
szokatlanul hangzik. És éppen az első
felvonás egyik komor pillanatában történik,
hogy az első rosszulléti rohamából ocsúdó
„Simon elvtársnő" a fiát kéreti a másik
szobából. Elsősorban Somogyi Erzsin
múlik, hogy már ezt a pillanatot
megelőzően játékával semlegesíteni tudta a
komikus hatást.

Somogyi Erzsi Simonnéja elsősorban
fiának otthoni érdekképviselője. Túlbuzgó
tisztasági hajlama a „rendnek kell lenni"
elv alkalmazásából fakad. Rendnek kell
lenni a lakásban és a fia körül is. Nemcsak
a hamutartót és a belőle kiöntött hamut
csomagolja újságpapírba, a fiát érintő napi
eseményeket is legszívesebben
összecsomagolná, hogy azután este
egyenként, kis magyarázatok kíséretében
átadhassa őket. Mindenkire gyanakszik.
Az orvosra azért, mert autóval jön a
harmadik utcából. Es azért is, mert néhány
mondata után rájön, hogy nem veszi őt
komolyan. Ettől kezdve ellenszenvet érez
iránta. „Én különbséget tudok tenni
tréfálkozás meg gúnyolódás között. Itt
annak nincs helye" - mondja. Ez akár a
mottója is lehetne. Somogyi Erzsi
Simonnéja nem tűri az iróniát, a
kétértelműséget rejtő tréfálkozást. Mindent
világosan akar látni maga körül. Az éber
őrszemet játssza a családban.

A családtagokra még jobban gyanakszik,
mint az idegenekre. Klárira, a menyére,
féltékeny, Pétert pedig ki nem állhatja,
mert tudja, hogy mindig kérni jön.
Beszélgetés közben ritkán néz a
partnerére: lefelé és előre szegezi pillan-
tását. Mihelyt valami történik, mindjárt
akcióba lép. Amikor megszólal a telefon,
diszkréten átmegy a szobán, mintha a
konyhába igyekezne, de valójában azt
fürkészi, hogy ki telefonált. Amikor pedig
Péter megérkezik, egész kis cselekvéssort
épít föl annak érdekében, hogy
megakadályozza a pálinkaivásban. Előbb
hellyel kínálja, lehetőleg minél messzebb
az asztaltól, majd dugót vesz elő a
zsebéből, és feltűnően bedugaszolja vele a
pálinkásüveget. Ezután strázsa-ként
lecövekel az asztal mellé, és csak nehezen
szánja rá magát arra, hogy kimenjen, és
egyedül hagyja Pétert az itallal. De még
kifelé menet is tesz egy kört, elindul
visszafelé, lopva hol Péterre, hol az italra
pislog, még fölvesz egy kosarat, s végül
lemondó gesztussal távozik.

A céltalan, pusztán kémkedő ácsorgás
jellemző tulajdonsága Somogyi Erzsi
Simonnéjának. Még akkor is egy-

helyben áll, amikor látja, hogy Péter és a
fia egyedül akarnak maradni. Csak amikor
már föltűnővé válik hallgatózó szándéka,
akkor hagyja őket magukra.

Mindebből nem az következik, hogy
Simonné Somogyi Erzsi alakításában el-
lenszenvessé válik. Tevékenykedésében
sok groteszk, anyókás báj is van. Tu-
lajdonképpen nehéz eldönteni, hogy Si-
monnéja mennyire rokonszenves. Somogyi
Erzsi alakítására éppen a jó és rossz
tulajdonságok furcsa lebegtetése jellemző,
s ezzel eléri, hogy a néző tanácstalanná
válik az ábrázolt figura iránti érzelmeiben.
Halálának bejelentése talán ezért nem vált
ki különösebb emóciót senkiből.

Még egy áldásos következménye van
Somogyi Erzsi szerencsés szerepfelfogá-
sának. Simonné az ő ábrázolásában túl-
nőtt a hétköznapi, naturális értelemben
vett valóságon, egy kicsit jelképes lett, és
ezzel az előadás összes szereplője közül a
legjobban valósította meg Horvai István
rendezői elképzelését. Bármenynyire
meglepőnek látszik is: ez a Simonné már
nincs nagyon messze az Oszlopos Simeon
Vinczénéjétől, aki a rosszat nem erkölcsi
romlottságból, a pusztítás gyönyörével
teszi, hanem valamiféle elvont kategorikus
imperativusznak, hideg, szenvedélytelen
erőnek engedelmeskedve.

Milyen kitűnő lenne Somogyi Erzsi
Vinczéné szerepében!

BERKES ERZSÉBET

Erzsébet-nap
Debrecenben

Az Erzsébet-nap Németh László társadalmi
drámáinak kötetében látott napvilágot, de
mire most - a megírás után ne-gyed
évszázaddal - a bemutatóra Debrecenben
sor került, úgy tetszik, hogy a történeti
drámák közé illik inkább. Bizonyára azért,
mert a bekövetkezett történelmi változások
megoldották a társa-dalomban és kioldották
a drámából azokat a problémákat, melyek
kortárs gondúvá tették az Erzsébet-nap
konfliktusát.

A dráma egy feltörekvő nagygazda-család
bomlásának, a felemelkedni képes
parasztság megtorpanásának okait keresi. A
mű cselekményének ideje korábbra
datálódik, mint a negyvenes évek, amikor
tétován, jobbára érzelmi magyarázatokat,
motívumokat találva Németh László a
drámát papírra vetette. Igazságtalanság
lenne ma, az utókor tapasztalatainak
birtokában számon kérni azt, hogy miért
nem világosabb rajzú a progresszív és
regresszív erők munkálása, s miért nem
ütköznek ki olyan jegyek, melyek azóta
annak a rétegnek az életképességét is
igazolták a megváltozott körülmények
között. A puszta tény, hogy művészi
formában rákérdezett a szerző: miért nem
talált medret a harmincas évek
Magyarországában az a jobbra törő
szándék, melyet ez a módos parasztság
képviselhetett volna, illetve miért nem
válhatott az úri Magyarországon a paraszti
feltörekvés társadalmilag is progresszívvé:
tiszteletet kelt ma is.

Mégis: túl a diagnosztizáló szándékon, túl
az érzékeny ujjakkal kitapintott kór-
isméken s az ezeket megillető elismeré-
seken - a dráma művészileg megsínyli,
hogy az okokat és a gyógymódot nem
láttatja világosan Németh László. Min-
denekelőtt azt, hogy a hősök színpadi
helyzetében, magukban a szituációkban
nincsenek megörökítve a társadalmi je-
lentőségű konfliktusok. Beszélnek ugyan
arról, hogy a legtehetősebb Varga fiú miért
bukott bele a nagybani gyümölcs-
termesztésbe, hogy mennyire hiányzik az
értékesítő szövetkezet, azok a testületek,
melyek közvetlenül képviselhetnék a ter-



melők érdekeit, mert így csak az megy
valamire, aki a grófok szekerét tolja. A
család jelképesnek szánt széthullását is
elemezteti az író a színpadon - a nyugdíjas
tanár-nagybácsi szájából hangzik ez el -,
mégis, mindez a drámai helyzetek-re csak
kívülről telepedik rá, esetenként nem is
hat többnek, mint politikus bele-
magyarázásnak, s a jellemek egymáshoz
való viszonya, megütközése a mélyebb
társadalmi konfliktusoktól szinte füg-
getlen. Mindannak pedig, ami tételesen
elhangzik, csak azok előtt van jelentősége,
akik maguk is végiggondolták s elemezték
ezt a problémát. Nem egy Németh-drámára
jellemző, hogy lényeges vonásaiban csak
azok számára hozzáférhető az elbeszélt
gond, akik maguk is - a mű ismerete
nélkül is - fogékonyak a felvetett
kérdésekre. Hogy az effajta láttatási mód
esetenként elszegényítheti magát a művet,
arra jó példa az Erzsébet-nap.

A debreceni színház a darabválasztással
köszönteni kívánta a hetvenéves Németh
Lászlót, s egyben egy méltatlanul be nem
mutatott magyar drámával gazdagítani
repertoárját. A feladatnak jobban eleget
tett volna, ha nem tiszteli mindenekfelett a
kinyomtatott szöveget, hanem változtat
rajta. Akár úgy, hogy módosításokat kér a
szerzőtől, akár úgy, hogy maga hajt végre
módosításokat. Igaz, ennek számos
akadálya lehetett, de valamennyit el kellett
volna hárítaniuk, ha céltudatosabban és
makacsabbul törekednek arra, hogy egy
többször és másutt is színre alkalmas
drámát vigyenek színpadra. Ennek minden
lehetősége együtt van részben magában a
drámában, részben Németh László más, az
Erzsébet-napéval rokon írásában. A
színház sajnos beleesett abba a hibába,
amelyik egyre jobban eluralkodik szín-
házaink évados műsorán: a nemes buz-
galom, hogy szélesítsék a magyar darabok
bemutatószámát és szerzőlistáját, valamint
felkutassák elfeledett drámáinkat, végül is
a vadászszenvedélyhez válik hasonlatossá.
Gyakran színpadra kerülnek kevéssé érett
művek, vagy olyanok, amelyeknek vajmi
kevés mondanivalójuk van itt és ma a
közönségnek. Az Erzsébet-napnak lenne,
van érvényes mondandója, ám ezt
dramaturgiai javításokkal
megközelíthetőbbé kellett volna tenni. A
fonákul felfogott tisztelet azonban
megakadályozta ebben a szín-ház
együttesét.

Így végül is csak egy kitűnő középső
felvonással és remekbe szabott drámai

jellemekkel bővelkedő játéknak lehettünk
tanúi.

Itt ugyanis valamennyi hősnek - a né-
ma szereplő csendőrt s a bizalmas szerepét
hivatalból vállaló Henszelmann doktort
kivéve - megvan a maga drámája. Messze
vinne a filológusi buzgalom, bár
korántsem lenne reménytelen, ha meg
akarnánk határozni, hogy valamennyi
Varga-rokon életsorsát másként s másutt
hogyan írta már meg Németh László. Az

Erzsébet-nap is abban a faluban s azok
között a hősök között zajlik, amelyik világ
kimeríthetetlen élményforrása az írónak.
Nem ő az egyet-len, akinek örök faluja
van, legföljebb egyiknek a gyepsor jut,
másiknak a cigányputrikkal ékes szikalja.
Akikhez Németh Lászlót élményvilága
köti, azok a húszas-harmincas évek
szerző, tanuló, politizáló közép- és
vagyonosabb parasztjai, deklasszálódók
egyfelől, új, sok jóval biztató feltörekvő
réteg másfelől. Amikor, már a negyvenes
években, sorsuk lehanyatlásának okait
keresi Németh, kicsit a maga
elfogultságával, szeretetével és
reményeivel is számot vetni kénytelen. A
közibük tartozás s a belőlük elszármazás
kettősségéből ered látásmódja kettőssége.
Mert csak aki belülről ismerte, tudja
igazán, mit jelent a béna Varga János
keserű filozófiája, milyen évtizedes
gyűlölségeket szülhet egy rosszabb helyen
kiadott hozomány-

Déry Mária (Julcsa), Lontay Margit (Vargáné) és
Liska Zsuzsa (Bözsike) Németh László:
Erzsébet-nap című drámájában (Debreceni
Csokonai Színház)

föld, mint a Varga Juliskáé, minő örök

megaláztatás, hogy az özvegy testvér
méltatlan szeretőjét elhallgatva, már
minden méltatlanságot elhallgatni kény-
szerül; milyen sajgó tőrdöfés tud lenni a
városivá kivakaródzott sofőrné testvér
bundája nemcsak az otthoniaknak, de
annak is, aki viseli; hát még a szomszéd
sógornő ondolált haja. És csak aki már
nem tartozik közibük, tudja felmérni,
milyen kicsinyes, szégyenletes életnyi
szenvedélyeket emészteni semmivé; tyúk-
perpatvarok, pár holdas jussok firtatásá-
val. A hősöket sorvasztó szenvedély
nagysága arra predesztinálná őket, hogy
többet kezdjenek magukkal, mindazok a
cselekvési formák, amelyek felkínál-
koznak, arra kényszerítik, gyömöszölik
őket, hogy kevesebbek maradjanak. A
parasztsorban, a falu atmoszférájában s az
emberek képességeiben megmutatkozó
pusztulás okozza - felerősítve Németh
László motiváló íróművészetével -, hogy
nem egyszerűen egy régi drámát látunk a
harmincas évek kulákcsaládjáról, hanem
emberi sorsokat, hiteles, drámai
indulatokat, amelyek erős sodrásukkal
megfognak, s katarzist váltanak ki
belőlünk.

Hogy az előadás meg tudta őrizni s ki
tudta bontani ezt a színgazdagságot, az
mindenekelőtt Szász Károly igényes, a
drámát valamennyi lélekrajzi rezzenésé-
ben követni tudó munkájának köszönhető.
Ízlésesen és a színház lehetőségeit op-
timálisan kihasználva arra törekedett,
hogy - zenésznyelven szólva - híven
szólaltassa meg a partitúrát. Ilyen szel-
lemben - a szerzői utasításokat szinte
centire betartva - született meg a díszlet,
Langmár András munkája. Különösen a
második felvonásnak az előírtnál nagyobb
szabású díszlete bizonyult hatásosnak. A
falusiasan előkelő függöny-tartó karnisok,
a dúcos plüss kanapé, a kackiás bajszú
ősök fotográfiája, egy-szerre volt paraszti
és úrias, a vaskos bútorokból
megbízhatóság és megalapozott jólét
áradt, de a vásott függönyök, foltos
meszelés arról is beszélt, hogy ritkán
lakják a tiszta szobát, s már nem-csak az
őszies elmúlás bujkál a nyirkos szobában.

A dráma képi megragadásához szeren-
csésen járultak a maszkok és jelmezek is,
melyeket Greguss Ildikó tervezett. Az
asszonyok széles fonatú, bekötetlen feje
jól idézte azt, hogy nem munkába roppant,
hanem friss életre, gyermekáldás-ra, teli
örömökre szánt család lenne a Vargáéké,
ha az italozó férfiak zavaros



tekintetében, ideggyengeségében nem
ütközne ki az a fáradtság, bomlás, amely -
mint már szó volt róla - nincs elég
sokoldalúan, elég mélyen indokolva.

Az írói és rendezői elképzelés leghívebb
megtestesítője Lontay Margit, az öreg
Vargáné életre keltője volt. Mielőtt színre
lép, tudjuk, hogy ez a hat gyermeket
felnevelő, erős parasztasszony halálán van.
Ha mindezt nem közölték volna velünk,
megjelenésének komor fensége első
pillantásra elhitetné. Ahogyan a
betegségtől és kortól kissé hajlottan, félig
támolyogva a gádorból kilép, erő-re és
szépségre szánt gyermekek szülőjének
látszik, ugyanakkor, hogy tétova
kezemozgása, rebbenő tekintete a nagy
beteget is megjeleníti. A jellem teljes
rajzával azonban a második felvonás során
ajándékozza meg nézőit. Koszorúba tűzött
hatalmas hajkoronával, fekete ünneplőben
ül a még szétbontott ágy közepén. Már
ünnepre igazított lélekkel és
arckifejezéssel, de még szenvedéstől hal-
ványan. Beteg lábát masszírozva, önsaj-
nálattal méltatlankodik: minek az ilyen
vénségnek már a névnapolás; de remény--
kedve lesi is, ki mindenki jön el a csa-
ládból erre az alkalomra. Érzékelteti a
rettegést, hogy szerettei újból összekap-
nak, és a nagyasszonyos büszkeséget, ezek
az enyéim. Gőgös, amint számba veszi,
hogy neki ez az ünnep kijár, szorongó is,
mert ez lehet az utolsó; parasztasszonyosan
összehúzott szájjal sopánkodik, de
királynőien fenséges is, amint mindenre
gondolva utasítja lányait. Egész színpadi
jelenléte idején központi helyet tölt be,
nemcsak azért, mert az Erzsébet-napi
asztalnál ő ül a fő helyen, hanem azért,
mert a dialógusok lereagálásában, feszült
arcával, minden indulathullámzást követő,
rebbenő tekintetével kifejezi, hogy az
egymást maró, tipró testvérek minden
szava őt gyilkolja.

A korhely legkisebb testvér Kóti Árpád.
Tartós alkoholmámorát, nehezebb
eszejárását egy kicsit bamba, állandó
mosollyal fejezi ki. Amikor a második
felvonásban felesége uszítására késsel
indul bátyja után: egy fázissal később
mozdul, mint ahogy azt az asszony sür-
getése után elvárnánk. Ez a pillanatnyi
ritmusvesztés kell ahhoz, hogy nyilván-
való legyen: mennyire eszközember, s
mennyire áldozat ez a szerencsétlen,
testvérgyilkosságba heccelt férfi. A fele-
ségét alakító Szabó Ibolya kemény, kopogó
járása, villogó szeme, feszes dereka
kiválóan beszéli el azt a nagy izzású

asszonyi sértettséget, amit a Varga Lajos
hajdani kedvese visel el, mint a Varga Pál
felesége. Gerbár Tibor alakította a
jószándékkal s öreguras bölcselmekkel
megrajzolt városi rokon, Vargáné tanár
öccsének alakját. Szerencsésen egyesítet-
te alkatában a rusztikus és értelmiségi
vonásokat. A színészi gyakorlat elegánsan
átsegítette azon, hogy az írói meg-
gondolásból nemegyszer terjedelmes ta-
náros szövegeket, színpadi didaktikával
adja elő, s így elérte, hogy rezonőri sze-
repe, még az önismétlések esetében se
váljon unalmassá. A dráma többi sze-

replője - Sárközy Zoltán, Tikos Sári,
Halász Aranka, Déri Mária, Pagonyi
Nándor és Liska Zsuzsa, kulturáltan ol-
dották meg feladatukat.
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