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„Hajónk falán ott a lék..."

A Villámfénynél
a Józsefvárosi Színházban

A jelentékeny alkotások sorsában, az ér-
tékes drámák színre vitelében is
megannyi a paradoxon. A Villámfénynél
1936-ban, a Tanú utolsó előtti számában
látott napvilágot, mégis meglehetősen
sokáig tartott, míg - a dramaturg Kovách
Aladár segítő pártfogásával, Németh
Antal rendezésében - az első bemutatott
Németh László-színműként tapsolhatták
meg a Nemzeti Kamaraszínházában.
Grezsa Ferenc összegzése szerint az
írónak ez „a legjobban játszott drámája".
Csakhogy már a korabeli kritikák szinte
kivétel nél-kül úgy ítélték, hogy
negyedik felvonására semmi szükség.
Könnyű-e eligazodnunk például a nagy
tekintélyű Kárpáti Aurél sorról sorra
ellentmondásos szavain? „Németh László
első drámai kísér-letét egyrészt az
irodalmi igény felfokozottsága, másrészt
a bőség zavara jellemzi... Csillogó, laza
törmelékként omlik szét a színpadon,
megnehezítve az áttekintést. . . Még
kevésbé lehet drámát építeni ennyire
vonaltalanul, ilyen szét-szórt szemlélet
mellett. . . Es mégis, aki ezt az
összevissza kuszált, tisztázatlan, vegyes
eszmefelvágottal teletömött, rapszodikus
darabot írta: író a javából. Minden
forrongó szaván, minden explodáló
mondatán érzik, mennyire az... Zavaros,
fegyelmezetlen, velejében elhibázott
munka ez..." Bisztray Gyula is vallja a
túlzsúfoltságot, ám hozzáteszi:

.. ezek a kezdetet jellemző hibák nála
nem olyan természetűek, hogy rendezői
mesterkedéssel lefaraghatók volnának;
helyes tehát, hogy nyers eredetiségük-
ben kerültek színre... Mindenik szerep az
író monológja, s minél élesebb ajkán a
szó, annál mélyebb, csontig ható a seb,
melyet önmagán hasít. . ." Németh egyik
monográfusa, Kocsis Rózsa viszont vilá-
gosan, meggyőzően bizonyítja be: a
műre „a hármas egység szabálya nyomja
rá bélyegét. A négyfelvonásos dráma
alig egynapi időtartam alatt, a harmadik
fel-vonást kivéve Nagyék otthonában
játszódik le. A több szereplőt mozgató és
sok jelenetből építkező naturalista
drámával ellentétben mindössze
háromszor két pár, összesen tehát hat
szereplője van, Nagyék, Bakosék és a
két fiatal. A hetedik szereplő a német
képviselő, haldokló

mosónő lánya mint követ jelenik meg.
A felvonások jeleneteinek megoszlását
szintén a hármas tagozódás jellemzi."
Azaz: se zsúfoltság, se áttekinthetetlen
vonalvezetés.

Törhette a fejét Miszlay István, aki a
Józsefvárosi Színházban tűzte műsorra a
darabot. De aligha az irodalomtörténeti-
kritikai megfontolások vezették. Csupán
enyhe rövidítéseket végzett a szövegen, s
maga is Bisztrayhoz hasonlóan gondol-
hatta: nem érdemes, nem is szabad a da-
rab szövetéből szálakat húzogatni, mert
akkor váratlanul fölfeslik az egész. Az
átigazítás kockázatos, nehéz munkáját
nem vállalta. Bemutatott egy négyfelvo-
násos Németh László-drámát, amely két
és fél szép felvonással ajándékoz meg. Az
utolsó ugyanis újra súlyos tehertétel, és
az első is lazább, egy ideig társalkodóbb a
kelleténél. De éppen ez a Villámfénynél
már említett paradoxona: gondolati és
morális telítettsége - távolról sem zsú-
foltsága! - nem engedheti, hogy huzamo-
sabb ideig lekerüljön színházaink reper-
toárjáról -- viszont az ideálishoz közelítő
bemutatása, főként a záró jelenet fölösle-
gessége miatt, máig sem megoldott.

Miszlay rendezése a dramaturgiai mű-
tétet másokra hagyta, viszont társulatá-
nak Németh László-ciklusába ettől füg-
getlenül is sikerült beillesztenie a drá-
mát. A Nagy család és a Két Bolyai után
ismét olyan alkotással folytatódik a soro-
zat, amely rendelkezik a Józsefvárosi kö-
zönsége által megkívánt (ezúttal ugyan
nem túl gazdag) cselekményességgel,
választékos stílusa nevelő-pallérozó
erejű, hirdetett erkölcse - a férfi-nő
viszony vitapontfait nem tekintve -
időszerűségével ötven esztendő múltán
is összekovácsolja a publikumot.

Döntő tényező, hogy a rendező nem a
dráma tolsztojánus vonatkozásait suly-
kolta. Nagy Imre, az élete delelőjére
érkezett körorvos „megtanulja a maga

leckéjét": a darab végére érik meg benne
a másíthatatlan elhatározás, hogy a mun-
kában megrokkant szegények orvosa lesz.
A társadalomból való kivonulása eddigi
vélt mintaházasságának csődjét, gyer-
mekeinek, családjának traumáját vonja
maga után, sőt részben arra az
egzisztenciára alapozódik, amelyet a
felesége családjába történt korai
benősüléssel szerzett. Ezen a programon
tehát lenne kritizálnivaló, ráadásul
manapság meglehetősen szerény
lehetőségek állnának rendelkezésünkre,
ha a főszereplő példáját a gyakorlatban is
igyekeznénk követni, nem csupán az
erkölcsi sorsfordítás dolgában.

A Szélyes Imre formálta Nagy Imre
ugyan valóban a lélek egyszemélyes
föld-rengését éli meg - de mindinkább
egy romladozó ország rest szunnyadásra
hajlamos kollektív lelkiismeretének
ébresztgetője lesz. Mondataiból sokszori
ismét-léssel vágtat ki rohamaira az én,
az én!: különbözőségét kell fölismernie
ahhoz, hogy az azonosságra is
rádöbbenjen. Menekülésébe már az
illyési „nem menekülhetsz" is
belejátszik. „Én nem süllyedek
semmiféle fertőbe. Értsétek meg, nem
vagyok politikus. En egyáltalán nem va-
gyok meggyőződve, hogy amit ezek a tár-
sadalomjavítók, negyed- és félforradal-
márok kotyvasztanak, jobb lesz, mint ami
most van. Én a magam részéről akarom
visszadobni a kártyát. A hamis kártyán
nyert pénzt akarom visszaadni." „Mint
Tolsztoj" - teszi hozzá az átlátszó igékkel
dobálózó diák firkász, Határvári Árpád;
de ebben ezúttal igaza van. „A szociális
végzet megmérgezte magánéletet" viszont
már mintának szánná cirill betűkkel és
magyar szöveggel titokban rótt köny-
vecskéje lapjain. A „hajónk falán ott a
lék" az általános süllyedésre figyelmez-
tet. Mivel a vidéki prédikátor szava nem
hangzik messzire, főként, ha
környezeté-nek szinte minden tagja be
akarja fogni a száját, neki magának kell
emelkednie.

Németh László: Villámfénynél (Józsefvárosi Színház). Tóth Judit (Anna) és Szélyes Imre (Nagy Imre)



A Nagy Imre-szerep indulatosabb
hang-ra csábíthatna: a rendelőjéből
kilépő fáradt orvos még nem mondta
végig magában a tagadó mondatot, talán
hangerő is kellhetne az
önszuggesztióhoz. Szélyes épp a
csöndességével nyer meg, s amitől így
megfosztja magát, beszéde iramával
pótolja. A sokszor bírált „túlcsiszolt", rop-
pant képdús, esszéizáló Németh László-i
drámanyelv a világához, a nagy életfor-
dulathoz izgatottan kötődő, a helyzetét
az orvos intellektusával boncoló ember
beszéde nála. Nem meditál: regisztrál,
kimond, s egyre kevésbé vet ügyet arra,
hogy feleségének, barátainak érzékeny-
ségét kímélje. Nem szalaszthatja el az
életalakító pillanatot. A dráma címe köz-
tudottan arra utal, hogy Nagy Imre a
svájci nevelőintézetből éppen hazatért,
fiatal és fölkavaró 'szépséggé serdült
szomszédlány, Sata jelenlétének villám-
fényénél lát bele a maga éjszakájának
mélyébe. Miszlay a darab egyébként sem
tolakodó erotizáltságából is visszavett
(tudva többek között Nagy szavaiból, hogy
házasévei alatt lett volna már nem egy
alkalma a hasonló perzselődésre, a ka-
landot azonban férfihoz, férjhez méltat-
lan lépésnek tartja). Sata és „Imre bácsi"
között inkább pedagógiai szituáció jön
létre a Józsefvárosi Színház színpadán: a
maga felnőttségébe, szépségébe egyik
pillanatról a másikra belenőtt lány inger-
kedés nélkül ad leckét bátorságból a
tanáralkatú idősebbnek: lépjen már le a
katedráról, ahonnan őszinteségében sem
mindig érvényesen szónokol. Ez a vál-
toztatás (s vele egy-két ide utaló szöveg-
rész elhagyása) nem teszi vibrálóbbá az
előadást, ám köszönhetünk neki olyan
szép mozzanatot is, mint Nagy Imre és
Sata érintésközele a harmadik felvonás-
ban. Egy kupica ital ürügyén simulhatná-
nak össze a pohárszék mellett, a szoba
„véletlen" sötétjében. A lány kissé húzza
az időt, tán már nem számolna az Anna
(a feleség) iránti barátnői tisztességgel,
csak a rejtelmes első szerelem, első csók
csodáját keresné. A férfi lehajtott fejjel
áll, s végül nem mozdul. Szégyene nem a
bátortalanság, hanem - ezt közvetíti Szé-
lyes, a közönségnek félig hátat fordítva,
érzelmeit elrejtve - az önmarcangolás:
hát ez az el nem fogadott, azonnal el-
illant bakfislányi varázslat kellett neki
ahhoz, hogy lélekben végképp készen
álljon a döntésre, és a szegényeknek nyis-
son kórházat, az ő doktoruk legyen?! S
ekkor már - híven Németh Lászlóhoz -
nem a villámfény, csak a fölkattintott
villany vág bele a drámába.

Vándor Éva Satája szép és kedves, még-
sem ebből az üdeségből, hanem a hazaér-
kezés frissességéből teremti meg a leányt.
Annyit dicsérik hirtelen kizsendült szépsé-
gét, hogy nem annyira a test, mint inkább a
lélek hiúságából akar mielőbbi feladatot,
célt is találni ennek a szépségnek. Noha a
Svájcban nevelt kisasszony érthetné meg
legkevésbé Nagy Imre szociális lelkifur-
dalását, ő élt a legtávolabb a harmincas
évek közepének népi mozgalmaitól - a
reményektől és kudarcoktól -, s ő az, aki
még csak szótározgatja a kifejezést: szo-
ciográfia, a messziről érkezettek romlat-
lan látása és a szegényekhez, betegekhez
fűződő ösztönös vonzalma, segíteni aka-
rása a férfi mellé állíthatná. Vándor Éva
melegsége, mellyel a múlt emlékezeté-
ben fölbukkanó falusi alakjairól beszél,
arra is tanúság, hogy értékes jéllemképlet
rejtőzik a még éretlen személyiségű, az
új élmények közt csapongó Satában.

Miszlay egyensúlyteremtő törekvései-
nek eredménye - és Tóth Judit nemes
alakításának köszönhető -, hogy a fele-
ség, Anna nem lett az a szívtelen terem-
tés, akinek pedig Németh láttatná. Az
úrhatnámság, a rátartiság jellemzi; szigo-
rodó vidéki matriarcha, aki a szerzésben, a
birtoklásban és az örökhagyásban látja az
élet racionális, mégis kisszerű értelmét.
Az asszonyi magabiztosság, a példa-
házasság lassan, alig láthatóan szenvedi
el nála hajszálrepedéseit, s játéka köz-
vetve igen fontos információval is szol-
gál Nagy Imréről. Kegyetlen igazság:
ebből az emberből mindig is hiányzott a
másik ember közvetlen, őszinte, kölcsö-
nös szeretésének képessége! Nem most
hirtelen nem szereti a feleségét: nem
bocsátja meg neki, hogy beleudvaroltatta
őt a korai házasságba s vele a jól javadal-
mazó körorvosságba. Nagy Imre azt nem
viseli el benne, amit önmagában kellene
elítélnie. S ha már fölrúgja házasságát,
valószínűleg Satától való visszatáncolá-
sának is egyik oka ez a sajátos önszeretet,
mely nem egyéb, mint a lét nagy filozó-
fiai és szorongató társadalmi kérdései-
ben való magányos elmerülés vágya. Oda-
adóan, önfeláldozóan tud szeretni egy
osztályt - a parasztokat, a betegjeiket -,
mert általuk a gyógyítás életideálját sze-
retheti. Viszont csak nyomokban, akarat-
lanul is elhazudottan szeret egyes embe-
reket (a lányait is jobbára tanulmányozza
csak). Németh László asszonyszemléle-
tének és házasságfölfogásának bőséges
replikái is ezt látszanak bizonyítani. „A
női lélek az én szememben valami olyan,
mint egy edény. Vagy kesztyű, mondjuk.

Megvan a kapacitása. Vagy belefér, amit
bele akarunk szorítani, s akkor rögtön
belefér, vagy egyáltalán nem, sohasem..."
- állítja Nagy Imre, s ennek bántó igazság-
talanságát Sata sem veheti vissza, ment-
heti a többszöri ironikus utalással, hogy ő
is csak kesztyű lenne, netán alacsony
számú? További példa az alkotó férfi
magányosságáról a kis könyv titkosírása,
ami nem csupán a feleség értetlenkedé-
séből ered: ,,...egy férfi mégiscsak olyan,
mint a tenger. A hajósnak elég, ha a fel-
színe sima, de azért a mélyben is történik
valami. Mit akarsz, hogy én a mélység
minden polipját, cápáját, fűrészhalát ki-
vessem szegény asszony elé! Az ember
azzal, akinek vagy akiért felelős, sosem
lehet bizalmas. . . Vannak dolgok, amik-
kel ízléstelen dolog egy feleséget trak-
tálni. Gondold el; ő kifésüli a lányaim
haját, havonta megszámolja a kamrában
az uborkás és befőttes üvegeket, fiatal
asszony létére helyettem kasznárkodik
csizmában a pusztán, s én viszonzásul
tárjam föl neki, ahogy az érzelmesség és a
szadizmus kívánják, a lelkemet. Szóval,
mutassam meg a kételyeimet, rossz lelki-
ismeretem, lappangó gyűlölségem az ő
családüzeme alatt." Ehhez képest nem
csodálkozhatunk, hogy Anna nem tudta
és nem akarta folyton csak követni a fér-
jét. Hiszen az nemis hívta. . . Tóth Judit
játékán mindig ott dereng ez a maga előtt is
eltagadni próbált évtizedes magányosság.

Bakosék, a főjegyzőék, az ellenpólus-
ként teremtett, éppenséggel nem minta-
házaspár a komikusabb, élettelibb színe-
ket prezentálják Nagyék gondolati-érzel-
mi régiójával szemben. A veszekedés, a
féltékenykedés néha jobban összetart
vagy összebéklyóz egy frigyet, mint a ki-
erőszakolt béke. Pécsi Ildikó Margit ve-
getatív örömeit sok humorral, önkari-
kírozással mutatja meg, az állandó nasso-
lástól a kávéfőzővel való veszkődésig. Az
egész világ csak matéria neki. Szoknya-
bolond férjét időről időre visszatereli
maga mellé, vagy elpofozza mellőle a csá-
bítókat, akikből így is marad elegendő.
Pákozdy János hedonista Bakosa az első
felvonásban alig érthetően, a színpad
akusztikailag legelőnytelenebb pontjairól
záporozza a talaj menti gondolkodást,
amelyet már a kimondás percében elnyel,
beiszik a föld. A későbbiekben
ugrásszerűen javul, s bár ennek a Bakos
Bélának nincs, nem lehet tiszteletet pa-
rancsoló erkölcsi termete, fölnöveszti,
megérteti a figurát. Az ő nyílt hűtlenke-
dése akár még elfogadhatóbb is lenne,
mint Nagy Imre késve kipakolt vádjai.



Csakhogy Bakos nem érzi, vagy ha igen,
őt nem érdekli hajónk falán a lék. Ő az
„egyszer élünk!" magyarja.

Határvári Árpád, a Nagy Imre előtt haj-
bókoló diák újságíró - Sata gyors sikert
óhajtó ifjú széptevője - O. Szabó István
megformálásában nevetséges, félművelt
mitugrász, aki azonban néhány esztendő
múltán valószínűleg nyilas karszalaggal
a kabátján keresett magának látványosabb
pozíciót.. .

Táncsics Mária virrasztó asszonya a har-
madik felvonás záró pillanataiban, hal-
dokló anyjához híva az orvost, őszintén
eleveníti meg egy szolgaságra és pusztu-
lásra ítélt osztály - vagy réteg - megalá-
zottságát. (Jellemző talán, hogy Nagy
Imre folyton a beteg parasztokról elmél-
kedik, ami persze orvosnál, gyógyítani
akarónál természetes is. „Nem politikus
egyéniség" - de az egészséges népről se
szava, se kapcsolata vele.)

Fehér Miklós díszlettervezőnek a kis
színpadon többször is erősen tagolnia, osz-
tania kellett a teret, ami nem volt könnyű,

s nem is sikerült mindig egyenletesen
atmoszferikusra. Stache Éva jelmezei
szépek, általában a jellemhez jól simu-
lók, néhány kis túlzásukat nem számítva.

A Villámfénynél a Józsefvárosi Színház
megbízhatóan jó átlagszínvonalába, mind
vonzóbb repertoárjába forr bele. Az elő-
adás legerősebb oldala most is a színészi
munka. Miszlay István Németh László
szelleméhez hűen, logikus, tiszta értelme-
zéssel, bizonyos összefüggések előnyös
elmozdításával, a jellemzés finomságaival
rendezte meg a drámát. Kissé lassan for-
gatja be a darab gépezetét - a harmadik fel-
vonásra lesz igazi a lendület. A negyedik
felvonás pedig? A színpad helyett az már
alighanem csak a könyvé marad.

Németh László: Villámfénynél (Józsefvárosi
Színház)

Díszlettervező: Fehér Miklós m. v. Jelmez-
tervező: Stache Éva. Segédrendező: Gyarmati
István. Rendezte: Miszlay István.

Szereplők: Sz
é
lyes Imre, Tóth Judit, Pá-

kozdi János, Pécsi Ildikó, Vándor Éva, O.
Szabó István, Táncsics Mária.

MÉSZÁROS TAMÁS

A szeretet parancsa

Lassan érkeznek a családi szertartás ven-
dégei. Fiatal nők és férfiak, gyermekek-
kel, mai ruhákban, ünnepi alkalomra öl-
tözve. Csend, megilletődöttség, áhítat.
Templomi élőkép - egy reneszánsz fest-
mény nyugalma árad szét a térben. A cse-
csemő annak rendje-módja szerint meg-
kereszteltetik; anyja boldog mosollyal
mutatja körbe az egybegyűlteknek. Gra-
tulációk, csókok és ölelések, simogató
tekintetek. Áldás és békesség hatja át az
ünnepet, ahol a gyermek-megjelöltetik a
kereszt jelével, ahol kinyilváníttatik az
Embernek a Megváltóval vállalt közös-
sége. A közösség, amely a szeretet paran-
csában és a szeretet alázatában egyesíti a
híveket. A Pap szelíd méltósággal teli moz-
dulataiban, a celebrációba merült arcán,
amint a kisded fölé hajol, ott él egyszerre
mindez; az ő személyében mintha maga
Krisztus hintené a keresztvizet.

És akkor szétrobban a kép. Fekete
maszkok tűnnek elő a háttérből, géppisz-
tolyok kelepelnek bele az idillbe, mintha
látnánk a fegyverek torkolattüzét.
Egyetlen pillanat az egész, s halottak
hevernek mindenütt. A megszentelt élet
elpusztíttatott.

Ezzel a mai világvalóságunkban már
közhelyszerű, mindennapos brutalitással
exponálja a Liszt Krisztus-oratóriumától
ihletett táncszínházi látomássorozatát
Markó Iván, s a híradófelvételek nyers
valóságának megidézésével, ezzel a ke-
gyetlen, élesen bevágott epilógussal egyér-
telműen kijelöli azt a nézőpontot, amely-
ből a bibliai históriára vissza kell tekinte-
nünk. A templomi vérontás sokkoló iszo-
nyatától meghatározott jelen áttűnik az
újszövetségi tájakra. Szélzúgás - mintha
valamilyen mitikus erő visszasodorna
bennünket az időben, hogy elénk tárja a
Megváltó történetét.

A történetét? Itt máris tanácsos meg-
állnunk, hogy tisztázzuk Markó drámai
kompozíciójának természetét. A Jézus, az
Ember fia ugyanis a legkevésbé sem
epikus szerkezetre épül; nem követi pon-
tosan a Szentírás „jelenetezését", és még a
zenei alapként felhasznált művet, a
Krisztus-oratóriumot sem tekinti temati-
kai sorvezetőnek. Ez a táncdráma szán-
dékosan megkerüli a Messiás eljövetelé-
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