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Találkozás egy drámával

A Villámfénynél a Déryné Színházban

Az elmúlt év őszén a Déryné Színház
Szécsi Ferenc rendezésében bemutatta
Németh László Villámfénynél című drá-
máját. Az előadás országszerte nagy sikert
aratott.

- Az embernek vannak hivatásbeli sze-
relmei is. A szerelem tárgya általában
nem vénül. Ez lehet persze a szerelmes
tévképzete is. De vannak olyan szerencsés
esetek, amikor a régi ideál a valóságban
sem vénül meg, csak átalakul. Ilyen
szerelem az én számomra a

Villámfénynél - emlékezik Szécsi Ferenc.
Hogyan kezdődött?
 Németh Lászlónak volt egy ma már

irodalomtörténeti jelentőségű folyóirata: a

T a n ú . Nagy izgalommal olvastuk, mi,
akkori középiskolások, a Tavaszmező ut-
cai Zrínyi Gimnázium növendékei.

A Tanúból n é g y é s fél év alatt (1932-
1937 között) tizenhét kötet jelent meg.
Németh László maga adta ki, s minden
számát egymaga írta. Az 1936-os 3-4.
számában jelent meg a Villámfénynél.

„Mi a villámfény? Az igazság, mely
belecsap életünkbe, s leleplezi hazugsá-
gait. Darabomban ez a leleplező igazság:
nem gondolat, belátás, hanem egy fiatal
lány szépsége. A körorvost, aki felesége
családjától kapta állását s a nyomorába
süppedő faluban ijesztő gyorsan boldogul,
rég gyötri a szociális és emberi bűn-tudat,
de csak akkor eszmél rá teljes erővel élete
hazug alapjaira, amikor barátja külföldről
hazakerült lányában egy új, igazibb élet
álma s a reménytelenség egyszerre ölt
világító és perzselő testet. Az igazság
kiveti őt családjából, nő és vagyon nélkül,
de legalább az igazságtól meztelenre
pörkölten merül alá a szegény emberek
társadalmába" - így ír a drámáról Németh
László.

 Revelációként hatott ránk akkor ez a
darab - mondja Szécsi Ferenc. - Tu-
datosan-tudattalanul lázadásra buzdított
bennünket, akkori fiatalokat. Nem voltunk
kommunisták, de elég érettek voltunk
ahhoz, hogy elégedetlenséggel töltsön el
bennünket az a politikai és társa-dalmi
állóvíz, amelyben éltünk. Mérhetetlen
elégedetlenség gyűlt bennünk, és olyan
reménytelennek éreztük mindazt, ami
körülöttünk történt, illetve nem tör-

tént. Ma már meg tudom fogalmazni -
akkor még nem tudtam -, azt mondta
nekünk, értelmiségi fiataloknak ez a
dráma, hogy a változhatatlannak hitt ak-
kori rendszernek is lehet nemet mondani.
Nagyon fontosnak érzem ezt. Akkor
számunkra Nagy Imre, a főhős út-ja is
meg a darab is reveláció volt.

 A Nemzeti Kamara Színház 1938.
március 3o-án mutatta be Németh Antal
rendezésében. Talán annak az időszaknak
a legjobb előadása volt. Akkor én már a
Színiakadémiára jártam. És a szerelem
most érdekes módon folytatódott. Mintha
valakibe egy képen keresztül szeretünk
bele, és aztán meglátjuk a valóságban. Az
írott szöveg megelevenedett, testet öltött.
És micsoda szereplőkben! Ma már a
színpadtörténet jelentős egyéniségei.

 Timár József alakította a körorvost.
(Ezzel a szereppel kezdődött a színész és
az író kölcsönös, mély rokonszenve.) A
feleség: Rápolthy Anna. A főjegyző:
Petheő Attila. A feleségét a Nemzeti
Színház ma már elfelejtett kiváló nagy
művésznője, Szabó Margit játszotta. Sata
megszemélyesítője Szeleczky Zita volt, a
„tányérsapkás sváb turulé" Apáthy Imre.

 Úgy elevenedtek meg előttem ezek a
papírra írt figurák, hogy még harminc-két
év távolából is emlékszem rájuk. Az
ember harminckét év alatt sok mindent lát
a pályán. S most visszakövetkeztetek,
hogy micsoda hatással lehetett rám, a
színészjelöltre az az előadás, ha még ma is
élénk az emléke.

 Aztán megint találkoztam a darab-
bal, Kolozsvárott. A fiatalabb művészek
között Németh Lászlónak hozzám hasonló
tisztelői voltak. Tompa Miklós, a rendező,
Szabó Lajos, a színház művészeti titkára,
író, dramaturg: egyek voltunk abban, hogy
a Villámfénynélt a legsürgősebben he kell
mutatni. Itt én játszottam „a sváb turult".
Ez a kolozsvári bemutató nagyobb siker
volt, mint a pesti.

 Ám még mindig kísértett a darab.
Úgy éreztem, dolgom van még vele.
Egyszer színpadra kell állítanom. 1955-
ben (vagy tán 56-ban?) alkalmam nyílt
megrendezni a rádióban. S végre most, itt
a Déryné Színházban tudtam először
színpadra tenni a művet. A darabot re-
mekműnek tartom. A remekmű sajátja,
h o g y megújul az idővel. A darab egy más
társadalomban játszódik, azzal a színpadi
hatással nem lehetett számolnunk, mint a
maga korában. Az a köz

vetlen politikai-társadalmi mondanivaló,
amely a bemutató idején olyan lázba ho-
zott bennünket - történelemmé vált. De a
dráma emberi viszonylatai - éppen mert
oly hallatlan igazsággal és mélyen
ábrázoltak talán erősebben csillannak fel,
mint akkor.

Egy életút válsága

A konfliktus: egy életút válsága. A tétel:
végül is mire tegye föl az ember az életét?
Élesebben: fel kell-e egyáltalán tennie
valamire az életét?

Nagy Imre, kilép a körből, mely meg-
ürült kiváltságokkal korrumpálja. Igazi
szolgálattételre nincs igény, tehát mód
sincs. A Gömbös-féle szemfényvesztő re-
formeszme ügyes konjunktúra-emberek-
nek nyitott utat, akik egy demagóg ál-
forradalmiság görögtüzénél sütik meg a
maguk pecsenyéjét. Ennyi a drámában a
korhoz kötött.

Nagy Imre azt üzeni az ifjúságnak:
tanulja meg a leckéjét maga, ahogyan ő

megtanulta. A választás ma így áll: hi-
vatalnok-nyugalom és unalom, vagy fel-
adatot kereső és vállaló, szolgálattevő,
nemes élet. De a hívás a szolgálattétel-re
nem úgy érkezik, mint egy katonai be-
hívó. És az időkből olvasni nem könnyű.
És akinek sikerül - aki a személyiségén
végzett kemény munkával képessé tette
magát erre -, lépten-nyomon beleütközhet
a kisszerű nyárspolgári óvatosságba,
melynek értékrendjén minden egyéni út
veszedelmes, különc hóbortnak számít. S
belső parancsot nem, csak külső utasítást
ismer el.

- Bizonyos aggodalommal néztem a
premier elé - mondja Szécsi Ferenc. -
Színházunkban ez volt az első Németh
László-bemutató. Hogyan fogja megérte-ni
a mi közönségünk a dráma világát? És
gazdag, nagyon bonyolult nyelvét
(különösen a fiatal Németh Lászlónak volt
ez sajátja). Ez a nyelv persze megfelelt a
mondanivalónak. De hát a mondanivaló
sem volt egyszerű.

Egy levélből idézek. A soltvadkerti
művelődési ház igazgatója írta. Ő maga is
idézi, a közönség körében hallottakat:
„Több ilyen előadás kell a vidéki kö-
zönségnek. Nem hiszem, hogy akadt néző,
akinek a darab ne tetszett volna." ...
„Gratulálok az előadáshoz. Együtt sírtam a
művésznővel, annyira hatása alatt voltam
művészi átélésének." ... „A darabnak
intellektuális levegője van. Ez árad a
színpadról és a közönséget magasabb
erkölcsi és szellemi szintre kény-



szeríti." ... „A darab nyelve és a színészek
beszéde a magyar nyelv dicsőségére válik."

„A m i színészeink nem sztárok"

- A mi színészeink nem sztárok -
mondja Szécsi Ferenc -, a szónak jó ér-
telmében sem. Nem is lehetnek. Nem
képességeik miatt, hanem mert a mi kö-
zönségünk egy-egy színésszel néha egy
évig sem találkozik. Bár van rá néhány
példa, de általában mégis nehezen vál-
hatnak kedvencekké, akik miatt megnéz a
közönség egy-egy előadást. Ez nálunk
ritkaság. Nekünk arra kell törekednünk,
hogy a mi előadásaink egészükben
hassanak. A mi erősségünk: a2 együttes.
Nekünk olyan együttes játékon alapuló
színházi atmoszférát kell teremtenünk,
hogy a néző a sztár, a kedvenc helyére
magát a színházat, a gárdát helyezze.

- A színészek a Villámfénynél előké-
születei alatt hónapokig együtt éltek a
darabbal. Ismerkedtek és barátkoztak
ezzel a nyelvi és gondolati világgal. Új-
raolvasták Németh László regényeit. Volt,
aki elolvasta az író összes társa-dalmi
drámáját. Az előkészületi idő hó-napokkal
megelőzte a próbákat.

Az előadás

Kristálytiszta előadás a Déryné Szín-
házé; betölti a nézőteret a mű szellemével
és légkörével. A jó előadásról nehéz külön
szólni, csak a rossz előadás foszlik le a
műről, mint a vedlett ruha.

Az egészen rossz előadásokon kívül itt
vannak persze a közömbös előadások. A
darab „színre van téve" - vagy inkább
sínre, s ezen a sínen végszóig elfut. Ám az
utolsó szavak alatt az ember már arra
gondol, hogy másnap korán kell kelnie.

A Déryné Színház Villámfénynél elő-
adása megragad és fogva tart; a néző sokáig
megmarad az élmény hőfokán, mielőtt
visszasüppedne a maga életébe. Viszi
magával, amit kapott. A néző a maga
gondját vizsgálja, de magasabbról, tágabb
lélekkel. Készen arra, hogy eltűnődjön a
közös sors nagy törvényein.

Színház ez a javából; a drámai pillanatok
belülről izzanak, a teátralitást nem
külsőséges effektusokban keresi. Az elő-
adás a mű és a színészek belső erőire épül.
A néző átengedheti magát a hatásnak s a
szöveg nyelvi örömének. Valósággal
ünnepi esemény korunkbeli drámában ilyen
megemelt költői szót hallani. Az élőbeszéd
fölött lebeg, de az

anyanyelv legmélyebb rétegeiben gyöke-
rezik.

Az igazi jó előadás - jól tudjuk - sokkal
több, mint jó színészi produkciók összege.
Egy jó előadás - szövetség, melyben a
társuló felek ki vannak szolgáltatva
egymásnak. Ez lehet nyűg, de lehet
hatalmas morális erőforrás is. Amikor a
színházi együttes alázattal és szeretettel
szolgálja a művet. Pontosabban: azt a
nagyobbat, teljesebbet, fontosabbat, amit
az író is szolgál a művével.

Ennek a bemutatónak a vágyát nem
hiába érlelte három évtized. Most be-
teljesedett.

Németh László: Villámfénynél, Déryné
Színház.

Rendezte: Szécsi Ferenc. Szereplők:
Szigeti Géza, Kassai Ilona, Vereczkey
Zoltán, Gyulányi Éva, Bessenyei Emma,
Somody Kálmán, Kőmíves Bori.

MÁJUSI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Both Béla:

Az új Bánk-koncepció

Hermann István:

Rekviem egy elveszett nép fölött

Koltai Tamás:
Mesterségünk címere

Földes Anna:

A költő színpada

Siklós Olga:

A „Malom" útja Veszprémig

Szilágyi János:

A sárkány Debrecenben

Molnár Gál Péter:
Iglódi, a rendező és nemzedéke

Osztovits Levente:

Álom a házmesterről és a cárról

Emődi Natália:

Jegyzetek az Iván, a rettentő próbáiról

Gábor Miklós:

Amit el tudok mondani (II. rész)

Köpeczi Bócz István:
Jiři Trnka

Peter Handke: Két

egyfelvonásos

MOLNÁR GÁL PÉTER

Kállai kávét iszik

Kávét iszik. Kávét rummal. Kicsi csé-
széből issza, és széles arcán zsíros bol-
dogság ragyog föl. Nem is annyira bol-
dogság, mint elégedettség. Önelégedettség.
Önelégülten issza a csésze feketét. Úgy
issza, mintha nektárt inna, mintha minden
földi élvet magába olvasztana ezzel a
KÖZÉRT-feketével. Szétárad benne a
jóérzés, szinte érezni, ahogyan elkeveredik
a gondolataival, belekerül a vérkeringésébe,
és minden sejtje kiveszi magának az
örömöt ebből a testi élvezetből.

Kállai kávét iszik, és ebből a jelen-
téktelen fizikai cselekvésből színészi ma-
gánszámot csinál Kardos Ferenc Egy őrült
éjszaka című filmjében. Olyan színészi
magánszámot, amelyik a figura filozófiáját
fejti ki képszerűen és cselekvően, sok
mindent elmond az életéről és az
indítóokairól azzal a parányi gesz-tussal,
ahogyan a kávénak és a jó íznek örülni tud.
Csúnya öröme van - ahogy mondani
szokás. Csúnya, de emberi. Egy embert
sűrít bele ebbe az ivásba.

Az ivás és az evés talán a legjellemzőbb
emberi gesztusok. Ha tudni akarod, hogy
milyen jellemű valaki: lesd meg evés
közben Nézd meg, miként nyúl a pohár
után, és hogy hajtja le az italt, legyen az
akár csak egy pohár víz. Az evés és az ivás
jellemzőerejét a film inkább felhasználja,
mint a színpad, a járás mellett ez a
legfontosabb behaviorista teszt, amit egy
színésszel érdemes a jellemzés érdekében
elvégeztetni. Olyan mélységeket képes
felszínre hozni egy-egy tehetséges színész
ilyenkor, ami vetekszik a forgatókönyv
legagyafúrtabban megírt fordulataival. Ha
hosszan járni látunk valakit vagy
magányosan enni: többet tudunk meg róla,
mintha valamilyen drámai helyzetben
figyeljük meg viselkedését, hiszen akkor
alkalma van manipulálnia magatartását. A
film-művészet a maga közelre hatoló
eszközeivel gyakran él is az evő-ivó és
járkáló ember megmutatásával. Hogy csak
a közelmúlt magyar filmjeiből kérjünk köl-
csön példát: Tolnay Klári szívet szorítóan
magányos vacsorája a Nem ér a nevem
című vígjátékban, Kiss Manyi reménytelen
elhagyatottsága Elek Judit




