
ből, amelyben minden gondolatot és
érzést megcsócsálva lehet fogyasztani. Itt
bizony együtt kell gondolkodni a
játszókkal, a rendezővel.

Pontosabban: kellene. Ám elérkeztünk
az előadás sebezhető pontjához, a színé-
szi megvalósításhoz. A néző csak azokkal
képes együtt menni, akik olyan szug-
gesztívek, hogy magukkal viszik. Ponto-
san fogalmazta ezt meg a színészekhez
szólva Harag György: „Azt szeretném,
hogy mindenki számára létkérdés legyen
ez a darab. Nem megélhetési, hanem mű-
vészi létkérdés. Akik résztvesznek ebben
a munkában, azoknak szinte őrülteknek
kell lenniök." (Természetesen a művészi
megszállottság értelmében őrülteknek!)
Ez az őrület egy-két kivételtől eltekintve
alig fedezhető fel a társulatban. S ezért --
de más, a színészi habitusokból adódó
okok miatt is - a többszörös stílusváltás --
elismerem, nem könnyű - feladatával sem
tudtak megbirkózni.

Bár kirajzolódik egy rendkívül hatá-
rozott, talán a létrehozás pillanataiban
még csak improvizációkra épülő, de
körvonalaiban mindenképpen kristály-
tiszta rendezői koncepció, megteremtődik
majd' minden színészen kívüli fel-tétel, de
a színész csak részben képes átlelkesíteni
a művet. S itt nem arról van szó, hogy a
színészek nem akarná-nak mindent
megtenni az ügy érdekében,
hanem arról, hogy e bonyolult s minden
bizonnyal az eddigi gyakorlattól eltérő

feladat és munkamódszer itt-ott meg-
haladja a társulat képességét.

De még így is különleges és rendhagyó,
nem ünnepélyeskedő, hanem a fantáziát
és a gondolatokat megmozgató emlé-
kezéssé nemesedett a Kisfaludyt idéző
játék.
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SZŰCS MIKLÓS

A debreceni
Villámfénynél

A Villámfénynél a Mathiasz-panzió mellett a
legsikerültebb Németh László-drámák
egyike. Azok közé a társadalmi drámák
közé tartozik, amelyek még ma is ér-
vényes üzenetet közvetítenek. Bár a har-
mincas-negyvenes évek értelmiségének
felelősségét firtatja, konfliktusai mind-
máig élesek maradtak, atmoszférája, dia-
lógusai feszültek. Nem véletlen, hogy
Németh Lászlónak ez a drámája kapott
először színpadot.

Németh László intellektuális alkat, az
élet intellektuális vetületei és hatásai ér-
deklik, drámái ezért mélyen gondolati,
értelmi telítődésű alkotások. Az értelem, a
gondolat felelősségét veti fel, és ezen a
ponton válik értelmi töltésű művészete
egyszersmind etikus jellegűvé. A színházat
- a naturalista cselekménydrámával
szemben -- a vívódás, a gondolatok har-
cának színhelyévé avatja. Mint írja: „A
drámát drámává a lelki történés teszi.
Igazi színpada nem a világ, hanem a
lélek." Ez a túlzott gondolatiság okozza,
hogy a szereplők sok esetben monológo-
kat mondanak, amelyek lelassítják az
előadás menetét, tempóját. Száműz csak-
nem minden külső gesztust, külső cselek-
ményt a színpadról. A dialógusokban jut
kifejezésre a szereplők ellenállása, eb-ben
nyer formát a cselekmény a Villám-

fénynélben is. Ez okozza a dráma álló-
képszerű párbeszédeit, a monológokat.

Társadalmi drámáiban Németh László
saját programját és utópisztikus elkép-
zeléseit tette próbára. Hősei az író esz-
méinek, ideáinak hordozói. Az író kí-
méletlenül szenvedélyesen vitázik e drá-
mákban saját magával. A drámaíró Né-
meth könyörtelen az eszmék, programok
Németh Lászlójával szemben. A
konfliktus a Villámfénynélben is a főhős
lelkében játszódik le: rádöbben, hogy az
igazságtalan társadalmi rend ellen nem
elég csak művekkel harcolni, tenni, cse-
lekedni is kell, még akkor is, ha esetleg a
kényelmet, a jólétet - vagy talán az egész
életet is - fel kell áldozni érte. Ez az
önfeláldozás-motívum végigvonul
Németh László szinte összes drámáján,
de sehol sem jelentkezik olyan élesen,
mint ebben a művében. A társadalmi

drámáiban általában a házastárs képviseli
- sokszor akarata ellenére -- azt a másik
elvet, amellyel a főhős hadakozik, vagy a

család, amely képtelen megérteni az idea
nagyságát, és ezért nem hajlandó vállalni
a társadalomból való kivonulás
egzisztenciális kockázatát. Szinte vala-
mennyi drámája erre a kettősségre épül,
vagyis az eszmék és a valóság összeütkö-
zése nemcsak eszmei, társadalmi síkon
megy végbe, hanem a hősök magánéle-tét
is feldúlja, és ezáltal válik emberileg
hitelessé, teljessé a dráma. Mint legtöbb
társadalmi drámájában, a Villámfénynélben

is a társadalomból való kivonulást, a
szigetre menekülést ajánlja az író a bajok
orvoslására.

Az aktuális társadalmi mondanivalón
kívül, Németh László drámáiban mindig
van egy általánosabb emberi mondanivaló
is. A Villámfénynélben a férj és a feleség
ellentéte az, ami effajta erkölcsi
tanulságot szolgáltat. Az asszony és a
család a szeretet ezer szálával köti Nagy
Imrét a megutált társadalom konvenciói-
hoz, a karrierhez és a polgári jóléthez.
Tragikus kelepce: vagy az elveket kell
megtagadni, vagy a családdal szakítani.
Németh László társadalmi drámái minden
jó szándék és segíteni akarás ellené-re,
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 jár-ható helyes útra. Az író
egész életén keresztül kereste és kutatta a
jobb jövő meg-valósításának módozatait.

Drámájáról a következőket írja: „Mi a
Villámfénynél? Az igazság, mely bele-csap
életünkbe s leleplezi hazugságait.
Darabomban ez a leleplező igazság nem
gondolat, nem belátás, hanem egy fiatal
lány szépsége." Nagy Imre dádi körorvos
látszat szerint mintaférj, tökéletes
boldogságban él feleségével. Szöges
ellentéte szomszédjának, Bakos Béla fő-
jegyzőnek, aki habzsolja az életet, fűvel-
fával csalja feleségét. A falu lakossága
szörnyű szegénységben él, gondjaikon
egyedül Nagy Imre próbál a maga módján
segíteni: ingyen gyógyítja őket, nyo-
morúságukról szociográfiai munkát ír,
ami a pesti fiatalokat is falukutatásra ser-
kenti. Az orvos azt tervezi, felesége va-
gyonából ingyenes szívkórházat létesít a
szegények és az arra rászorulók számára.
A „ Villámfény", amely hirtelen rávilágít a
körorvosban ébredező eszmére, a jegyző
fiatal lánya, Sata, aki egy svájci



Tikos Sári (Margit ) , Menszátor Magdolna (Sata) és Simor Ottó (Bakos) a Villámfénynél című Németh
László-dráma debreceni előadásában

nevelőintézetből tér haza. Nagy Imre a
késői szerelem villámfényénél látja meg,
hogy jól berendezett és irigyelt családi élete
hazugság, úgy érzi, Satában megtalálhatja
azt a nőt, aki méltó társa lehetne, aki kész
lenne vele menni az új úton. A főjegyzőék
estélyén robban ki a kettős féltékenységi
botrány, amely a romlott családi élet
minden erkölcsi hazugságát szinte klinikai
kórképbe sűríti, a kiábrándult körorvost
végképp ráébreszti igazi hivatására. Végül
azonban Satában is csalódnia kell, egyedül
indul a maga választotta úton.

Egyedül marad betegeivel, hogy a sze-
gényék doktora legyen, a "kétségbeesés
farkasa".

Ebben a drámában a szociális lelki-
ismeret, a jólét készteti cselekvésre a fő-
hőst: szembekerül, küzd az őt meg nem
értő feleséggel, a családdal, a környezeté-
vel, végső soron az egész társadalommal.
Elégtelennek érzi szociográfiai könyvét, s
tragikus önzetlenséggel dobja el magától a
megalkuvás árán szerzett kényelmet, a
„boldogságot". Az író által levont tanulság:
a társadalom igazságtalanságát - a bűnt -
egy ember utópisztikus lázadása nem tudja
jóvátenni.

A dráma társadalmi problematikája már a
múlté, amiért az író annak idején megírta,
az már megvalósult. Felmerül a kérdés: a
mai néző számára jelent-e valamit ennek
ellenére a dráma? Igen, mert az eleven
emberi problémák izzása, az
elhivatottsághoz való hűség, a felelős-
ségérzet, az emberi élet megvalósításáért
vívott harc áthevíti az idejétmúlt társadalmi
mondanivalót, és erkölcsi tanulságot
szolgáltat.

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-bemutató-ja
közül sajnos kevés volt igazán jó és

és Kodály Psalmusának hangjai vélemé-
nyem szerint félrevezetőnek, erőltetettnek
hatnak, nem segítik a dráma megértését.

A szereposztás csupa telitalálat. A
színészek szinte valamennyien teljesen
azonosulni tudtak a megformált figurákkal,
sikerült eltalálniok a Németh László-i
játékstílust, hangulatot.

Sárosdy Rezső minden felesleges gesz-
tus, külsődleges eszköz nélkül, nagy belső
erővel, kitűnően érzékeltette a körorvos
önvádját, vívódását, belső hitét, el-
kötelezettségét, szenvedéseken át meg-
szerzett filozofikus szemléletét. Játéka
mindvégig fegyelmezett, visszafogott és
átélt. Különösen a harmadik felvonás
nagyjelenetében remekelt: értette és szen-
vedéllyel élte át az orvos drámáját. Külö-
nösen dicsérendő igényes, szép, értelmező
szövegmondása.

Ugyancsak kimunkált, nagyszerű szí-
nészi teljesítményt nyújt Simor Ottó.
Magabiztosan, sajátos egyéni ízeket fel-
vonultatva jelenítette meg a szoknya-
bolond főjegyző figuráját. Minden moz-
dulata, gesztusa kifejező. Az előadás leg-
jobban átgondolt színészi alakítását nyúj-
totta.

Az erős akaratú, polgári kényelméért
aggódó orvosfeleség szerepében Spányik
Éva mindvégig egyenletes, pszichológiai-
lag végiggondolt játékot nyújtott.
Egyenrangú partnere, ellenfele tudott
lenni férjének. O is a harmadik felvonás
nagy összekapásában a legmeggyőzőbb.
Satát kedvesen, őszinte, természetes,
fiatalos bájjal Menszátor Magdolna ját-
szotta. A dráma elején még szertelen, csa-
pongó kislány volt, az előadás végére érett,
komoly hölgy lesz. Hihetővé tudja
tenni Nagy Imre hirtelen, késői szerelmi
fellobbanását.

A féltékeny, jeleneteket rendező, már-
már nevetséges jegyzőné szerepében Ti-
kos Sári a kezdeti elfogódottság után

szintén tökéletesen azonosulni tudott
szerepével.

A jobboldali beállítottságú diákot,
Határváry Árpádot, akit a főorvos szinte
észrevétlenül, szellemesen tesz nevet-
ségessé, Rosta Sándor játszotta. Kisebb
túlzásoktól eltekintve ő is jól oldotta meg
feladatát.

Németh László: Villámfénynél (debreceni
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sikeres. Kivételnek a Latinovits rendez-te
Győzelem és a Horvai István által rendezett
Mathiaszpanzió tekinthető. Mindkettő
veszprémi előadás volt.

Orosz György stiláris hűséggel, interp-
retáló stílusban, talán egy kicsit túlságosan
is ragaszkodva az író utasításaihoz,
tisztelettel állította színpadra a drámát.
Nem hangsúlyozta - nagyon helyesen - a
konkrét aktualitását vesztett társadalmi
mondanivalót, inkább az emberi viszony-
latokra, a férj és a feleség, a házasság
problematikájára irányította a figyelmet, s
ezeken keresztül érzékeltette a főhős
áldozatvállalását, utópisztikus, de jó szán-
dékú tervébe vetett hitét, elszántságát. Igy
a minden időre alkalmas erkölcsi példa, a
dráma gondolatisága, a felszín mögött
rejlő mélyebb tartalom érvénye-sült a
színpadon. Orosz György jó
arányérzékkel, a dráma gondolatiságát
meghagyva igyekezett a figurákat élettel
megtölteni, jellemeket ábrázolni. Pontosan
építi fel a jeleneteket, nagyszerűen
hangszereli a dialógusokat, érzelmi erő-
vonalakat tud egymásra rímeltetni, és jó
érzékkel tud erőt adni a legfontosabb
jeleneteknek.

A díszlet- és jelmeztervező Kőrösi Sán-
dor, nagyon helyesen, megpróbált elsza-
kadni az eredeti színi-utasításoktól, és nem
naturális díszletképet tervezni, de nem volt
elég bátor és következetes. Kicsit csehovi
hangulatot árasztó szín-padképébe éppen
ezért következetlenségek kerültek és
félmegoldást eredményeztek. Az
alapdíszlet sok bejárást biztosító
színpadképe praktikus, jól funkcionál az
előadás alatt, de a bútorok és a kellékek
soknak bizonyulnak, és az át-díszletezés
ezáltal nehézkes. A stilizált fák a szobában
az előbb említett következetlenség, a
stilizálás végigvitelének hiányából
fakadnak. Az előadás elején és végén,
valamint a felvonások között vetített képek
- különböző parasztfejek -


