérdez: mi a véleményed neked, a szí-

Áts Gyula (Zách) és ifj. Újlaky László (Károly Róbert) a Zách Klára című Kisfaludy-drámában



valójában benne van. Elsődlegesen ez az
ellentmondás az oka annak, hogy egy
ponton túl nem folytatható az előadás, a
színészek ismét tanácstalanná válnak,
levonulnak, megpróbálják másként foly-
tatni, nem megy, majd feljönnek a dobo-
góra, és tiszta hangon, mai színész vol-
tukban egy népdal-intonációjú dalt éne-
kelnek. Ez a gesztus, akárcsak a kezdés,
ismét egységgé kovácsolja a társulatot.
Megjelenik, most már utoljára, a szobrot
cipelő színész chaplini groteszk alakja, és
kis tétovázás után leteszi a portrét a

T

nésznek, és neked, a nézőnek mindarról,
amit látsz, hallasz, csinálsz ?

A második darab befejezése után lát-
ványos átdíszítés folyik, a dobogó elejé-
nek síkjában hatalmas, díszes, múlt szá-
zadok stílusát idéző színpadkeretet, mö-
götte oldaltakarások sorát eresztik le, bal
oldalon egy támlás kerevet a Kérők, jobb
oldalon egy támlás kerti pad a Csalódások
helyszíneit jelöli. A zenészek és a
munkája közben kötögető súgó most a
színpad bal első sarkában helyezkedik el.
És elkezdődik egy förgeteges játék,
amelyben egyszerre látunk egy előadást
és azt, ami az előadás alatt rendszerint a
színfalak mögött megy végbe. A darabok
egészséges komikuma és a színházi ate-
lier-humor szerencsésen és jó arányokban
keveredik. Állandó a bizonytalanság a
színen, soha nem lehet tudni, folytat-
ható-e az előadás, hiszen ha bal oldalon
befejeződik a két szerelmes jelenete,
kezdődnie kellene jobb oldalon a másik
darab csaknem azonos szövegű szerelmes-
jelenetének, de az egyik szereplő késik, a
másik el van valamivel foglalva, a keret
mögött izgatottan figyelő többiek nó-
gatják, szólongatják a szereplőket, be-
szólásokkal, végszavakkal sietnek egy-
más segítségére, sőt időnként be is ug-
ranak egymás szerepeibe. Szerepkettő-
zések és szereplőkettőzések fordulnak
elő, a Kérők francia módit majmoló Szél-
házyját és a Csalódások báró Kényesijét
egyként Úri István játssza, hol az egyik,
hol a másik térfélen teljesítve fellépési
kötelezettségét, innen oda és onnan ide
sétálva vált át egyik szerepről a másikra
és „öltözik át" (vesz fel vagy dob le egy
parókát illetve egy kalapot), s időnként -
a játék szabályainak megfelelően - maga
sem tudja, melyik térfélen melyik szere-
pet kell játszania, oly egyforma a kettő.
Máskor viszont a Kérők Margitját női
ruhába bújtatott férfiszínészek kettőzik

meg. Ahogy a vígjátékbonyolítás szabá-
lyai ezt megkívánják, minden szál több-
szörösen összekuszálódik, s a teljes káosz
közepette - mint már annyiszor az elő-
adásban - újra meg újra megjelenik a
színész a mellszoborral, természetesen
mindig rosszkor, mindig a játékot megza-
varva, s egyre riadtabban, zavartabban
keresi helyét és a szobor helyét a színész,
mintha maga Kisfaludy sem értené
egészen, mi folyik itt a színpadon saját
darabjaival. A végén természetesen min-
den bonyodalom helyrejön, és a Kis-
faludy-szobor is megnyugodva vonulhat
át a színen.

A második részben minden úgy kez-
dődik, mint az elsőben, a színészek be-
szállingóznak, készülődnek és egyszerre
elkezdik a Zách Klárát. Harag György - a
rendezéseire s erre az előadásra is oly
jellemző, kifejező, szép és funkcionális -
képzőművészeti komponálásmódja itt
teljesedik ki leginkább. Ahogy a király és
kísérete áll a fogadáson, ahogy a királyné
vagy tízméteres, uszályként maga után
húzott fátylában bevonul, ahogy az
összeesküvők reliefként összetömö-
rülnek, ahogy a királynő és kísérete a
kertben sétál, ahogy a meggyalázott
lányát jelképező bábura teríti köpenyét
Zách, és sorolhatnánk a jelenetek mind-
egyikét, olyanok, mintha egy-egy kódex-
miniatúra vagy egy-egy kis falusi gótikus
templom falképtöredékei elevenednének
meg. Ugyanakkor a fegyelmezett és hide •
gen szép formákat csaknem szétfeszítik a
felfokozott indulatok. Leginkább itt ér-
vényesül Harag Györgynek az az óhaja,
hogy „mindent a testnek és a hangnak
kell kifejeznie!". Itt szó sincs sem az első
darabok parodisztikus hangvételérői, sem
pedig a történelmi drámák örök veszé-
lyéről és átkáról, a képeskönyv-illusztrá-
ciókról. Valódi szenvedélyek izzanak föl,
többet sejtetve e drámáról, mint ami

dobogó jobb első sarkához. Kisfaludy
ugyan nem szerepelt a játékban, de mégis
jelen volt, minden vele és színházával
kapcsolatosan történt, s a csibészesen
együtt játszani akaró Kisfaludy most is-
mét szoborrá merevült. A társulat meg-
illetődötten tiszteleg a költő emlékének.

Mást ugyanis nem tehet 1 A szoborral
való játék végig azt a kapcsolatot képezte
le, ami a színészek és a szerző között ki-
alakulhatott. Bármily tisztes az igyekezet,
hogy feltámasszák a múlt szerzőit, akik a
maguk idejében korszakosak is lehettek,
nem biztos, hogy mára több közünk lehet
hozzájuk, mint a tisztelet, elismerése
annak, amit tettek, és tisztelgés emlékük
előtt.

De nem protokolláris tisztelgés, hanem
olyan, amilyen a győrieké. Akik miköz-
ben emlékeztek, analizáló-szintetizáló
munkát is végeztek. Bemutatták a költő
drámai stílusirányzatait, s megrajzolták a
„tatári műv" színvonalán megszólaló
drámakezdetek és a magyar nemzeti drá-
ma ígérete közötti, a valóságot ugyan csak
modelláló fejlődési ívet. S közben arra is
emlékeztetnek, hogy időnként nem árt
megvizsgálni, honnan indult a
színházművészet Magyarországon, mi
változott és mi nem e művészetben az
elmúlt századok alatt, mennyi még az
olyan elem a színházban, amelynek
ugyanúgy ott lenne a helye, ahol a fele-
désre ítélt műveké, mennyi még gondol-
kodásunkban az olyan hatás, amelynek
eredete valahol ott keresendő Kisfaludy
sikereinek táján és így tovább. Ez az
előadás többszörösen is szembesítő aktus:
a színészeket kötelezően szembesítette
önmagukkal és művészetükkel, de a
nézőket is szembenézésre késztette sok-
sok hagyománnyal, gondolkodási
sztereotipiával. Formai megjelenésének
könnyedsége és eleganciája ellenére sem
könnyű szórakozás a Kisfaludy játék, nem
könnyű követni a művek egymásutánját, a
stílusváltásokat, nem könnyű kilépni a
megszokott, kényelmes nézői attitűd-

isztelgés a költő szobra előtt - a Kisfaludy-játék befejező pillanatai (lklády László felvételei)



ből, amelyben minden gondolatot és
érzést megcsócsálva lehet fogyasztani. Itt
bizony együtt kell gondolkodni a
játszókkal, a rendezővel.

Pontosabban: kellene. Ám elérkeztünk
az előadás sebezhető pontjához, a színé-
szi megvalósításhoz. A néző csak azokkal
képes együtt menni, akik olyan szug-
gesztívek, hogy magukkal viszik. Ponto-
san fogalmazta ezt meg a színészekhez
szólva Harag György: „Azt szeretném,
hogy mindenki számára létkérdés legyen
ez a darab. Nem megélhetési, hanem mű-
vészi létkérdés. Akik résztvesznek ebben
a munkában, azoknak szinte őrülteknek
kell lenniök." (Természetesen a művészi
megszállottság értelmében őrülteknek!)
Ez az őrület egy-két kivételtől eltekintve
alig fedezhető fel a társulatban. S ezért --
de más, a színészi habitusokból adódó
okok miatt is - a többszörös stílusváltás --
elismerem, nem könnyű - feladatával sem
tudtak megbirkózni.

Bár kirajzolódik egy rendkívül hatá-
rozott, talán a létrehozás pillanataiban
még csak improvizációkra épülő, de
körvonalaiban mindenképpen kristály-
tiszta rendezői koncepció, megteremtődik
majd' minden színészen kívüli fel-tétel, de
a színész csak részben képes átlelkesíteni
a művet. S itt nem arról van szó, hogy a
színészek nem akarná-nak mindent
megtenni az ügy érdekében,
hanem arról, hogy e bonyolult s minden
bizonnyal az eddigi gyakorlattól eltérő

feladat és munkamódszer itt-ott meg-
haladja a társulat képességét.

De még így is különleges és rendhagyó,
nem ünnepélyeskedő, hanem a fantáziát
és a gondolatokat megmozgató emlé-
kezéssé nemesedett a Kisfaludyt idéző
játék.
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SZŰCS MIKLÓS

A debreceni
Villámfénynél

A Villámfénynél a Mathiasz-panzió mellett a
legsikerültebb Németh László-drámák
egyike. Azok közé a társadalmi drámák
közé tartozik, amelyek még ma is ér-
vényes üzenetet közvetítenek. Bár a har-
mincas-negyvenes évek értelmiségének
felelősségét firtatja, konfliktusai mind-
máig élesek maradtak, atmoszférája, dia-
lógusai feszültek. Nem véletlen, hogy
Németh Lászlónak ez a drámája kapott
először színpadot.

Németh László intellektuális alkat, az
élet intellektuális vetületei és hatásai ér-
deklik, drámái ezért mélyen gondolati,
értelmi telítődésű alkotások. Az értelem, a
gondolat felelősségét veti fel, és ezen a
ponton válik értelmi töltésű művészete
egyszersmind etikus jellegűvé. A színházat
- a naturalista cselekménydrámával
szemben -- a vívódás, a gondolatok har-
cának színhelyévé avatja. Mint írja: „A
drámát drámává a lelki történés teszi.
Igazi színpada nem a világ, hanem a
lélek." Ez a túlzott gondolatiság okozza,
hogy a szereplők sok esetben monológo-
kat mondanak, amelyek lelassítják az
előadás menetét, tempóját. Száműz csak-
nem minden külső gesztust, külső cselek-
ményt a színpadról. A dialógusokban jut
kifejezésre a szereplők ellenállása, eb-ben
nyer formát a cselekmény a Villám-

fénynélben is. Ez okozza a dráma álló-
képszerű párbeszédeit, a monológokat.

Társadalmi drámáiban Németh László
saját programját és utópisztikus elkép-
zeléseit tette próbára. Hősei az író esz-
méinek, ideáinak hordozói. Az író kí-
méletlenül szenvedélyesen vitázik e drá-
mákban saját magával. A drámaíró Né-
meth könyörtelen az eszmék, programok
Németh Lászlójával szemben. A
konfliktus a Villámfénynélben is a főhős
lelkében játszódik le: rádöbben, hogy az
igazságtalan társadalmi rend ellen nem
elég csak művekkel harcolni, tenni, cse-
lekedni is kell, még akkor is, ha esetleg a
kényelmet, a jólétet - vagy talán az egész
életet is - fel kell áldozni érte. Ez az
önfeláldozás-motívum végigvonul
Németh László szinte összes drámáján,
de sehol sem jelentkezik olyan élesen,
mint ebben a művében. A társadalmi

drámáiban általában a házastárs képviseli
- sokszor akarata ellenére -- azt a másik
elvet, amellyel a főhős hadakozik, vagy a

család, amely képtelen megérteni az idea
nagyságát, és ezért nem hajlandó vállalni
a társadalomból való kivonulás
egzisztenciális kockázatát. Szinte vala-
mennyi drámája erre a kettősségre épül,
vagyis az eszmék és a valóság összeütkö-
zése nemcsak eszmei, társadalmi síkon
megy végbe, hanem a hősök magánéle-tét
is feldúlja, és ezáltal válik emberileg
hitelessé, teljessé a dráma. Mint legtöbb
társadalmi drámájában, a Villámfénynélben

is a társadalomból való kivonulást, a
szigetre menekülést ajánlja az író a bajok
orvoslására.

Az aktuális társadalmi mondanivalón
kívül, Németh László drámáiban mindig
van egy általánosabb emberi mondanivaló
is. A Villámfénynélben a férj és a feleség
ellentéte az, ami effajta erkölcsi
tanulságot szolgáltat. Az asszony és a
család a szeretet ezer szálával köti Nagy
Imrét a megutált társadalom konvenciói-
hoz, a karrierhez és a polgári jóléthez.
Tragikus kelepce: vagy az elveket kell
megtagadni, vagy a családdal szakítani.
Németh László társadalmi drámái minden
jó szándék és segíteni akarás ellené-re,
már saját korukban sem tudták
egyértelműen megmutatni, sem a
társadalmi, sem az etikai válságból a
biztos kivezető utat. A drámák hőseinek
tragikuma éppen abban van, hogy nem --
vagy csak későn - találnak rá a
gyakorlatilag jár-ható helyes útra. Az író
egész életén keresztül kereste és kutatta a
jobb jövő meg-valósításának módozatait.

Drámájáról a következőket írja: „Mi a
Villámfénynél? Az igazság, mely bele-csap
életünkbe s leleplezi hazugságait.
Darabomban ez a leleplező igazság nem
gondolat, nem belátás, hanem egy fiatal
lány szépsége." Nagy Imre dádi körorvos
látszat szerint mintaférj, tökéletes
boldogságban él feleségével. Szöges
ellentéte szomszédjának, Bakos Béla fő-
jegyzőnek, aki habzsolja az életet, fűvel-
fával csalja feleségét. A falu lakossága
szörnyű szegénységben él, gondjaikon
egyedül Nagy Imre próbál a maga módján
segíteni: ingyen gyógyítja őket, nyo-
morúságukról szociográfiai munkát ír,
ami a pesti fiatalokat is falukutatásra ser-
kenti. Az orvos azt tervezi, felesége va-
gyonából ingyenes szívkórházat létesít a
szegények és az arra rászorulók számára.
A „ Villámfény", amely hirtelen rávilágít a
körorvosban ébredező eszmére, a jegyző
fiatal lánya, Sata, aki egy svájci


