
nak világfájdalmában és kéjvágyában,
sznobságában és magányosságában, nem-
törődöm fölényében és szolgáló aláza-
tosságában visszacseng az a saját magán
és mindenki máson gúnyolódni tudó
cöcögés, amellyel egyik, hanglemezről is
sokat hallott dalában a „pic-cim" szót
kocogtatja ki fogai közül. Ilyesfajta „pi-
cim..."-mei infantilizálja ő a beléje sze-
relmes, „művelt" Viktort és „bunkó" Ivánt
(kettejük különbsége abban mutatkozik,
hogy Gőt poétaságáról és Sopeng
zeneművészetéről előbbi oktatja utóbbit,
és ez Olgának olyan nagyon imponál).
Hernádi amint eljátssza, rögtön minősíti
is a többiekhez hasonlóan báb-figurává
lett, mégis emberszámba veendő asszony
döntéseit, cselekedeteit; s nála a minősítés
is eljátszás.

Spangenberg Radiszló monológjaiba
sehogyan sem talál bele Somhegyi
György. Az alak a jelenlegi változatban
még azt a segítséget sem kapta meg, amit
az írott szövegben - ott ugyanis kezdettől
tolókocsiban ül. De hát a Radnóti Színpad
maga is alig nagyobb tolókocsi-nál - s a
manapság eléggé elkoptatott színi
fogástól nyilván szabadulni akart a
rendezés. A császári és királyi korlátnok -
mint címe és neve is sejteti - tulajdon-
képpen kitalált figura, aki arra van kita-
lálva, hogy a többieket kitalálja. Ezért a
sajátos és nem is egészen tisztázott
posztért nem lehet irigyelni Somhegyit,
aki hajlékonysággal, dinamizmussal meg
egy kis kóklerkedéssel szeretné feledtetni
a külsejében is extrém Spangenberg
dramaturgiai fogyatékosságait. Ne-vének
előtagja azt ígérné talán, hogy „csat,
kapocs, heveder, pánt" (die Spange) lesz az
író és a színpad között. Nem az; s nem is
a szereplők hierarchiájának csúcsa, nem
„hegy" (der Berg, magyarázná sietve
Stifter Adalbert).

A cselekménybe csak egyszer-egyszer
besétáló, ritkán fölbukkanó narrátorról
folyt a vita legtöbbször Márton László és
a darab megírását, alakítását tanácsaival
segítő Radnóti Zsuzsa között, kinek
fenntartásai nem csökkentek a módosí-
tások után sem. Jól megokolt meggyőző-
déséből a szerző sem igen engedett. „A
párharc író és dramaturg között továbbra
is döntetlenre áll" - írta Radnóti Zsuzsa
1985-ben. Az ősbemutató az ő igazát
támasztja alá, a termékeny viaskodás
azonban még mindig döntetlen - az
ugyanis kitetszik, hogy Spangenberg nél-
kül az egész Lepkék-dráma elröppenne.
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Mennyiben felelős az egyik szereplő és a
többi szereplő szétválásáért, diszharmó-
niájáért a rendező, Verebes István? Csak
annyiban, hogy egy még a gyakorlatban
ki nem próbált dramaturgia szakítópró-
báját csupán felibe-harmadába tudta
elvégezni első nekirugaszkodásra. Epi-
zódokat dolgozott ki, apró mozzanatokra
volt gondja, a nyelvi gegeket még meg is
spékelte, s ahogy halad előre - önmagát is
alakítva - a játék, ő is mind
fölszabadultabban, ötletesebben dolgozik.
Ennek ellenére sincs átfogó burka,
zavartalan miliője, kimunkált esztétikai
rendje az előadásnak, és megoldatlan
maradt, hogy míg a Baánok életszínpadán
viszonylag nagyon rövid, Spangenberg
életének színpadán viszonylag nagyon
hosszú idő telik el.

A gesztusok, mozgások stilizációi túl-
zottan is sokféle irányba rugaszkodnak,
kapaszkodnak; a kézenfekvően ajánlkozó
fölgyorsított filmmozgas groteszksége
ugyanúgy mutatkozik, mint a báb-
szerűség merevebb mozgásrendje; a ki-
bírhatatlan lassúságra tett kísérletekhez
éppúgy nincs elegendő türelem, mint a
jelenetek motollálásához. A néző néha
elunja a darabot, illetve csak szakaszosan
hangolódik rá a szokatlan produkcióra.

A Lepkék a kalapon a Radnóti Színpad
előadásában feleúton van a kitaláltságát,
kimódoltságát teljesen el nem fedő lele-
ményes újítás és a drámatechnikai-szín-
padi változást, radikális fordulatot, friss
szemléletet ígérő magasrendűség között.
Az ilyen esetekben, ha új magyar dráma -
és az új magyar dráma - a tét, a bíráló-
nak elemi kötelessége, hogy a biztatót, a
serkentőt igyekezzék kiemelni. Nem azt
tehát, ami ebből a Ködből lett rémbohó-
zatban csak mű-köd, hanem azt, hogy a
találmány: működ.

Márton László: Lepkék a kalapon (Radnóti
Miklós Színpad)

Gozsdu Elek „Köd" című regénye nyomán.
Díszlet: Kiss-Kovács Gergely. Jelmez: Tor-

dai Hajnal. Zeneszerző: Novák János. Mozgás:
Szirmai Béla. Szcenika: É. Kiss Piroska. A
rendező munkatársa: Kun Magda.
Színpadmester: Tóth Sándor. Hang: Wachtler
András. Világítás: Palócz László. Rendezte:
Verebes István.

Szereplők: Somhegyi György, Hernádi Ju-
dit, Nagy Sándor Tamás, Dőry Virág,
Zsigmond Tamara, Gábor Lujza, Köves
Dóra, Gosztonyi János, Nemcsák Károly,
Márton András, Csíkos Gábor, Kelemen
Csaba, Berzsenyi Zoltán, Kiss Éva, Jakob
László.

CS. I.

Négy Németh László-bemutatóról

Németh László harminc drámát írt, s
ezeknek döntő többsége kisebb-nagyobb
késéssel, de színpadra is került. Németh
Antal Nemzeti Színháza volt az első fel-
karoló, mely a megírást követő második
évben, 1938-ban műsorára tűzte a Vil-
lámfénynél című darabot. Ezt a VII. Ger-
gely, a Papucshős, a Cseresnyés ősbemuta-
tója követte. Majd hosszú csend. A poli-
tikai meghurcolások és a vásárhelyi szám-
űzetés feltöltődési-alkotó időszaka után
1956. október 20-án hosszú huzavona
eredményeként került színpadra a Galllel-
dráma. Tíz előadást élt meg csupán, aztán
levették a műsorról.

A hatvanas évek színpada azonban
Németh Lászlóé. A nagy sorozat 1961-
ben a Katona József Színház A két
Bolyai-bemutatójával indul (Bolyai Far-
kas szerepében Básti Lajos, János fiáéban
pedig Kálmán György), s ezt követően
még újabb öt Németh László-mű ősbe-
mutatója következik. Ádám Ottó a Ma-
dách Színházban az indításhoz hasonló
nagy Németh-ciklust tart. A Széchenyi, Az
áruló, a Mathiász panzió, a Papucshős
mellett 1971-ben Kiss Manyi címszerep-
lésével először kerül színpadra az író első
vállalt drámája - mint ahogy azt a
Szerettem az igazságot előszavában írta -,
a Bodnárné. Ehhez hasonló a veszprémi
Petőfi Színház több éves Németh László-
sorozata, mely 1964-ben a Nagy család
első részének bemutatásával indul. és
jubiláló, tizedik darabjaként 1981-ben
Horvai István viszi színre a Harc a jólét
ellen című szatírát.

Németh László művei tehát rövidebb-
hosszabb megszakításokkal, de mindig
jelen vannak a színpadjainkon. Nem pa-
pírszínházat teremtett, hanem nagyon is
élőt, a színházi szakembereket foglal-
koztatót, újabb és újabb nekirugaszko-
dásra késztetőt. Az író azonban mégis
elégedetlen: „Míg regényeimet szinte
orvul loptam be a világba, s megjelené-
sük büntetése inkább a részvétlenség volt,
a bemutatók gyászkeretes napok a
naptáramban; legbotránykavaróbb ta-
nulmányaim, melyeket egy életen át
olvastak a fejemre, nem írták magukat
annyi sebbel, mint egy-egy színdarabom.
Az, hogy egészségemet egy drámám



Németh László: A két Bolyai (Józsefvárosi Színház). Szélyes
Imre (Bolyai Farkas) és Málnai Zsuzsa (Orbán Róza)

Málnai Zsuzsa (Orbán Róza) és O. Szabó István (Bolyai János)
(Keleti Éva felvételei)

körül támadt drámában vesztettem el, jó
foglalata a történetnek, mely drámaírói
sorsom beszéli el" - írja a drámák elé
bevezető gondolatként a Szerettem az
igazságot című kötetében. Az életében
bemutatott művek közül az Ádám Ottó
rendezte Széchenyivel és a veszprémiek
Nagy család-előadásával elégedett igazán.
Bántják azok a kritikai reakciók, melyek
legfeljebb a darabjait vállukon cipelő
színészeket dicsérik, műveit epikus
szerkesztésűnek, körmondatból kör-
mondatba gyűrűzőnek, „osztályerotikus
filippikáknak" tartják. Az írói túlérzé-
kenységet leszámítva, a korabeli kriti-
kákban tallózva e sértettség igazság-
magva nem vitatható. A műítészek első-
sorban a Németh László-i ideát fogadták
el nehezen. Azt az alkotói módszert,
melyben a lélek hosszú-hosszú monoló-
gok formájában a színpadra vetül, s a sze-
replőt testestül-lelkestül egy eszme alá-
zatos szolgájává teszi. A tamáskodás
másik oka a Herczeg Ferenc-i könnyed-
séghez szoktatott fül számára valóban
túlkomplikáltnak tűnő gondolatokra épít-
kezés és a politikai párhuzamok néha
túlságosan is erős, kitapintható volta. Ma
már ezen okok felett elszaladt az idő, s
egy-egy újabb Németh László-bemutató
után inkább az ellenkezőjükön morfon-
dírozunk. Nem túl evidensek, szájbará-
gósak a felvetett gondolatok, nem túl

egysíkúak a megírt jellemek, hordoznak-e
még aktualitást a majd' ötven éve fel-
vetett, a korszakhoz tapadó problémák?
Vagy ahogy az író is megfogalmazta a
Megmentett gondolatokban: A társadalmi
dráma minden műfaj közt a legkevésbé
áll ellen az időnek. A társadalmi regény,
ha jó, történeti regénnyé érik. Nehéz
megmagyarázni, hogy a társadalmi drá-
mánál ez mért következik be ritkábban.
Lessing óta hány társadalmi drámát írtak,
s milyen kevés, amivel színpadon
találkozunk! A regény a jelen történetét
adja, s azt idővel minta múlt képét szem-
lélhetjük, a dráma a jelen társadalmi
indulatait, s ezekbe nehezebb beleélni
magunkat. Valami többletnek kell a tár-
sadalmi drámának lennie, ami általános,
korfölötti érvényt szerez neki.

Lennie kell ilyen többletnek Németh
László drámai oeuvre-jében is, hiszen mi
más magyarázná, hogy a színházak
vissza-visszatérnek egy-egy történelmi
vagy társadalmi drámájához. Az idei
évadban is négy műve került újra
színpadra. A Józsefvárosi Színházban -
folytatva a megkezdett hagyományokat -
a Változatok egy témára összefoglaló cím
alá vont műveinek egyike, A két Bolyai,
míg Kecskeméten - egy több évre
tervezett ciklus első darabjaként - a
Dráma és legenda előszavakkal illetett
Villámfénynél kapott színpadot.
Egykeként tűzte műsorra

az író egyik mezőségi drámáját, a Bod-
nárnét a győri Kisfaludy Színház, míg a
Harc a jólét ellen című, 1964-ben született
szatírájával a Thália Színház kísérletezett.

Ezeknek a különböző korszakokban
keletkezett drámáknak az összekapcsoló
eleme a család. A Németh László-i üdvtan
egyik alappillére. E köré helyeződnek vagy
ezen belül alakulnak ki azok a konfliktu-
sok, melyek a magányos embert, a szen-
vedő alanyt eljuttatják egy végső nagy
leszámoláshoz, az üdvözítő megoldás
megtalálásához, az egyedüllét állapottá
alakításához. Ennek legtisztább és leg-
egyértelműbb útját a Villámfénynél Nagy
Imre körorvosa járja be. Egy önáltató,
hazugságok egész sorára alapított életet
hagy maga után, amikor leszámol a csa-
láddal és a világgal, hogy életcélként
válassza az örökös magányt. De széthul-
lik a Bodnár család is, ám náluk a magány
nem okozatként, hanem indítóokként
szerepel. Az idősebb fiú, János a kire-
kesztettség és az egyedüllét megszünte-
tése érdekében támad baltával a család
vállán felemelkedni vágyó Péter öccse és
anyja igazságtalan szeretetelosztása el-
len. „Féltörténelmi" drámájának, A két
Bolyainak mai fogalmak szerint egy
„csonka család" a színhelye. Ezen belül
rombol a tudós féltékenység és a nemze-
déki összeütközés, mely végül is a két
Bolyai szakításához vezet. Igaz, hogy csak



gondolkodásban, de szétválik a Harc a
jólét ellen Tölcséry famíliája is. Miköz-
ben a tudós férjet az foglalkoztatja,
hogyan lehetne megfékezni az atom-
bomba energiájából kitermelhető jólétet,
addig a család többi tagja szegény-
séglyukait kísérli meg betömködni né-
hány nem várt amerikai ajándékkal.

Ezek a családok, éljenek akár a har-
mincas-negyvenes évek Magyarországá-
ban, vagy hordozzanak magukban több
évszázados konfliktusokat - minta tudós
Bolyaiak -, szellemi kapcsolatba hozha-
tók a ma értékvesztett, széthullófélben
lévő, válságos időket élő családjaival. A
színpadra állítóknak éppen ezért nem is
ezeknek a párhuzamoknak a felállítása
jelenthet gondot, hanem azoknak az esz-
méknek az elfogadtatása,. melyekkel a
lázadó családtag kivonul nemcsak a na-
gyobb közösségből, a társadalomból,
hanem mikrokörnyezetéből is. Hiszen
ezek az emberek akkori szemmel nézve
is, ma meg különösen, elütnek az átla-
gostól, a megszokottól, az elvárttól, és
viselkedésük inkább abnormálisnak ítél-
hető. Az ár elleni ember, a nietzschei
dölyf hordozója - ahogy az író példaem-
bereit nevezi - úgy kerül a társadalom
perifériájára, hogy nagy leszámolása első-
sorban önmagában és önmagával történik,
nem pedig külső konfliktusok eredménye-
ként. Ezeknek a belső küzdelmeknek,
monológokba öntött indulatoknak, testet
öltő eszméknek úgy kell színpadjainkon
megjelenniük, hogy ne csak be-, hanem
elfogadhatókká is váljanak, mert enélkül
az egész Németh László-i építmény
darabjaira hullik szét.

Ehhez pedig sajátos hangulatra van
szükség, amit maradéktalanul csak az
Illés István rendezte győri előadás teremt
meg. A rendező felvállalja a pletykákkal,
előítéletekkel, kulcslyukismeretségekkel
terhelt falusi környezetet, hogy ezekkel
néhány külső motívumát is meg-teremtse
ifj. Bodnár János baltacsapásai-nak és az
azt követő tényfeltáró eljárás-nak.
Sokban segítik ezt Menczel Róbert
realista díszletelemei is. Hosszú, fehér,
nádtetős falusi háza, háttérben a pitvarral
éppoly hiteles, mint a Bodnár házas-pár
hálószobája, ahol a két fiú utolsó
összecsapása lezajlik. Ehhez hasonlóan
csak Fehér Miklós díszletei beszélnek A
két Bolyaiban. Erdélyi meghittséget
áraszt csupa boltív Bolyai-házával, me-
lyet a tudóskellékek egész sorával alakít
át munkahellyé és küzdőtérré. Fontos
helyet szán annak a széknek és lábzsá-
molynak, melyben csatározásaik közben

megpihenhetnek a Bolyaiak. Először a
katonáskodásból végleg megtérő János
pihenheti ki benne túlzott apai gon-
doskodás mellett katonaéletét, majd a
magára maradt Farkas húzódik meg ben-
ne a világ elől, hogy aztán ismét fiának
adja át a helyét, ugyanazokkal a mozdu-
latokkal, mint első hazatérésekor. Nem
segítenek ugyanígy Zeke Edit és Szinte
Gábor díszletei a kecskeméti, illetve a
Thália Színház előadásában. Pedig az író
határozott instrukciója szerint a színpa-
don csak olyan bútorok helyezhetők el,
amelyek szereplők, s maguk is vallanak. A
jellegtelen körorvosi lakás, a jegyzőlak és
Nagy Imre kerti háza - Zeke Edit
munkája - azonban túlságosan is szegé-
nyes ahhoz, hogy az orvos polgári jólété-
ről árulkodjék, mint ahogy a szobában
kiakasztott száradó ruhákon és az ósdi
varrógépen kívül (mely mellett a ház
asszonya csupán ül, de egyetlen öltést
sem végez) semmi sem jelzi, hogy 1945
őszén, egy lerongyolódott kisváros filo-
zófusának lakásába törnek be a világ ese-
ményei. Egyébként disszonáns az is,
hogy a család tréningruhás, fejkendős
egyszerűsége mellett a ház ura, Tölcséry
igazán úri módon, brokátköntösben jár-
kel közöttük. Ezek a külső megjelenéshez
kapcsolódó hiányosságok csupán
csökkenthetik a Németh László-i hangu-
lat megteremtését, de az előadás sikere
nem ezen áll vagy bukik.

Németh László: Bodnárné (győri Kisfaludy Színház).
Berek Katalin (Bodnárné) és Patassy Tibor (idősebb Bodnár János)

Sokkal inkább azon a stílustéveszté-
sen, melyet a Thália Színház előadása
elkövet. Kazimir Károly rendezése ko-
médiává szelídíti Németh szatíráját. Ez-
által az eredetileg sem hibátlan dráma
szépségfoltjai akkorára nőnek, hogy tel-
jesen elfedik erényeit. Pedig kétségtele-
nül vannak ilyenek. A Harc a jólét ellen
ugyanis egyetlen nagy fricska a teljesen
életképtelennek ítélt középosztály felé.
Tölcséry és a városka hasonszőrű „szel-
lemóriásai" - miközben az ember mód-
jára létezni körülményeinek megterem-
tése a leghúsbamaróbb feladat - már a
távoli jövő veszedelmein törik a fejüket.
A Hirosimára ledobott atombomba új-
sághírét továbbkombinálva és az
abszurditásig fokozva azt akarják
megfejteni, hogyan állítható meg az a
mérhetetlen jólét, mely az atombomba
erejéből fel-szabadulva eluralhatja a
földet. A rendezés közeledhetne e
„katasztrófa" felé a múltból kiindulva,
reálszituációkat egy-más mellé
helyezve, a szereplőket kor-szakhoz
kötött vonásokkal felruházva, hogy a
történelmi tapasztalatok társítása a
közönségre maradjon. De építhetné a
drámát azokra a tipikus magyar betegsé-
gekre is, melyek kortól és időtől függet-
lenül jellemzőek. A fontoskodásra, a
kóros szervezetalakítási kényszerre, a
gitt-egyleti ülésezésre, a lila, minél
meg-foghatatlanabb és érthetetlenebb,
annál jobb eszmék eluralkodására. De
előtérbe



kerülhetne annak a távolba tekintő szem-
léletnek a kritikája is, mely egy messziről
jövő kapitalista veszedelemtől igyekszik
megóvni az emberiséget, s közben észre
sem veszi, hogy a „jólét" - ha csak egy
adomány disznó és néhány levetett hol-mi
formájában - már jelen van a Tölcséry-
házban. E járható utak helyett az előadás
egy ellenjavaltat választ. Mindenből egy
csipetnyit mutat be, felszínes,
külsőségekben megnyilvánuló figurák
egész sorát sorakoztatja fel, s az egészet
egy harsányságléggömbbé fújja. S amikor
Tölcséry megtalálja a megoldást, és az
agitátorok unszolására belép a
kommunista pártba, a léggömb nagyot
szólva felpukkad. Csak a néző nemigen
tudja, hogy minek az eredményeként.
Társadalomkritikává alakult az egykor
ellenségesnek ítélt gondolat? Egy újabb
adalék a Tölcséry-féle filozófusok hibás
logikájához? Talán egy múltból táplál-
kozó jelencsattanás? Rejtély. S ezt az
egyértelműsítésre hivatott - nem Németh
László számláját terhelő - befejezés sem
oldja föl. Az ünneplőbe öltözött
agitátorok Tölcsérynek (vagy nekünk?)
bemutatják a jólét elleni harc eredményét.
Az Abba együttes Money, money című
számára villódzó fényekben, csillogó
ruhákban diszkózik az ország. Meg-
valósult hát Tölcséry álma, vagy ez már a
Kánaán lenne? Nemigen tudható.

Mint ahogy csak a kérdések számát
gyarapítja, megválaszolni nem nagyon
lehet, hogy a Thália Színház miért tisz-
telte olyannyira a Németh László-i szö-
veget. Egyes gondolatok ellaposodtak,
közhellyé váltak, terjengőssé, lassan elő-
remozdulóvá tették a darabot. Mondhat-
nák erre az illetékesek, hogy rövidült az
eredeti. Csakhogy nem eléggé. S a szavak
unalmát a játék mozgékonyabbá, rit-
musosabbá tételével sem oszlatják el.
Pedig talán az író sem ágált volna ez el-
len. Maga írta ugyanis, hogy a Villám-
fénynél felújításakor harminc-negyven
túlfogalmazott mondatot ki akart irtani, a
színészek azonban ragaszkodtak az ízlését
sértő, számukra viszont játékalkalmat
kínáló túlzásokhoz. Lehet, hogy most is
hasonló történt, csak a játékalkalmak
maradtak kihasználatlanok.

Pedig Németh László mai színpadi
sikerének egyik záloga a kritikus közelí-
tés. S ehhez a realista színjátszás jó
fogódzó lehet. (S ezt fel is ismeri Miszlay
István józsefvárosi, Seprődi Kiss Attila
kecskeméti és Illés István győri rendezé-
sében.) Szinte önkéntelenül is kidobód-
nak azok a mondatok, melyek ma már

őszintétlennek tűnnek, amelyek nem
továbbépítik, hanem csak cirkalmazzák
vagy ellaposítják az értékes gondolatokat,
amelyek az igazi érzelmi megnyilvá-
nulások fékjeiként működnek. S ilyen-kor
a rendező vagy egy szigorú dramaturg
könyörtelenül kiemeli ezeket a részeket,
vagy áthelyezi mondandójának
hangsúlyait.

Ez .utóbbi történik Illés István rende-
zésében. A Bodnárné a hellén gondolko-
dáshoz és embereszményhez vonzódó
Németh László szülötte. De ezt a Bod-
nárnét a húszas-harmincas évek magyar
valóságát ismerő Németh László nevelte
drámai hősnővé. Ezért a Bodnárné magán
visel számos olyan kortünetet, a kor-hoz
tapadó bírálatot és allegóriát, mely mai
színpadra állításakor nem biztos, hogy
ugyanolyan fontos, mint a megírás idején.
Az író mondta, hogy Bodnárnét az
Elektrák vére növesztette ki a történetből,
ugyanakkor egy magyar szimbólumot is
rejt belé, hiszen Klütaimnésztrának ez a
nővére Hungária is, aki fia holtteste fölött
látja be kedvezése bűnét, s fedezi fel a
parasztfiú iránti mélyebb szeretetét. E
gondolatban benne van az a Németh
László, aki a földhöz kötött és egyre
nehezebb körülmények között élő
parasztságot félti attól az értelmiségtől,
mely a parasztság vérét szíva vágyik
magasabbra. Bodnár Péter megbocsát-
hatatlan bűnei közé sorolja, hogy többre
vágyik, és ráadásul hűtlenül elhagyja az
őt tápláló falut. Bodnárné - alias Hungá-
ria - vétke pedig, hogy a paraszttal szem-
ben ezt a léhűtő értelmiséget pátyolgatja.
E gondolat felett már elszaladt az idő. A
győri színpadon ezért nem is egy osztály
fekszik az egyoldalúan szerető államanya
lábainál, hanem vétkező-félrelépő-rosszul
döntő emberek tragédiájának
következménye. S ezekhez a rendező
nagyon is valóságos emberi érzéseket
párosít. A kisemmizettség, az egyedüllét
érzete, a kisebbrendűségi érzés motiválja
ifj. Bodnár János baltacsapásait. Péter
jellemében a nemtörődömség, a gőg, a
„könnyen szerzem, könnyen elherdálom"
lezsersége dominál, míg Bodnárnét az
anyai büszkeség téríti kisebbik fia mellé,
hogy elvesztésekor a puszta anyai ösztönt
léptesse helyébe, és védje
körömszakadtáig a még megmaradt fiút.

Illés István rendezése pontosan ráérez a
falu hamisítatlan levegőjére. Mind sze-
replői, mind a köréjük teremtett tárgyi
világ nemcsak hogy valóságos, de egy-
szersmind hozzájárul a bűn elkövetése

utáni családi magatartás magyarázatához
is. Éppen ezért érthetetlen, hogy ha a ren-
dező oly következetesen ragaszkodott a
faluhangulat és a valóságérzet megterem-
téséhez, akkor ezt az ívet miért töri meg
azzal, hogy egy letakart bábuval jelzi a holt-
testet, és a Bodnárnét alakító színésznőt a
természetes emberi reakciókkal ellenkező
játékra készteti. Németh László is talált
erre jobb megoldást, pedig az ő szimboli-
kus jelentést hordozó holtteste még ezt a
középpontba helyezett bábkoncepciót is
elbírta volna. Instrukciói szerint Péter a
szoba hátterében hever, s ha Illés ezt
követi, sokkal kisebbet vétett volna saját
rendezői elképzelései ellen, mint a takaró
alatt levett zakó meghökkentő természet-
ellenességével.

Meghökkentő természetességgel rajzo-
lódik ki viszont Miszlay István rendezésé-
ben a két Bolyai ellentmondásos kapcso-
latrendszere. Pedagógus és tanítvány, apa
és fiú, polihisztor és matematikus-zseni,
idősödő és fiatal férfi konfliktusa zajlik
egy-más mellett, és hol az egyik, hol a
másik kap erősebb vonásokat. A
középpontban a természettudomány áll,
minden e körül forog, mégsem válik a
darab tudománytörténeti fejtegetéssé, mint
ezt első bemutatásakor állították. nnek
legfőbb indoka pedig az, hogy az
euklideszi és a nem euklideszi geometria
száraznak tűnő tény-anyaga csupán az ok,
melyre a két tudós ellentmondásrendszere
felépül, a köréje rakott okozatok mind-
mind drámai töltésűek, érzelmileg
színezettek. S ezt a színességet sikerül is
a józsefvárosi előadás-nak érzékeltetnie.

Bolyai János lázad apja szigorú nevelési
módszerei ellen. Az első nemet akkor
mondja ki, amikor betegségére hivatkozva
otthagyja a katonaéletet. De lázad apja
ellen tudósgondolkodásával is. Az Appen-
dix megalkotásával azonban nemcsak
ellenkezik, de túl is szárnyalja apja addigi
minden alkotását. S aztán János ezt a
szellemi csatát érzelmi síkra tereli. Róza
csodálatát és szeretetét orozza el apjától,
és ezzel teljessé teszi Bolyai Farkas ma-
gányát. Miszlay úgy tárja elénk e nemze-
déki ellentéteket, hogy közben mindkét
tudós megvédheti a maga igazát. Bolyai
Farkas az apák féltő ragaszkodásával
próbálja fia útját egyenessé tenni, s köz-
ben a felnőtté válás szándékáról tudomást
sem véve kívánja akaratát érvényesíteni.
Bolyai János a fiúk szertelenségével és
lendületével igyekszik béklyóitól
szabadulni, s aztán szép csendesen rá kell
döbbennie, hogy a vérségi, de még
inkább a szellemi kapcsok olyan szét-



feszíthetetlenek, hogy „holtig rúgniuk,
harapniuk kell egymást".

Ám az öreg Bolyai magánya mellett
felsejlik János fiának semmivel sem ke-
csegtetőbb távlata is. Az a veszély, mely
János „holdkóros vállalkozását" fenye-
geti. Miszlay ugyanis ugyanolyan kriti-
kusan szemléli János ideáit, mint Farkas
racionalitását. S ennek alapján be kell
látni, hogy az észt érzéssé, a tudományt
pedig üdvtanná átalakítani ugyanolyan
képtelenség, mint a korszerűtlennek ítélt-
hez való görcsös ragaszkodás.

Ez a kritikus szemlélet hiányzik Sep-
rődi Kiss Attila kecskeméti Villámfénynél-
rendezéséből. Pontosan érzi azokat a
konfliktusokat, amelyek Nagy Imre éle-
tét keserítik, de a megoldást, a társada-
lomból való kivonulást, az idea diadalát
nem tudja elfogadtatni. Ennek egyik
legfőbb oka, hogy a ma megváltozott
erkölcsi normái között próbálja hitelesí-
teni azt a körorvos által képviselt utat,
mely mára megírás idején is különösnek
tűnt. S teszi ezt úgy, hogy a külső környe-
zeten semmit sem változtat, meghagyja
mindegyik szereplőt olyannak, amilyen-
nek Németh László elképzelte. Annát, a
feleséget racionálisan gondolkodó, a csa-
lád nyűgeit magán viselő, férje fennkölt
szárnyalásával együtt haladni nem tudó,
ám őt szerető, hozzá ragaszkodó asszony-
nak. S ráadásul Petényi Ilona higgadt,
aggódó felesége szimpátiát is kelt maga
iránt, ami végképp érthetetlenné teszi,
hogy Nagy Imre miért érzi mellette
kudarcnak az életét. Éppen ezért őszin-
tétlennek, egy elfáradt ember nem át-
gondolt döntésének tűnik azaz elhatáro-
zása, hogy „legalább a halál elé úgy
megyek, hogy ág, tövis, sav lemarjon
rólam minden hazugságot". De az elha-
tározást megérlelő Sata villámfénye sem
olyan erős, hogy okát adja a felismerés-
nek. Csupán egy naiv, tapasztalatlan ka-
masz lány rajongása ez a bölcs, az apjánál
értékesebb barát iránt, melyet egy Nagy
Imre-kaliberű embernek aligha szabadna
komolyan vennie. Csupán a jegyzőék
külsőségekben megnyilvánuló, per-
patvarból perpatvarba torkolló, egymás
kijátszásán alapuló látszatházassága
ismerős. Ez valóban olyan, melyből az
egyetlen kivezető út a szétválás lehet. De
ez a másféleképpen válságba jutott há-
zasság csak egy párhuzam Nagy Imrééké
mellett, a körorvos döntésére nincs kiha-
tással. Sokkal meggyőzőbb lett volna, ha
a körorvos valódi élettere kegyetlenebb,
taszítóbb, vagy ha a rendező elülteti a
kételyt, hogy a körorvosválasztás nem

az egyedül üdvözítő út. Ám Seprődi Kiss
Attila ehhez túlságosan is korrekten és
nagyon is Németh László szellemében
rendezett.

S ezt Nagy Attila alakítása még csak
tovább erősítette. Nemcsak belsőleg azo-
nosult az íróval, de külsejében is. Ol-
dalra fésült, egyhén előreomló hajával
mintha magát az írót ültette volna a
körorvosi székbe. Pedig Nagy Imre az
önéletrajzi ihletés ellenére szuverén drá-
mai alak. Akivel ellenkezni, perlekedni,
viselkedését megkérdőjelezni is lehet. A
színész azonban inkább az igazáról
igyekszik meggyőzni. Kiégett, testileg-
lelkileg elfáradt emberként jelenik meg,
aki csak egy végső lökésre vár, hogy vég-
leg hátat fordíthasson addigi önmagának
és az őt meg nem értő világnak. Sata
iránt fellobbant szerelmének lángja is
inkább csak befelé ég, kifelé legfeljebb
az égés végterméke, az örökös magány
felvállalása látható. Nagy Attila köror-
vosa érzelmileg teljesen kifosztott, csu-
pán a gondolatai maradtak meg igazi tár-
sául. De hogy kik voltak a tolvajok, és
hogyan történt a lopás, az felderíthetet-
len marad.

Ennél az előadásnál is látható, hogy
milyen fontos (lenne), hogy a színészek -
az író bármennyire is művei ellen inté-
zett támadásként könyvelte el a hajdani
megállapításokat - a vállukon cipeljék a
darabot. Hiszen Németh László drámái
javarészt gondolati drámák, melyeket a
papírszínházból fel kell emelni, hihe-
tővé, elfogadhatóvá, zárt logikai rendbe
illeszkedővé kell tenni, különös érzelmi
reakcióinak életteret kell biztosítani. Eh-
hez pedig jó, sőt kiemelkedően jó szí-
nészi teljesítményekre van szükség.

Mint amilyen például Győrben Berek
Katié. A színésznő a Németh László-
regényekből ismert keménységűvé for-
málja anyaalakját. Egyetlen hangos szó
nélkül teremt olyan matriarchát, aki
egész családja felett uralkodik, s akinek
mindenki előtt tekintélye van. Babus-
gató anyai szeretettel veszi körül a ki-
sebbik fiát, s közben szinte észrevétlenül
taszítja el magától a másikat. Egyetlen
fültépő sikolya jelzi azt a fájdalmat, mely
Péter elvesztését kíséri, és azt a tudatába
hasító felismerést, hogy most már az
egyetlenért kell harcolnia. A színésznő
ezt a harcot az anyafarkasok elszántságá-
val vívja meg. Elnyom magában minden
természetes emberi reakciót, hogy min-
den erejét és gondolatát János megmen-
tésének szentelhesse. Megrezzen minden
árulkodó jelre, félelme egészen az őrület
határáig sodorja, hogy aztán pillanatok
alatt összeszedje magát, és újra
határozottan hajtogassa hazugságait. De
szeretete kései, szavait pedig éppen a fia
leplezi le. Az anyai szeretetből kitaszí-
tott János, akit Lamanda László Bodnár-
néhoz hasonlatos keménységgel formál
meg. Legalábbis külső tartása ugyan-
olyan szikár, kemény, mint az anyjáé.
Csak a lelkét faragták finomabb anyag-
ból. A színész hosszú csendjeivel, állan-
dó figyelőállásba helyezkedésével, gyors
visszaszúrásra felkészített szavaival pon-
tosan megragadja azt a szeretet után áhí-
tozó, de folyton-folyvást kielégítetlenül
hagyott állapotot, mely egy indulattal
teli pillanatban a végzetes baltacsapás-
hoz vezeti. S ez a baltacsapás belülről is
kérgessé teszi. Kettejük lelki tusáját jól
egészíti ki Patassy Tibor higgadt, csen-
des, alig megszólaló apaalakítása. Igaz-
ság után kutató, mélyen emberséges, de
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minduntalan lehurrogott szavaival azt
érzékelteti, hogy a Bodnár-házban ő leg-
alább annyira elnyomott, mint János fia.

Közel kerül a Németh László-i világ-
hoz Szélyes Imre Bolyai Farkasa és Ó.
Szabó István Bolyai Jánosa a Józsefvá-
rosi Színházban. A két színész nemcsak
az apa-fiú küzdelem gyötrelmes állo-
másait tárja fel pontosan, de azokat az
egyedi vonásokat is, melyek a Bolyaiakat
féltörténelmi alakokká teszik. Szélyes
Imre egy izgő-mozgó, gondolatait állan-
dóan mozgásban tartó, az énektanítástól
a csillagászatig mindenhez értő, a társa-
ság kedvence emberként jeleníti meg az
idősödő tudóst. Egy-egy rezzenéssel,
megrökönyödött pillantással jelzi csu-
pán, hogy rosszul esik neki, sőt félté-
kennyé teszi fia eltérő, másképp csillogó
gondolkodása. Szakításuk után végképp
begubódzik. A színész némi öniróniával
játssza el azt a betegségbe menekülést,
melynek egyetlen célja, hogy betegségé-
nek hírével visszacsalogassa a fiát. O. Sza-
bó István első megjelenésétől kezdve
magán viseli a zsenik különcségét. Szög-
letes mozdulataival, túlságosan is befelé
élő lényével, majd hirtelen és féktelen
indulatkitöréseivel, megszállott üdvtan-
elképzeléseivel megsejteti, hogy János
nemcsak érzékeny, hanem végzetesen
sérült ember is. Sorsa pedig nem lehet
egyéb, mint a meg nem értettség és a
magány. A jellemteremtés mellétt a két
színész hangulatot is teremt. O. Szabó
ízes magyarságával, Szélyes pedig öltöz-
ködésével, a falusi embert jellemző für-
geséggel jelzi, hogy nemcsak tudósok,
hanem falusi lelkületű emberek is.

Mint Németh László hősei közül
annyian. S ez épp annyira jellemző írói
világára, mint a családközpontúság és az
ideatan. A falu szülte és nevelte nagy
regényalakjait és drámai hőseinek zömét
is. De hogy ezek a különös emberek ne
öregedjenek meg és ne haljanak meg,
ahhoz színházi szakembereinknek kell
egy kis frissítő életelixírrel és néhány a
mai gondolkodáshoz közelebb hozó
alkotói ötlettel hozzájárulniuk.

CSÁKI JUDIT

A divatos realizmus

Az Örökösök Szolnokon

Jó, nagyon jó címet talált ki a fordító,
Morcsányi Géza Gorkij darabjának. A
komplex jelentésű Örökösök sok min-
dent társít, sok mindenre asszociáltat;
olyasmire is, amire az eredeti bizonyo-
san nem. A címváltoztatás, illetve a cím-
adás bizonyos mértékig kényszer szü-
lötte: sem az alcímet, az ismert Gorkij-
regényre való utalásként ható Anyát,
sem az eredeti - pontosabban az életmű
lezárása után elfogadott - A Vássza Zse-
leznova első változata bonyolult címet
nem akarták a szolnokiak az előadás
élére állítani.

Ehelyett megszületett az Örökösök,
amely első jelentésében feltétlenül a
dráma alaphelyzetére vonatkozik: a népes
családra, amely az apa, Zseleznov halálát
várja türelmetlenül, a kinek-kinek élet-
mentőnek számító örökség reményében.
Második jelentésében a cím érzékelteti a
család ifjabb nemzedékének „terhelt" álla-
potát: kinek-kinek a boldogtalanság vala-
mely változata jutott levehetetlen, eldob-
hatatlan örökségként.

Egyébként is figyelemre méltó a for-
dító munkája: Morcsányi Géza - immár
nem először - sima, szikár, pontos és ter-
mészetesen mondható színpadi szöveget
adott az alkotók kezébe. Dramaturgi
tapasztalatait hasznosítva még arra is
ügyel, hogy az egyes szereplők egyénisé-
gét nyelvhasználatuk módja is tükrözze -
ez pedig a drámafordítás legmagasabb
szintje.

Az 1910-ben Capri szigetén született
dráma feltehetően azért nem sorolt be a
legkiválóbbnak elismert s ennek megfe-
lelően agyonjátszott Gorkij-drámák közé,
mert az első hazai bukás után s a máso-
dik bemutató előtt az író nekiállt, hogy
átírja darabját. A munka eredményeként
1936-ban megszületett a Vássza Zselez-
nova, amely azután méltó karriert futott
be a világ színpadain. Elődje pedig átmi-
nősült holmi drámakezdeménnyé, kísér-
letté, mintha írója maga se vállalta volna
művének teljességét. Nem így van - de
így alakult a mű utóélete: itthon például
most játsszák először. Pedig nem kez-
demény ez, és nem is vázlat az „igazi"
Vássza Zseleznovához; másról és más-
képpen szól, mint amaz.

Az Örökösökben Gorkij meglehetősen
végletes ítéletet mond az ábrázolt világ-
ról, de az ábrázolás maga csupa árnyalás,
csupa ellentmondás. A végeredményben -
a Zseleznov család jelenlegi állapotában
- benne rejlik s a darabban ki is bomlik a
megtett út, a lebomlás, a deformáció
története, a gyökerek meg a motiváció is.
Ez a belső rétegzettség, a figurák apró-
lékos jellemábrázolása valósággal kapó-
ra jön Fodor Tamás rendezőnek, aki első
hivatásos nagyszínházi rendezésében
erő-teljes, pontos, karcosan realista
előadást hozott létre.

Fodor Tamás előző - és első - szolnoki
munkájában, Csáth Géza: Janikájának
szobaszínházi előadásában már
megmutatkoztak azok a rendezői és szí-
nészvezetési erények, amelyek ezt a
Gorkij-produkciót is jellemzik. Igaz, más
léptékben, de a módszer, a közelítés
mindkét esetben azonos: a helyzet való-
ságtartalmából és a figurák jelleméből
bomlanak ki a történések és a belső lelki
folyamatok is. A Janika parányi terében
mindez a naturalizmusig menő apró-
lékosságban, részletező kimunkálásban
vált hitelessé - az Örökösökben tágabb
térben, szimultán cselekvéssorokkal, az
aktív játék és a puszta színpadi jelenlét
beszédes arányának kidolgozásával éri el
ugyanazt a hatást: a sokszor lesajnált
(mert minden hiteltelen mozzanatot,
önmagáért való bűvészmutatványt, az
elemzés hiányát elfedő stilizációt nélkü-
löző) realista színházét, erős lélektani
hatással kombinálva.

Ez lehet talán a legfőbb magyarázata
annak, hogy a szolnokiak a Vássza Zse-
leznova közismert, erősen politizáló,
ábrázolásmódjában és figurái jellemé-
ben is letisztultabb, végletesebb második
variációja helyett ezt a lélektanilag
érzékenyebb, ambivalens effektusokat,
magyarázó-mentő motivációkat is tar-
talmazó korábbi művet, az Örökösöket
vették elő.

Az előadás kezdetének atmoszferikus
ereje nehezen teremtődik meg; túl hosz-
szan kitartott csendek, túl lassú mozgá-
sok hatnak a feszültséggel ellentétes irány-
ba. De a szereplők egymás utáni, gondosan
megkomponált „belépője" szinte azonnal
érzékelteti: a felszín alatt húzódó ellen-
tétek éppen az egyetlen közös cselekvés,
a várakozás alatt fognak robbanni, s
éppen az egyetlen közös vonás, az egyet-
len összetartó erő, az örökségért foly-
tatott harc formájában. Pillanatok alatt
kirajzolódik a családi hierarchia és vi-
szonyrendszer térképe, a középpontban,


