
hisz az ún. irodalmi színház méltatásakor
nem szokás a színészi fiziológiáról beszél-
ni. Dobos Ildikó alakításának igazi mély-
sége: hogy úgy érezzük, minden ízületé-
nek mondanivalója van Ágnes mamáról.

Nem véletlenül idéztük Nagy Péter
beszámolóját a Madách Színház Mathiász-
panziójáról: ő különösen a negyedik
felvonást érezte akkor drámaiatlan-nak. A

Mathiász-panzió negyedik felvonása
valóban néhány nagyszabású Németh
László-i állókép; ezek csak akkor
töltődnek fel élettel, drámai feszültséggel,
ha előzőleg végigjártuk a hősök drámai
útját. A veszprémi Mathiász-panzió ne-
gyedik felvonása kristálytiszta dráma:
Dobos Ildikó lélektanilag oly markáns
vonásokkal fogalmazza meg Agnes ma-ma
alakját, hogy e jellegzetesen Németh
László-i hősnő tragikus sorsának katarti-
kus pillanataiban akkor sem üthetne meg
az előadás elégikus hangnemet, ha az író
maga erre hajlana.

Agnes mama az az ember, aki szere-
lemmel gondol vissza egykori néprajzos
professzorára, Hódi Barnára, s amikor a
professzor közzéteszi tanulmányát a nép-
rajzi gyűjtőhelyként elképzelt „tótágas
obszervatóriumokról", ő megvalósítja Hódi
Barna elképzelését. Agnes mama az az
ember, aki itt a Mathiász-panziónak
elkeresztelt néprajzi obszervatóriumban
reménytelen reménykedés közepette vár
Hódi Barna érkezésére, de amikor a pro-
fesszort a véletlen valóban ideveti, ő is,
Hódi Barna is csak feloldhatatlan magá-
nyukat rögzíthetik. S hogy a tragikus kör
bezáruljon: Hódi Barna itt, e különös
víkenden elveszíti mindkét fiát. Az egyik
csak lélekben távolodik el apjától, a másik
öngyilkosságba rohan. Az
öngyilkossághoz, akár a benzines hordó
robbanásához, Agnes mama nevelt lánya,
Hanna adja a tüzet. A dráma legsűrűbb,
legtisztább s legizzóbb jelenete a negyedik
fel-vonásban Agnes és a szerelmi szikrákat
szóró nevelt lány, Hanna közt játszódik le.
Látszólag nem történik semmi más, mint
két szélsőség szenvtelen szembeállítása.
Két sors végsőkig sarkítása. Mégis ez az
az arisztophanészi pillanat, amikor az a
bizonyos színpadi ingaóra a nézőtéri
zsebórákhoz képest irreálisan kilendül
megszokott lüktetéséből, ez az a katartikus
perc, amikor a nézőt a színpadi történés -
az állókép történése! - az érzelmi
feszültség már-már alig viselhető áram-
körébe vonja. S ez az a perc, amikor a
színház kifejezés mellé szükségtelen leír-
nunk az irodalmi jelzőt; hacsak nem utólag,
amikor fellapozzuk a Németh-drámát, s
megállapítjuk, hogy az előadás be-tűről
betűre követi az író instrukcióit. Felfejtve
azt a mélyebb réteget is, melyre az
instrukciók legfeljebb utalnak.

Annyi szürkeségbe, középszerűségbe
fulladó Németh László-premier után a
veszprémi előadás olyasféle szenzációt
tartogat a mai nézőnek, mint Schöpflin
Aladárnak a legelső Németh-premier, a
Villámfénynél bemutatója. Ekkor írta a
Nyugat kitűnő irodalmi és színházi kriti-
kusa: „a sokszor színpadszerűtlen, csak-
nem értekezés stílusú szövegből valami
belső forróság tör ki, mint a meleg víz a
közömbös hőmérsékletű földrétegből,
amelyet megnyitottak". E hasonlatot
folytatva, nyugodtan mondhatjuk: Horvai
Istvánnak pontos térképe van a Mathiász-
panzió hőforrásairól, s amikor meg-nyitja
e forrásokat, olyan csodát tesz, amit a
darab természetrajza kínál.

Tamási Áronról, García Lorcáról és
másokról szólva, az esszéista Németh
László többször tanúságot tett róla, hogy
másfajta színház lebeg ideálként szeme
előtt, mint amilyet a gyakorló drámaíró
művei elénk tárnak. Úgy tűnik, elemen-
tárisabb, megrendítőbb, a magasság és a
mélység erőit megidéző, katartikus szín-
házról álmodott, mely igazi költészet és
népünnepély egyszerre, akár a görögök-
nél. A Németh-drámák ehhez az ambí-
cióhoz nem tudtak felnőni, ám a szöveg
Schöpflin Aladár által említett hőforrásai
kétségkívül ebből az ambícióból táplál-
koznak. A hogyan játsszunk Németh Lász-
lót? kérdésre ez a veszprémi Mathiász-
panzió tanulságos válasza.

Ha játékstílusról van szó, ha a színpadi
játékmód korszerűségét említjük, több-
nyire legyinteni szokás a hazai hagyomá-
nyokra. A magyar színháznak nincs gaz-
dag hagyománya, s ami van, az is inkább
irodalmi, semmint színházi jellegű. De
aligha képzelhető el korszerű magyar
színház ennek az örökségnek a feltására
nélkül. Németh Lászlót színházi köztu-
datunk elhelyezte a „hagyományos tár-
salgási dráma" és a „dramatizált esszé"

határvidékén. Németh László-i játékstí-
lusról, a Németh László-i dramaturgia
színházi eszköztáráról beszélni - ebben az
összefüggésben - merő képtelenség-nek
tűnhet. Pontosabban : tűnhetett eddig.
Horvai István Veszprémben - ahol
egyébként hat esztendővel ezelőtt meg-
rendezte már az író Apáczai című törté-
nelmi drámáját - többek közt arra is ékes
példát nyújt, mennyire színházi örökség,
amit az író Németh László az utókorra
hagyott.

SZŰCS MIKLÓS

A Mathiász-panzió
Veszprémben

A veszprémi Petőfi Színház megalakulása
óta szívügyének tekinti a magyar
drámairodalom, elsősorban a mai írók
legkiválóbb darabjainak bemutatását.
Veszprém Pécs mellett a magyar dráma
legjelentősebb műhelyévé vált. Az elmúlt
másfél évtizedben Illyés Gyula, Németh
László, Sarkadi Imre, Száraz György,
Gáspár Margit, Gyárfás Miklós nem egy
drámájának ősbemutatóit tartották itt.
Madách Mózese is itt került először szín-
re. Németh László valóságos háziszerző-
jévé vált a színháznak. A Nagy család, a

Papucshős, az Apáczai és a Győzelem be-
mutatását most a Mathiász-panzió követte.

A Mathiász-panzió a Villámfénynél mellett
a legsikerültebb Németh László-drámák
egyike. Azok közé a társadalmi drámák
közé tartozik, amely még most is érvényes
üzenetet közvetít a mának. Konfliktusai
mindmáig élesek maradtak, atmoszférája,
dialógusai a legfeszültebbek közé
tartoznak, és ugyanakkor a harmincas-
negyvenes évek értelmiségének
felelősségéről is a legtöbbet közöl. A drá-
mában a sajátos Németh László-i dra-
maturgia, a szerepépítés, a jellemrajz és a
feszes, intellektuális nyelv is jól meg-
figyelhető.

Németh László a színházat - a natu-
ralista cselekménydrámával szemben - a
vívódás, a gondolatok harcának szín-
helyévé avatja. Társadalmi drámáiban
saját programját és utópisztikus elképze-
léseit tette próbára. A tudósok, a falu-
kutatók, a népfőiskola vagy az önművelő
mintaközösség-szervezők az író eszméi-
nek, ideáinak hordozói. Az író kíméletle-
nül, szenvedélyesen vitázik e drámákban
saját magával. A drámaíró Németh kö-
nyörtelen az eszmék, programok Németh
Lászlójával szemben. Szinte valamennyi
drámája erre a kettősségre épül, vagyis az
eszmék és a valóság összeütközése nem
csak eszmei, társadalmi síkon megy
végbe, hanem a hősök magánéletét is
feldúlja, és ezáltal válik emberileg hite-
lessé, teljessé a dráma. Az aktuális társa-
dalmi mondanivalón kívül Németh László
drámáiban mindig van egy általá-



nosabb emberi mondanivaló is. A
Mathiász-panzióban az apa és fiai ellentéte
az, ami effajta erkölcsi tanulságot
szolgáltat. Németh László társadalmi
drámái min-den jószándék és segíteni
akarás ellenére már saját korukban sem
tudták egyértelműen megmutatni sem a
társadalmi, sem az etikai válságból a
biztos kivezető utat. A drámák hőseinek
tragikuma éppen abban van, hogy nem -
vagy csak későn - találnak rá a
gyakorlatilag járható helyes útra.

A Mathiász-panziót tulajdonképpen a
Cseresnyés ellenképének tekinthetjük,
ugyanis itt is megtalálhatjuk az eszmé-
nyített telepet, az „utópikus kollektívát",
de nem a megálmodó Hódi Barna, ha-
nem a tanítvány Gróti Agnes műveként.
A professzor már eleve kívül marad ezen a
telepen. Ez a dráma azonban már távolról
sem olyan utópisztikus, mint a Cseresnyés
volt, és nem is a Cseresnyés utópiája
valósul meg, hanem az emberi szeretet, a
jóság, a megértés, az összetartó közösségi
érzés eszményi világa, vagyis a jövő tár-
sadalmának megálmodott, harmonikus
képe. Ebben a tekintetben a Mathiász-
panzió egy kicsit az Égető Eszter előjáté-
kának is tekinthető. A regényben ugyanis
már nem utópiát hirdet az író, hanem
megteremti a szeretet és felelősség, az ön-
feláldozás és a segítés reális típusát, azt a
típust, aki harmóniát tud maga körül te-
remteni. És ez az új program tulajdon-
képpen már nem a korábbi „külön út".

Egyetlen kijózanító nap története a
Mathiász-panzió. Váratlan látogatók ér-
keznek a panzióba, Hódi Barna és törté-
nész fia, Lóránt. A professzor másik fiát,
Bélát jött felelősségre vonni, mert egy
ideje nem teszi le egyetemi vizsgáit. Leg-
nagyobb meglepetésére a panzió vezető-

jében, Ágnes asszonyban egy régi nagyon
kedves tanítványára ismer, aki a
professzortól annak idején tanult elvek
alapján rendezte be életét: „szigetet"
teremtett azok számára, akik a társadalmi
bajok, az egyéni fájdalmak elől menekülni
akartak. Agnest fiatal lányok, vidéki
tanítók veszik körül, akik boldogan,
kiegyensúlyozottan élnek, és akik között
ott találjuk Bélát, a professzor kisebbik
fiát is. Hódi döbbenten látja, hogy
Ágnesnek már-már sikerült megvalósítani,
amire ő egész életében vágyott, amit ő
nem tudott elérni.

Béla Ágnes asszony egyik nevelt lá-
nyába, Etelkába szerelmes. De Hódi erről
nem hajlandó tudomást venni. Számára
csak egy dolog fontos, hogy meg nem
valósított álmait fiai váltsák valóra, ezért
életüket saját ízlése és elképzelése szerint
akarja berendezni. Lóránt, akit már
sikerült az általa elgondolt útra
kényszerítenie, váratlanul szembefordul
vele. A rosszul értelmezett és önzetlensé-
gében is önző, torz szülői szeretet ezúttal
tragikus eseményekhez vezet. Lóránt
Hannához, Agnes asszony másik nevelt
lányához próbál közeledni, először csak a
kaland kedvéért, de az apjával történt vita
után már a menekülés útját keresve. A
lány azonban visszautasítja. Lóránt
elkeseredésében öngyilkos lesz. Az apa
rádöbben, hogy magabiztos, megingat-
hatatlannak hitt nevelési elvei csődöt
mondtak. A fiú halála ugyanakkor Gróti
Agnes álmait is megkérdőjelezi: az élet
realitásai elől nincs hova menekülni,
utolérnek, életünkbe avatkoznak. A le-
hetséges, helyes megoldást a fiatal nem-
zedék képviselői sejtetik, akik a rájuk
testált látszatideálok helyett igazabb, ter-
mészetesebb életet kívánnak élni. Béla és

Etelka már saját útját járja majd, a maga
választotta körülmények között élhet.

Németh László három-négy évtizede
született társadalmi drámáit mai színpad-
ra alkalmazni, sikerre vinni nem könnyű
rendezői és színészi feladat. Az utóbbi
évek számtalan Németh László-bemuta-
tója közül sajnos kevés volt igazán sike-
res. Tulajdonképpen az első valóban át-ütő
sikerű előadást 197z-ben Latinovits Zoltán
rendezte Veszprémben. Az emlékezetes
Győzelem-bemutató után három évvel
most egy újabb nagyszerű előadásnak, a
Mathiász-panziónak tapsolhatott a
veszprémi közönség. A kitűnő előadás
rendezője ezúttal Horvai István, aki immár
állandó vendégrendezője a színháznak.

Horvai nagyon helyesen elsősorban az
apa és fia konfliktusára irányította a figyel-
met. Ezt érezte mainak. Így a minden
időre alkalmas erkölcsi példa, a dráma
gondolatisága, a felszín mögött rejlő
mélyebb tartalom, mondanivaló a nézők
számára világossá vált, tökéletesen érvé-
nyesült a színpadon. Horvai jó arányér-
zékkel a dráma gondolatiságát meghagyva
igyekezett a figurákat élettel megtölteni,
jellemeket ábrázolni. Az előadásban
sikerült a szituáció, a jellem és a gondo-
latok művészi egységét megteremtenie.
Az egész előadás feszes, zárt szerkezetű,
jól megválasztott, kitűnő ritmusú.
Átgondolt, aprólékosan, a legalaposabb
részletekig gondosan kidolgozott, fel-
épített, drámai, érzelmi telítettségű az
egész produkció. Horvainak egészen ki-
vételes érzéke van a megfelelő atmoszféra
megteremtéséhez. Az előadás hangulata
leginkább a késői Csehov-drámákéra em-
lékeztet; a Sirály, a Ványa bácsi, a Cseresz-
nyéskert jutnak eszünkbe: be nem telje-sült
nagy tervek, félresiklott tehetségek, a
visszavonhatatlanul elmúló élet fölötti
csendes fájdalom, egyszerű, de mégis
örökérvényű igazságok, elsietett
öngyilkosság stb.

Nagyszerű, ritkán látható, emlékezetes
igazi színházi pillanatokkal ajándékozza
meg a nézőket ez az előadás különösen az
első rész végére; apa és fia gondolati
feszültségekkel teli párbeszédére vagy az
előadás felfokozott ritmusú, mélységes
hitet és optimizmust árasztó befejező pil-
lanataira gondolok.

A szereplők szinte valamennyien tel-
jesen azonosulni tudtak a megformált
figurákkal, sikerült eltalálniuk a Németh
László-i játékstílust, hangulatot. Hibát-
lanul és szépen mondják nem könnyű
szövegüket. Természetesen ebben igen

Hódi Barna (Tánczos Tibor) és Lóránt (Joós László) a veszprémi Mathiász-panzióban (MTI-fotó)



arcok és maszkok

nagy szerepe volt Horvai István rendezői
munkájának, kitűnő színészvezetésének.

Dobos Ildikó Gróti Ágnes szerepében
átgondolt, kimunkált alakítást nyújtott.
Tökéletesen azonosulni tudott szerepével.
Megjelenése finom, mozdulatai, arca és
szeme rezdülései érzékenyen kifejezőek,
halk, tiszta hangja sugárzóan őszinte volt.
A fiatal színésznő finom eszközökkel,
játékának egyszerűségével,
mélységével kitűnően érzékeltetni tudta
az öregedően is fiatalos gondolkodású
okos asszony hűségét saját fiatalságához,
elveihez, vonzalmát Hódi Barna iránt.

Tánczos Tibor minden felesleges gesz-
tus, külsődleges eszköz nélkül, fegyelme-
zett, visszafogott, átélt alakítást nyúj-
tott Hódi professzor szerepében. Külön
dicsérendő igényes, szép, értelmező szö-
vegmondása.

Joós László mindvégig egyenletes,
pszichológiailag végiggondolt játékot
nyújtott az apai becsvágytól megcsömör-
lött nagyobbik fiú, Lóránt szerepében.
Kitűnően érzékeltette Lóránt belső, vib-
ráló nyugtalanságát.

A főszereplőkön kívül négy-öt olyan
szerep is van a drámában, melyekben a
fiatal, nemrégiben diplomázott színé-
szeknek alkalmuk nyílik tehetségük bizo-
nyítására. Dancsházi Hajnal meglepő
érettséggel formálja meg a vidám kedvű,
bájosan kacér Hanna rendkívül összetett,
nehéz szerepét. Egri Katalin elsősorban
közvetlenségével, természetességével,
míg Hűvösvölgyi Ildikó kedvességével,
egyénisége bájával aratott megérdemelt
sikert.

Az előadás többi szereplője is gondos
szerepformálással járult hozzá a produk-
ció sikeréhez. Közülük ki kell emelni
Tóth Titusz szeleburdi Hódi Bélusát,
Halmágyi Sándor egyéni ízeket felvo-
nultató Áfra Mihályát, valamint Vajda
Károly szellemes újságíróalakítását.

Fehér Miklós az eredeti színi utasítá-
soknak megfelelő egyszerű, jól bejátsz-
ható színpadképet tervezett. Hruby Mária
szép jelmezei korhűek voltak.

Németh László: Mathiász-panzió (Veszprémi
Petőfi Színház)

Rendezte: Horvai István m.v., díszlet:
Fehér Miklós m.v. Jelmez: Hruby Mária.

Szereplők: Dobos Ildikó, Dancsházi Haj-
nal, Egri Katalin, Hűvösvölgyi Ildikó, Tán-
czos Tibor, Joós László, Tóth Titusz, Hal-
mágyi Sándor, Vajda Károly, Kenderesi Ti-
bor, Czeglédy Sándor, Háromszéki Péter,
Tatár Mária.

MÁRAI BOTOND

A Mathiász-panzió
gazdája

Portrévázlat Dobos Ildikóiról

Németh László nőalakjai sajátos sorba
rendeződnek társadalmi drámáinak egy
részében. A Cseresnyés, a Győzelem, a

Szörnyeteg és a Mathiász-panzió talán a

legjobb példa erre. Ezek az asszonyok
kimódolatlan egyéniségük varázsával, az
Égető Eszterek fészekalkotó tehetségével
teremtenek közösséget maguk köré. Ezek
a közösségek vigyáznák és jeleznék
őrtoronyként - Németh László szándéka
szerint - az értelmiség és a nép kiútját
egyaránt, a parasztság és értelmiség egy-
másba épülésével, egymást-megváltásá-
val. Ezekre a kezdeményező „őssejtek-re"
épülhetne rá a többi, egy egész meg-újult
társadalom. Ez megírásuk korában
nyilvánvalóan csak fikció, utópia lehetett.

Dobos Ildikó, a Mathiász-panzió Gróti Ágnese (MTI-fotó)


