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Az irodalmi köztudat Németh Lászlót
mint az értelmiségi réteg jellegzetes
konfliktusainak ábrázolóját tartja számon,
s egyre kevesebben tudják, hogy pályája
első éveiben elbeszélései, első sikeres
regénye s drámája is paraszti kör-
nyezetben játszódnak, s bennük a két
világháború között kiúttalanul vergődő
vagy a kiútat az értelmiségivé emelkedés-
ben kereső parasztok, többségében

mó-
dos gazdák konfliktusait ábrázolja.

A Nyugat novellapályázatán első díjat
nyert írása - Horváthné meghal - egy
parasztasszony végrendelkezésének tra-
gikomédiáját beszéli el; nagy sikerű első
regényében - a Gyászban - Kurátor Zsófi,
a fiatal paraszt özvegyasszony elektrai
gyászának történetében a falusi
erkölcsnormák lélekölő bírálatát adja, s
első drámái is - Bodnárné, Erzsébet-nap -
ebből a világból hozzák konfliktusélmé-
nyeiket. Nem a kibontakozóban levő
falufölfedezés divatjának hódol ezzel
Németh, hanem első meghatározó élmé-
nyeinek. Paraszt rokonainak világát kora
gyermekségétől jól ismerte, de mint
tanárgyerek már elég messziről, némiképp
kívülről is látta ahhoz, hogy elfogultságok
nélkül ábrázolhassa. Elfogultságok nélkül?
A teoretikus Németh Lászlóban mindújra
megújuló elfogultságok nyilvánultak meg
a paraszti jövendő s a magyar jövendő
összefüggései-nek vizsgálatakor; ebben az
osztályban látta - s szinte csakis ebben - a
biztató jövő megvalósításának esélyét. De
ami-kor világukat ábrázolta, mindig
realista, sőt: kritikai realista tudott lenni.
Hősei az írói teória ellenében
érvényesítették szuverenitásukat.

A Bodnárnét 1931-ben írta, mindenek-
előtt görög drámai mintákat követve. A
Társadalmi Drámák új kiadása elé írt
szerzői nyilatkozatában maga mondja:

. már a Bodnárnéban is inkább csak
ürügy volt a két fiú torzsalkodása; az anya
egy kicsit Hungária, a léhább felé húzó
szívével, azon túl, a Gyász hősének a
nénje ő, aki ha a parasztok nyelvén szól is,
Szophoklésztől szopta a tejet..."

A Bodnárnéban festett kép a görög ha-
táson kívül egyrészt Raymond, másrészt
García Lorca falusi világára is emlékez-
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tet. Csakhogy míg Raymond egy nemze-
dékkel előbbi valóságot mutat be, erőtől
duzzadó, optimista világa még a nemzeti
függetlenség és a polgárosodás felé bomlik
ki, addig Némethé már egy kudarcokkal
terhes, bomlásnak indult periódust ábrázol.
Míg Lorca az érzelmi ábrázolás útját járja,
Németh a kritikai realista lélekrajz felől
közelít.

A Bodnárnéban az író meghökkentő
erővel tárja fel a módos gazdák falusi vi-
lágának belső válságát. A tehetséges Péter
félresiklik, a Bodnárnéban megtestesülő
heroikus tulajdonságok, emberfeletti erő-
próbák felesleges, torz, sőt embertelen
eredményt szülnek. Reális ez a társa-
dalomrajz, tökéletes a jellemzés, a pszi-
chológiai indoklás. Művészi a kidolgozás,
bár néhány jelenet a korábbi naturalista
parasztábrázolás megoldásait is fölidézi.
Ha ez a társadalmi dráma közvetlen
aktualitását elvesztette is, de be-mutatását
indokolhatja, hogy „örök" emberi
problémát tartalmaz. Éppen ezért a Madách
Színház öt évvel ezelőtti bemutatója után a
felújítás indokolt, még akkor is, ha a
Bodnárné a Németh Lászlói életműben nem
tartozik a legsikerültebb drámák közé.

A rendező Jurka Lászlót Bodnárné
drámája, tragikus vétsége érdekelte leg-
inkább; az anya bűne, aki mindent kisebbik
fia, Péter boldogulására, paraszti sorból
kiemelésére követ el.

A rendező - Gyarmathy Ágnes stilizált
népi motívumokat felhasználó díszletében
és jelmezeiben balladisztikus formában
állította színpadra a drámát.

Igyekezett csökkenteni, tompítani vitat-
hatatlanul meglevő hibáit, például az erő-
sen naturalista jegyeket. Ellentétben az
eredeti színiutasitásokkal, a harmadik
képben Péter teteme nem látható a szín-
padon. De a „népiesch" elemeket nem
tudta eltüntetni, azok a dráma egészét
átszőtték.

Jurka László erős tempót diktált, fel-
gyorsította a dráma sodrását. A tragédia
szelleme már az első perctől fogva a szín-
padon kísért. A két fiú ellentéte, első
torzsalkodása sejteti a tragikus bukást.

Cseresnyés Rózsa számára bonyolult,
éppen ezért szép művészi feladatot kínált
Bodnárné alakjának megformálása, s a
színésznő méltó volt a nagy lehetőséghez:
nagyszerűen érzékeltette az erős akaratú
anya önvádját, vívódását, tragikus
végzetét, aki túlzott szeretetből s a
kisebbik fia iránti elfogultságból mind-két
gyermekének vesztét okozza. Játéka
azokban a jelenetekben a legmeggyőzőbb,
amelyekben célratörő, szinte a kí-
méletlenségig erőszakos; érzi már vétkes
fia pusztulását is, felébred a lelkiismerete,
rádöbben, hogy eddig igaztalanul bánt
nagyobbik fiával, s vívódik, hogy védel-
mezze-e vagy kedvesebbik fiát meg-
bosszulva föladja a gyilkost, egyetlen élő
gyermekét. A dráma végén a görög hős-
nőkhöz hasonlóan fölismeri: a testvér-
gyilkosság okozója ő maga. Bodnárné a
legteljesebb vesztes, de a konklúzió az ő
sorsán is túlmutat: illúzió a paraszti sorból
való felemelkedés. Mindent veszít az a
Hungária, aki csak egyik gyermekén akar
segíteni.



Kimunkált, kitűnő színészi teljesít-
ményt nyújt Áts Gyula az elnyomott fivér,
János szerepében. Minden paraszti
nyersesége, bosszúvágya, bűne ellenére
közelebb áll hozzánk, mint öccse. A „vad
paraszt" csak indulatában vad, de érzelmei
lázadását igazolják, s ezekkel szemben Pé-
ter tehetetlenül áll. Áts Gyuláról eddig is
tudtuk: tehetséges, jó színész, aki em-
lékezetes művészi teljesítményre képes.
Most tragikus súlya már-már megbillenti a
drámai egyensúlyt; atmoszférát teremt, az
első perctől kezdve azt sugall-ja, hogy
vele vagy általa kisiklanak Bodnárné
tervei. Mellette Kárpáti Tibor a kisebbik, a
taníttatott mérnökfiú szerepében szinte
teljesen negatív figurává válik. Nem tud
„ellenfele" lenni testvérének. (5 már
minden vonatkozásban -szépfiús
küllemében, szokásaiban - a fel-
kapaszkodó középosztályhoz alkalmaz-
kodott. Bár szavakban jónak, az össze-
ütközést kerülőnek mutatkozik, önhitt
viselkedésével kihívja testvére gyűlöletét.
János bosszúját jogosabbnak látjuk az ő
kivagyiságánál. Szűcs Ildikó is csak a
dráma utolsó képében érzi és érti igazán az
általa megformált, kacér városi lányt. A
szerep vázlatos lehetőségét nem sikerült
színészi játékával elfogadtatnia. Körösztös
István viszont tragikus színekkel,
többnyire mozdulataival és né-hány
kiemelt hangsúlyával nagyszerűen
érzékeltetni tudja az általa megszemélye-
sített idősebb Bodnár Jánost. Földhöz ra-
gaszkodó, a mindennapi robotba beletö-
rődött, akaratgyenge parasztembert látta-
tott. Az ő alakja tűnik a leginkább hite-
lesnek; érzi a közelgő tragédiát, de nincs
ereje megakadályozni. „Nem voltam elég
ember, ő meg nagyon is asszony volt.
Most már nem tehetünk róla, mindnyájan
hibáztunk, viselni kell, ami ránk van mér-
ve. Lassan elfogy az éjszaka. Szegény
anyád nem tudom, mit akar, de lassan
mindennek ki kell világosodni"- mondja
vigasztalón gyilkossá lett fiának.

Dózsa Erzsébet Örzsi szolgálólány kis
szerepében erős színészi tehetségét bizo-
nyította. Még némajátékával, gesztusaival
is állandóan magára vonja figyelmünket.
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I.

A lapos ténylogika osztályozása szerint a

kutya ugat, a macska nyávog, és a

színielőadás a színházba való. Legfeljebb

a jó idő beköszöntével kerülhet sor némi

engedményre: mint hajdan az uralkodók,

az arra érdemes produkciók is kiköltöz-

hetnek Thália nyári palotáiba, az erre a

célra épített szabadtéri színpadokra. De

hogy a színház csak úgy elénk álljon az

utcán, csődületet, sőt forgalmi akadályt

okozva - ez bizony meglehetősen szo-

katlan. Az rendjén van, hogy könyv-

napokon az irodalom ott illegeti magát a

flaszteren, hogy - különösen külföldön --

az ember a hidak alatt minduntalan tár

latokba botlik, de most már a színház is

úton-útfélen molesztálni kezdi a járó-

kelőt?
A kezdeményezők az amatőrök voltak.

A Balaton és a Duna-kanyar alkotó-
táboraiból rajzottak ki először strandok-ra,
kirándulóhelyekre, közterekre, hogy
maguk köré gyűjtsék a mit sem sejtő
közönséget. Ezzel párhuzamosan fel-
ütötték sátrukat - pontosabban össze-
eszkábálták dobogóikat - a falusi soka-
dalmakon: búcsúkon és vásárokon. Né-
hány éve étvágyat kaptak a hivatásosak is.
A vidéki színházak fiatal művészei Győr,
majd Hajdú-Bihar megyében saját
szakállukra farce-okat, népi játékokat
tanultak be, és a kőszínházi műsor-renden
kívül vándorútra indultak velük. A
Huszonötödik Színház mintegy alap-
tevékenységei közé sorolta a feladatot, és
elkészítve házibemutatóinak tanyaszín-
házi változatát, járta Borsodot és Szabol-
csot. Tavaly Bács megye már kifejezetten
erre a célra finanszírozott egy társulatot.
Idén csatlakozott a mecénásokhoz
Komárom megye is. Valóságos átkaroló
hadmozdulattal küldte offenzívába a
színházat: a megye egyik szélét az ama-
tőröknek, a másikat a Fiatal Művészek
Klubja égisze alatt verbuválódott mű-
vészegyüttesnek jelölve ki, amelynek
tagjai frissen végzett artisták, illetve szí-
ninövendékek. Ugyanakkor a Huszon-
ötödik Színház egy „nem hivatalos"

produkcióját a Fővárosi Tanács Köz-
művelődési Osztálya a keleti országrész
homokjáról áttelepítette a peremkerületi

lakótelepek kulturálisan nem kevésbé ín-
séges aszfaltjára. A próbálkozások tehát
örvendetesen szaporodnak. Es ha a mérleg
megvonására még nem is vállalkozhatunk,
talán érdekes lehet néhány tanulságot
levonni mindenekelőtt az utóbbi két, tehát
a Komárom megyei és a budapesti turné
tapasztalataira hagyatkozva.

II.
Mindenekelőtt: miben különböznek az
említettek az úgynevezett színházi táj-
előadásoktól, tehát attól a staggione-
rendszerű produkciósorozattól, amelyre a
Déryné Színház és a legtöbb vidéki
színház vagy nagyobb amatőr együttes
amúgy is kötelezettséget vállal?

Röviden: amíg a staggione-előadások
megmaradnak a színház megszokott in-
tézményrendszerén belül, a tanya- vagy
utcaszínház kívül rekeszti magát az in-
tézményrendszer biztonságos falain. Az
előadásoknak nincs jelentős előzetes
propagandája. Nem lehet előre bérletet,
jegyet váltani és helyet foglalni, mert a
bemenet ingyenes. Egyáltalán: ülni is csak
akkor lehet, ha valaki széket, pokrócot,
újságpapírt hoz magával. Ráadásul az
előadást nem védik az intézménye-sített
módszerekkel, szükségképpen állandó
konfrontációban folyik a környezet
zajaival, figyelemmegosztó eredmé-
nyeivel. Az sem mellékes, hogy a közön-
ség nincs helyhez kötve, nem csukódnak
rá sem valóságos, de még illem szabta
ajtók sem, ki-ki akkor jön és megy, ami-
kor kedve tartja.

De hát mi ebben az új ? - kérdi a szín-
háztörténetben tájékozottabb olvasó. Hi-
szen Thália évszázadokig élt így „szám-
kivetve", igazi fedél nélkül a feje felett,
templomlépcsők, kórházi- vagy kocsma-
udvarok, vásári vagy mutatványos bódék
megtűrt albérlőjeként. Akkor minden
igyekezete arra irányult, hogy e parlagi
körülményeket maga mögött tudja, hogy
végre fölépüljenek saját szentélyei. Vajon
a színházi hálózat létrejöttével nem vált-e
anakronisztikussá, muzeális kuriózummá
minden hasonló próbálkozás? Egyáltalán:
hihető-e, hogy korszerű elő-adás, művészi
produkció jöhet létre a színházi komfort
ma már kötelező minimuma nélkül?

Nem szeretném e turnék jelentőségét
eltúlozni, de feltétlenül megérdemlik,
hogy a feltett kérdéseket ne egy kéz-
legyintéssel intézzük el. A kísérlet érde-
kes. Az utóbbi években egyre nyilván-
valóbb - ha szabad ezzel a közgazdasági


