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936 nyarán, a Bűn írása közben Németh
ászló bűnbe esett. Beleesett egy gyönyörű,
m ostoba leányzóba. Akivel már csak azért
em kerülhetett semmiféle tényleges
apcsolatba, mert - mint jó két évtized múltán
rta - ,,... sokkal egészségesebb,
középosztálybelibb« lány volt, semhogy a mel-
ette cseperedő apróságok apja felé gondolat-
an is átléphette volna a határt. Amilyen meg-
öbbentő szép, olyan átlagértelmű; egy boksz-
ajnok előbb fölkelthette az érdeklődését, mint a

űn gondjai. Ha benne nem élek a regényemet
iktáló konfliktusban, nyom nélkül száll le a
úllyesztőn, amelyen a közös vállalkozást
omolyan vevő házas aszkézis süllyeszti le az
fféle jelenéseket. Igy azonban egy kötőszó, egy
ha« jelent meg a helyén, amögött pedig az
lnémulás. Ha ez a lány olyan intelligens, mint
milyen szép! Ha kiszimatolja a bennem folyó

ázadást! Ha a néhány napra lábamról leverő
ndulatnak a gazdája tud lenni!" S az
mlékidézésnek ez a része így ér véget:
,...amikorra ezt az elakasztó érzést teljesen
ioltottam magamból, fejemben már készen

olt, megírást követelőn, a Villám-fénynél."
Az író tehát egyrészt drámává szublimálta el-

ojtott szerelmét, másrészt viszont nem a valódi
zerelmet írta meg, hanem azt, mivé lehetett vol-
a ez a fellobbanás, ha méltó tárgy váltja ki. A da-
ab tehát nem egyéb, mint gondolati kísérlet az
rzelmekkel. Ráadásul nem másnak, hanem
agának a kísérletezőnek az érzelmeivel. Az

róéival, aki rádöbben: „Az eszmék embere ab-
an a pillanatban, amikor fokozott szükségét ér-
i, hogy élete és gondolatai közt a megfelelést
ristálytisztává, mindenki által szemlélhetővé te-
ye: egy hazug látszat, idegen életstílus rabjává

esz, s bár egyéni élete nehezebb a mosónéénál,
árki szemére lobbanthatja, hogy másképp él,
int ahogy gondolkozik." A darab lényegibb, a

saládi-érzelmi válságnál mélyebb kérdése ép-

en e z : mi történik, ha a nép nyomorán felhábo-
odó, kétségbeeső, segíteni szándékozó értel-
iségi a maga életére nézve is le akarná vonni az
sszes következtetést.
Az író maga idézi fel, hogy a Villámfénynél ko-

agyváradi Erzsébet (Sata) és Csurka László
Bakos Béla)

lozsvári bemutatása alkalmával két pályatársa a

szemére vetette: „Az Annája és Satája közé

szorult körorvos nem méltó rá, hogy a jó

lelkiismeret lázadását képviselhesse." Általában

és elvben aligha méltányos a bírálat. A legtöbb

nagy társa-

dalmi-lelkiismereti dráma családi konfliktusok-

ban ölt testet. Németh László védekezése azon-

ban alighanem a mű alapvető gyengéjére mutat

rá. Azt mondja, Sata, a szerelem csak amolyan

katalizátorszerepet játszik a történetben: „A lá-

zadás gyorsabban folyik le vele, mint nélküle, a

siettető hatáson túl azonban nincs része a férfi

további életében." De ha ez igaz, márpedig a da-

rab története ezt mutatja - más kérdés, hogy

ennek mennyi a realitása -, akkor nem egészen

világos: a darab megszületéséhez mi szükség

volt arra a többször leírt „ha" kötőszóra, azaz mi-

ért kellett a múzsa alakját megemelni, miért kel-

lett az átlagos értelmű középosztálybeli leányzó-

ból Svájcban nevelkedő, irodalmi és szociális
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kérdések iránt kivételesen érdeklődő, lelkes és

érzékeny, szóval igazi értelmiségi fiatalt faragni.

A nélküle zajló drámához alighanem éppen ele-

gendő lenne „a karcsú test villámfénye". Mi szük-

ség van hozzá a karcsú szellemére is, ha egy-

szer az érintetlenül hagyja a férfit? Arról nem is

beszélve, hogy miféle drámai partner az, aki vé-

gül - katalizátorhoz illően - eredeti állapotában

kerül ki a küzdelemből. S persze mennyivel drá-

maibb és hitelesebb lenne a körorvos magára

maradása, ha végigjárná szerelme útját, ha nem

futna meg eleve előle, hanem vállalná, és csak

azután döbbenne rá, hogy nincs hozzá társ, hogy

akit annak képzelt, aki miatt felrobbantotta min-

taházasságát, messzebb van az általa elképzelt

ideáltól, mint a felesége. S természetesen ha-

sonló sorsra kellene jutnia a körorvos társadalmi

illúzióinak is, hiszen mit tehetne a szegényekért,

az elnyomorodott falu betegeiért a felesége va-

gyona nélkül? Németh Lászlótól azonban szem-

látomást távol állt az a tragikus szemlélet, amely-

lyel mindezt végiggondolhatta volna. Hatalmas

intellektuális erőfeszítéssel kereste a megoldást.

A kiutat. Az ideológus kötelező optimizmusa

vakká tette a lét alapvetően tragikus volta iránt.

Némi iróniával említi „a túlságosan kegyetlen

szerzőt", aki beleölné a hőst a dilemmába - s

természete-sen ekkor csakis a két nő közötti

őrlődésre gondol. Hogy az erkölcsi nagyság, a

szentség keresése, a társadalomból kivezető út

hol ér véget, hogy ez a hübrisz milyen áron

vezethet katarzis-hoz, az mintha nem

foglalkoztatná.

Színpadon azonban nem csak dramaturgiai-

lag kifogástalan műveket, s korántsem csak igazi

tragédiákat lehet hatásosan előadni. Ugyanez a

történet alighanem roppant erőteljes lehetne, ha

egy csöpp élet lenne a figurákban. Ha egyszer is

hitelesen szólalnának meg. A szerző azonban

ezt elvileg elutasítja. Szándékosan művi, meg-

emelt nyelvet ad szereplői szájába. Hite szerint

„a realitás látszatát meg nem törve, mégis a rea-

litás fölé emeli szereplői nyelvét". Valójában

azonban a realitás látszata egy pillanatra sem

jön létre a szövegben. És nem elsősorban arról

van szó, hogy dialógus helyett olykor hatalmas

esszéket vágnak egymás fejéhez a szereplők,

még csak arról sem, hogy folyvást a szerző be-

szél ki belőlük. A történet bizonyos pontjain, a

szenvedélyek felizzásakor szinte hitelessé vál-

hatna az ékesszólás. A köznapi beszéd stilizálá-

sa az, ami elviselhetetlen. A darab a két asszony

jóformán kibírhatatlan párbeszédével indul. S a

szerző pontosan tudja, hogy hús-vér alakok így

nem beszélnek. De azt hiszi, be tudja csalogatni

a nézőt a maga nyelvi erdejébe. Illetve nem a né-

zőre gondol: „Aki a darabot figyelmesen olvas-

sa..." - kezdi árulkodó módon idevágó fejtege-

téseit. A nézőnek azonban alig elviselhető kíno-

kat kell kiállnia, amikor a színésznők - ezúttal a

Várszínházban Moór Marianna és Császár An-

Császár Angela (Anna) és Csendes László

(Nagy Imre). A háttérben Szatmári Attila és

Nagyváradi Erzsébet (Németh Juli felvételei)

gela - a tőlük telhető maximális természetes-

séggel igyekeznek elmondani ilyen mondatokat:

„A béke énrajtam zsírrá változik." Vagy: „A bol-

dogság is úszás, nehéz úszás, még étkezési

szünetek sincsenek benne, mint nálatok a bol-

dogtalanságban." És ezeket nem Fülig Jimmy

mondja, és nem is Csülök Rejtőnél, hanem ko-

moly vidéki úriasszonyok. S hozzá ezekkel a

mondatokkal nemcsak a stílus magaslataira kel-.

lene csalogatniuk a nézőt, hanem a drámai konf-

liktusok sűrűjébe. Ezekből a párbeszédekből kell

értesülnünk a két házaspár, a jegyzőék és az or-

vosék belső viszonyairól, a falusi értelmiségiek

köznapjairól.

A rendezőként debütáló Kállai Ferenc meg-

próbál rendet tartani a színpadon. Pontosan érti

a szenvedélyek ívét, a jelenetek felépítését. A fő--

szerepet, amelyet jó húsz esztendeje maga is

játszott, nyilván pontosan elmagyarázta Csen-

des Lászlónak, aki szemlátomást értené is, hogy

miről volna szó, ha a maga nyelvén mondhatná.

Apró bakik jelzik azonban, hogy nehezen áll rá a

szája a szerző mondataira. A sok alig észrevehe-

tő megbicsaklás azután egy-egy pillanatra

kizökkenti, valószínűleg ezért érződik szenvedé-

lye a leghevesebb kifakadásokkor gerjesztett-

nek. Nagyváradi Erzsébet gyönyörű, de ponto-

san olyan átlagos értelműnek tetszik, amilyen-

nek a szerző Sata modelljét leírta. Felhúzott

szemöldökkel próbál nyitottnak, érdeklődőnek

látszani. Szatmári Attila ugyancsak nem jut túl az

okosan törtető ifjú alakjának manírjainál. Csurka

Lászlónak sikerül némi életet lehelnie a nőcsá-

bász jegyző alakjába.

Szlávik István lényegében egyetlen díszletet

tervezett a Refektóriumba, a szöveghez némi-

képp illően általános, kissé stilizált, megemelt vi-

déki lakot. Apróságok jelzik, hogy éppen a jegy-

zőéknél vagy az orvoséknál vagyunk-e. Ami

egyébként mindegy. A történet lényege akár

egyetlen helyszínen is lejátszható volna, talán a

szövegen sem kellene hozzá túl sokat igazítani.

Tordai Hajnal ruhái véletlenül sem tolakodnak a

szerepek elé. Sem kort, sem jellemet nem ábrá-

zolnak. De ez nem is az ő dolguk lenne.
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