
szükségképpen mostohán bánt. Amit ilyen hely-
zetben, a van és a lehetne ellentmondása közé
szoruló színész megtehet - Avart dicséri. Nehe-
zebb kérdés a szociáldemokrata politikusok ábrá-
zolása. Említettem, hogy ezen az egyetlen, persze
nem lényegtelen ponton egyszerűsítő tendenciába
botlunk. Böhm Vilmos és Haubrich József
történelmi szerepe és színpadi ábrázolása nem
fedi egymást az árnyalatok gazdagságában. Az
egyszerűsítés lefegyverzi a színészt, de talán
nemcsak a karikatúra irányában lehetett volna
kiutat keresni. Őze Lajos olyan külsőségeket
hangsúlyoz, amelyek nem jellemezhetik a had-
ügyi népbiztost. Hisztérikus idegessége, határo-
zatlansága, személyiségének súlytalansága nem-
csak a szerep hitelét, hanem a dráma feszültségét
is gyengíti. Agárdi Gábor játssza Haubrich
városparancsnokot. Első pillanattól ellenszenves,
harsányan önleleplező. A modell nem lehetett
ilyen. Gyulai Károly - Landler - csak külső
adottságokkal járul az előadáshoz. Tarsoly Elemér
vöröskatonája tetszett.

A másik oldal színészi ábrázolása jobban sike-
rült. Nem véletlen, hogy a darab gyengéi itt
zavarnak legkevésbé. A régit védő emberek jel-
zéses rajza a lényegre figyelmeztet: a tartást, a
svádát idézi. Ezt súlyosabb gondolatok és erkölcsi
megfontolások nélkül is el lehet játszani. Ezért
lehet kifogástalan Gelley Kornél mint Julier
Ferenc alezredes. Ezért jó Fülöp Zsigmond
századosa. Tyll Attila történelmi képes-könyvből
érkezett átlag-arisztokratával szolgál. Nem vesz el
és nem tesz hozzá halványan kör-vonalazott
szerepéhez.

Az előadás gondos előkészítő munkát össze-
gez. Fejlődő együttes teherbírását és lehetőségeit
jelzi. Olyan együttesét, amely méltó segítője lehet
a magyar dráma esélyeit nagyobb igények-kel
valóra váltó író-partnereknek.

Nemzeti Színház, 1969. február. Rendezte:
Major Tamás, díszlet: Csányi Árpád, jelmez:
Schöffliger Judit, zenei vezető: Simon Zoltán. Sze-
replők: Bessenyei Ferenc, Avar István, Őze La-
jos, Gyulai Károly, Gelley Kornél, Agárdi Gábor,
Fülöp Zsigmond, Tyll Attila, Csurka László, Suka
Sándor, Tarsoly Elemér, Kun Tibor, Szél
Richárd.
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Könyvdráma?

Németh László Apáczaija Veszprémben

Rangos ősbemutatóra vállalkozott a veszprémi
Petőfi Színház Németh László Apáczaijának
műsorra tűzésével. Az 1955-ben irt dráma veretes
költői nyelven szól az áldozatos életű nép-tanító
küzdelmeiről. A régies szóhasználat és a
bonyolult mondatfűzés hallatán olykor már az az
érzésünk, hogy nem is Németh László Apáczai,
hanem Apáczai Németh László című drámáját
hallgatjuk. S ez nemcsak formai asszociáció,
hiszen az író Apáczai alakjában mind-azokról
megemlékezik - saját magára is gondolva -, akik
idehaza vállalták és vállalják a magyar nép
művelését.

Ülünk a nézőtéren, és azonnal eligazodunk az
ízléses, jelzett díszleten, a puritán jelmezeken, a
mindössze néhány lépésre korlátozódó mozgá-
son. Mintha minden azt sugallná, hogy itt ránk
vár a gondolati koncentráció feladata. És
valóban. Pereg a szöveg, franciás gyorsasággal,
ízesen, dallamosan, régiesen. Érezzük, hogy
költői mestermunka, nyelvi bravúr, úgy
hallgatjuk, mint a zenét. S közben inkább
megsejtjük, mint értjük az író gondolatait.

Ha kezembe veszem a dráma nyomtatott szö-
vegét, akár egy hétig is ízlelgethetem gondolat-
gazdagságát. Apáczai Csere János, miután
Európa műveltség dolgában előbbre tartó orszá-
gaiban - főleg Hollandiában - hatalmas tudásra
tett szert, visszatér hazájába, hogy a nép nyelvén,
magyarul, szóban és írásban, katedráról és könyv-
ben átadja tudását honfitársainak. Próféta akar
lenni saját hazájában. De a „prófétaság" neki sem
sikerül. Nem ő, hanem egy angol tudós, a
konzervatív Isac Basirius, a lefejezett I. Károly
bizalmasa és tanácsadója vezeti a magyar feje-
delmi iskolát. Nemcsak rangban és fizetésben
előzi meg a hazatérő Apáczait, de új utakat
kereső, forradalmi törekvései elé is gátat emel.
Amikor elüldözik a fővárosból, Apáczai vállalja
egy vidéki, tűzvész pusztította iskola
vendbehozását, és lelkes, hűséges tanítványaival új
iskolát emel. Tudja, hogy bármelyik külföldi
egyetemen egyike lenne Európa legismertebb
tudósainak. Mégis marad. A török-tatár hordák
pusztításai közepette, éhezve, nélkülözve is arra
buz-



dítja tanítványait, hogy a tudományon munkál-
kodjanak, mert ez teremti meg a jövő alapját.
Szilárdan vallja, hogy a visszamaradott és pallé-
rozatlan generációt egy műveltebbnek és kultu-
ráltabbnak, ,,kiműveltebbnek" kell felváltania.

A veszprémi Petőfi Színház Horvai István
rendezésében rátalált a dráma egyedül lehetséges
előadásmódjára. Horvai a ritka, de időről időre
mégis felbukkanó érzelmi fordulópontokig
pergetteti a szöveget. Azokat a jeleneteket hang-
súlyozza, amelyek előrelépést, fordulópontot je-
lentenek a drámai cselekményben (Apáczai,
Basirius és a fejedelem összecsapása; oktatás a
tatárdúlás közepette; Apáczai haldoklása stb.), a
többinél hagyta, hogy maga a szöveg hasson.
Igazi konfliktusok amúgy sincsenek a műben,
hiszen az emberi összecsapásokon - a történelmi
eseménykereken gördülve dramaturgiailag mindig
átlép az író, hogy újabb mondandójának teret
engedjen.

A színháznak azért is szüksége van Németh
László drámáira, mert remek szereplehetőséget
kínálnak egy-egy nagy színészegyéniségnek.
Veszprémben a fiatal, energikus Szilágyi Tibor
jól vizsgázott, bár érdekes módon hitelesebb volt
a haldokló Apáczait játszva, mint amikor a harcba
indulót formálta. A hatalmas terjedelmű szöveget
- hiszen tulajdonképpen egyetlen monológ a
dráma - mesterien, arányosan építi fel.

A dráma konstrukciója nem sok lehetőséget ad
színészi kiugrásokra a mellékfigurákban. Vala-
mennyi szereplő helytállt, mindenki azt adja, amit
várni lehet tőle. Itt amúgy is elsősorban az a
lényeges, hogy ki mint teszi saját beszédévé a
régies szöveget, s mit ad hozzá egyéni színeiből.
Még a veszprémi vegyipari egyetemisták
amatőrei is csak olyankor nyújtanak gyengébb
teljesítményt, amikor anyanyelvünket csúnyán
vagy magyartalanul beszélik.

Az Apáczait tehát mindenképpen érdemes volt
bemutatni - akárcsak annak idején elsőnek a
Mózest, Madách drámáját -, jóllehet Veszp-
rémben csak szűkebb sikerre számíthat. Színházi
életünk viszont gazdag tapasztalatokat kapott
ajándékba.
Veszprémi Petőfi Színház, 1969 január. Rendező:
Horvai István, díszlet: Fehér Miklós, jelmez:
Székely Piroska. Szereplők: Szilágyi Tibor,
Szekeres Ilona, Darás Léna, Kenderesi Tibor,
Hegyi Péter, Horváth Sándor, Bicskey Károly,
Balázs Péter, Joós László, Dobák Lajos, Dob-
ránszky Zoltán, Rindt Rudolf, Végvári Tamás,
Tánczos Tibor, Nagy Zoltán, Bakody József,
Czeglédy Sándor, Meszléry Judit, Kuppán Ferenc,
Déry Mária, Klim Sándor, Dévai Péter.

Szatíra áron alul
Méhes György: 33 névtelen levél

A Miskolci Nemzeti Színház Egerben mutatta
be Méhes György 33 névtelen levél című drámá-
ját. Méhes György kolozsvári író, több parabola-
vígjátékot írt. Ilyen volt a múlt szezonban Sze-
geden bemutatott Barbár komédia című áltörté-
nelmi vígjátéka, és ilyen lesz új temesvári be-
mutatója is Noé bárkájáról, amelynek tárgya Noé
harca Góg, Magóg és Demagóg (vezér,
pénzember, elvtelen hízelgő) örök típusaival.

A 33 névtelen levél néhány évvel ezelőttkészült.
Két fiatal tanár: az iskola új igazgatója és fizika-
tanárnője - akik természetesen szerelmesek
egymásba - szeretnék a konzervatív iskolát
diákok és tanárok közös paradicsomává változ-
tatni, mint ahogy azt már oly sok fiatal pedagógus
megkísérelte. Csakhogy igyekezetük csődöt
mond, mert idősebb kollégáik közül néhányan,
akik irigykedve figyelik lépéseiket, "ki akarják
őket készíteni".

A vígjáték két problémakört feszeget. Az egyik
a vezető beosztásban levők körül szinte
automatikusan kialakuló protekciórendszer, a
másik a tantestületekben, és tegyük hozzá: min-
denféle testületben dúló pozícióharc. Ez utóbbi
marad számunkra értékes és élvezetes a műből,
mert a másik probléma tárgyalása az utóbbi
években elvesztette bátorságszínét. Másrészt a
darabon belüli sematikus ábrázolása mosolyra
készteti a nézőt. A mumusként emlegetett vezető
kádert például Iksz elvtársnak hívják, s egy rea-
lista igényű drámának nem használ a fogalommá
légiesített ellenfél. Mivel a vígjátéki szabályok
értelmében a végén az is kiderül, hogy Iksz
elvtárs igényt sem tart a protekcióra, sőt ő lesz az
igazságszolgáltatás fényes szárnyú angyala,
természetes, hogy dramaturgiai fogássá gyengül
mindaz, amit alakjába az író belegondolt. Ám a
másik problémakör, a generációs és pozicionális
csatározás nagyon is élő, reális drámaanyag, s a
második és harmadik felvonásban a jellemek is
inkább egyénítettek. A vígjáték említett kettős
problematikája bizonyos formai kettősséget is
mutat. Iksz elvtárs szellemének folytonos kísér-




