
kor hitelét veszti az író mondanivalója.
Görcsös és sematikus Mécs Károly meg-
tévedt értelmiségije (Béla) - ez azonban
inkább a szerep, mint a színész hibája.
Akinek lehetősége van némi játékra, mint
Nagy Attilának a linkóci vagány (Gyula)
szerepében, az túlzásba viszi, el-
ripacskodja. Kiszólásaival, kikacsin-
tásaival, kabarépoénjeivel mintha egy
másik előadásból került volna ide. Meg-
lepően jó viszont Buss Gyula András
szerepében: mértéktartó humorral ér-
zékelteti, hogy „nem is olyan könnyű
nyárspolgárnak lenni Budapesten a XX.
század derekán". A darab egyik leg-
problematikusabb figurája - passzivitása
miatt - Sándor. Szabó Gyula nem tudott mit
kezdeni ezzel a kívülállással, maga is
passzív maradt a szereppel szemben.

A Pesti emberek központi alakja Mónika.
Láttuk, hogy Bulla Elma hajdani
alakításáról a kritikusok felsőfokon szóltak.
A mostani előadás kudarcában annak is
része lehet, hogy a Mónikát alakító Drahota
Andrea szürke, jellegtelen, és ami
színpadon megbocsáthatatlan: érdektelen.
Drahota az illusztráló művészetet a
végletekig fejlesztette: már nem tud átélni,
csak alakítani. Úgy marad kívül a szerepén,
hogy a nézőt sem tudja be-vonni a játékba.
Jó volt viszont Inke László a férj hálátlan
szerepében, vala-mint a kisebb szerepekben
Zsurzs Kati, Turay lda, Szekeres Ilona.
Verebes Károly rikkancsafolya a
matosságot és az eltelt éveket idézte.

A színpadkép - ifj. Rajkai György
munkája - sok szabad teret enged a tér-ben
és időben egyaránt nagy távokat összefogó
játéknak. (A vetítés ugyan, ez a formabontó
színpadi eszköz, igencsak el-kopott az évek
során!) Székely Piroska ruhái egyaránt
maiak és korjelzőek. Az előadásnak volt
egy-két emlékezetbe tapadó pillanata, de
sajnos kevés. László le-tartóztatásakor, a
koncepciós perek ide-jén, Mónika a
leeresztett vasfüggönyön dörömböl. A
rehabilitációt a vasfüggöny fölhúzása jelzi -
ez a motívum hatásos és jelképes
egyszerre. Szépen meg-komponált Mónika
férjének halála is: nem látunk mást, mint az
ószereskocsit, amelyre Mónika felrakja az
orvos feles-legessé vált használati tárgyait:
a toló-széket, a lavórt, az orvosságos
üvegeket, végül a koszorút - majd elindul
utána, mintha a koporsót kísérné. Ezek a
mozzanatok adhatták volna az előadás
megtalált alaphangját.

Miért maradt felemás ez az 1981-es
találkozás Mesterházi Lajos művével?

Nem annyira az író, mint inkább a szín-ház
hibájából. A Pesti emberek - ha számos
mozzanatában ma már fakónak, le-
egyszerűsítettnek, mondjuk ki, semati-
kusnak hat -- egészében mégis kiállta az
idő próbáját. S bár ma már sok mindent
másképp látunk, és az irodalom is más-
képp ábrázolja - mégis a Pesti emberek

hordozza azt a kort, amelyben született, az
akkor élők gondolkodásmódját és fe-
lelősségtudatát. Egy mai felújításnak ép-
pen azokat a hibákat kellett volna tom-
pítania (ha nem is eltüntetnie), amelyek az
eltelt két és fél évtized rálátása miatt váltak
nyilvánvalóvá. És megmutatni azt a
többletet, amit ugyanakkor ez a táv-lat
adott a műnek. Talán egy szikárabb,
puritánabb, érzelemmentes és főként
pátosz nélküli előadásban jobban
érvényesült volna az, ami Mester-házi
művéből maradandó: a politikai-művészi
tisztesség, a valóság következetes
faggatása, az írástudó felelőssége.

Mesterházi Lajos: Pesti emberek (Thália
.Színház)
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RÓNA KATALIN

Hagyományőrző tanítónő

A tanítónő
a kecskeméti Katona József Színházban

Drámai hagyományaink ápolásához hoz-
zátartozik a félmúlt, a századelő, a század-
forduló színpadi alkotásainak műsorra
tűzése, megismertetése a ma közönségé-
vel. A tradíciók őrzése, az ismeretszerzés,
a megismertetés fontos, illemtudó feladat.
Ám csak akkor nyer értelmet, ha túlnő a
kötelességszerűségen, az iskolás
leckefelmondáson. Ha színház és elő-adás
képes arra, hogy akár korabeli világ
megmutatásával, akár színpadi törek-
véseinek gazdagításával, netán megújí-
tásával, valami újdonságot is adjon. Annak
nincs különösebb jelentősége, ha az
előadás pusztán a meglevő, kipróbált
keretekbe illeszti a drámát, mert akkor
nem képes felkelteni az érdeklődésünket, s
akkor a hatás is, hasonlóképpen a kellemes
előadáshoz, csupán jólnevelt lesz és
illedelmes.

Ennek lehettünk tanúi a kecskeméti
Katona József Színház A tanítónő-elő-

adásán.

Bródy Sándornak ez a drámája valóban
szinte kötelességszerűen kerül időről időre
színpadra. Nem véletlen, hisz témája,
felépítése, korrajza, jellemrajza és a
különálló utolsó jelenet toldalékának
elhagyásával végső következtetése mutatja
meg legtisztábban írójának arcát, érzéseit,
eszméit. Bródy ebben a drámájában lelte
meg azt az érzékeny egyen-súlyt, amely
egyszerre képes hordozni a falusi idillt és a
kirobbanó feszültséget, a maga csöndes,
egyszerű „forradalmát", amelyben együtt
van a szenvedélyesség és a tisztánlátás, az
emberi szépség és igazság, amikor
szembetalálkozik a társadalmi vaksággal,
dölyffel.

Mindez kétségtelenül amellett szól, hogy
A tanítónőt a felnövekvő új nemzedéknek
meg kell ismernie. Ám az legalább olyan
fontos, hogy a megismerés közben úgy
érezze, köze van ahhoz, amit lát. S mert A
tanítónő ma már nem témájának
merészségével, időszerűségével, formai
bátorságával ható dráma, erről csak akkor
lehet szó, ha föl-kavaró, életünkbe vágó
előadást látunk a színpadon. Az új
közönség fel-növekedése vagy a
megelevenedő múlt



ma már kevés ahhoz, hogy egy előadás
igazolja bemutatásának létjogosultságát.

Ezután könnyű lenne azt mondani,
hogy íme, tessék, A tanítónő könnyen
aktualizálható dráma. Hiszen ma is van-
nak eldugott falvakba kerülő csinos fiatal
tanítónők, tanárnők, akiknek már
érkezésükkor erkölcsi kérdései adódnak.
Nem a káplán, a kegyúr, a szolgabíró
kényének-kedvének vannak kitéve, nem a
természettudományos műveltséggel, a
tanmenet filozófiájával, szellemi alapjai-
val kell megküzdeniök, de valamiféle
analóg magatartásmodellt szándékoltan
rá lehetne erőszakolni erre a drámára is.
Kétségtelenül nem kellene túlzottan nagy
gondolati bravúr megfelelést keresni és
találni Bródy játékának világa és a mai
társadalmi gondok között. De hát távol
álljon tőlünk még a föltevés is, hogy
ilyen egyszerű, de önkényes és durva
megoldást kérjünk számon valaha is A
tanítónő előadásától. Sokkal inkább arról
van szó, hogy Tóth Flóra emberi
drámáját kellene a korabeli környezet-
ben úgy eljátszani, hogy végül is áttéte-
lesebb módon kerüljön bele a személyes
konfliktus, az emberség, a tisztaság
mélységébe bújtatva egy tágabb, minden

képpen mai értelmezés, amely valóságos
választási lehetőséget mutat meg a taní-
tónő alakjából, történetéből szólva a
megváltozott korhoz, hogy jellemalakulá-
sából a ma nézőjét illető hangsúly árad-
jon.

A kecskeméti Katona József Színház-
ban Illés István rendezésének a szándéka,
legalábbis az előadás ezt mutatja, nem
volt több, mint adózni Bródynak, a
századforduló klasszikusnak számító
művének. Színpadán Bródynak hősei alig
tesznek többet, mint amit a korabeli
előadás színészei tehettek, egykor való-
színűleg hitük, gondolkodásuk szerint
sokkal egységesebben, tisztábban. Csak-
hogy fél évszázad telt el azóta, s meg-
változott a világ, amelyhez a dráma szól.

Az első felvonás helyzetképében föl-
vonulnak a drámai szituáció szereplői, a
falusi életkép meglehetősen statikus
képviselői. A falusi mozdulatlanságot jól
ábrázolja Kölgyesi György kántora és
Ribár Éva kántorkisasszonya. Szánalmas
a főúr szerepében Garay József. Mintha
csak egy mai vígjáték berobbanó fiatal-
ságát, szenvedélyességét játszaná Szennyai
Mária Hray Ida szerepében.

Egy megváltoztathatatlannak tetsző
világot illusztrál Fekete Tibor Öreg Nagy
szerepében és Gurnik Ilona Nagy-
asszonyként. Keserű, kissé szarkasztikus a
tanári képesítéssel falun tanítóskodó Tuza
alakjában Kovács Zsolt.

Ábrahám Edit Tóth Flórája bájos, naiv
és őszinte. Öntudatos és önálló, s ha kell,
a lány iróniáját is érzékeltetni képes.
Eljátssza a kis tanítónő gyermeki tiszta-
ságát, büszke diadalát, ahogy emelt fővel
tud távozni a faluból. Ábrahám Edit
eszményi hősnője lehetne Bródy drámá-
jának akkor is, ha az előadás megpró-
bálkozott volna korszerűbb gondolat
közvetítésével. Így azonban a színésznő
nem tesz mást, mint szerepépítésével
megfelel az előadás hagyományokra tá-
maszkodó, tradíciópártoló koncepciójá-
nak.

Ifj. Mucsi Sándor az Ifjú Nagy szere-
pében mintha egy népszínműben, netán
annak paródiájában játszana. Megmutatja,
hogy hogyan küzd az elkapatott
kegyúrban a jó és a rossz, az emberség és
az úri elkényeztetettség. De mindezt olyan
félreértett hangsúlyokkal, gesztusokkal,
mintha nem is Bródy szövegét mondaná,
hanem valamiféle paraszti idillt akarna
megmutatni.

Más szempontból, de hasonlóképpen
mellékvágányra futott alakítás Kovács
Titusz egzaltált káplánja. Vonaglásai,
arcának rángatózása, elvékonyított, szinte
sikolyszerű hangjai inkább „ördögi kísér-
tést" mutatnak, mintsem egy fanatikus
fiatal pap tudat alatt is erőszakos, sunyi és
gonosz érzékiségét, életigenlését.

Hevesi Sándor írta: a közönség „zsú-
folásig tölti meg a színházat azokra a
darabokra, amelyeket hírből, emlékezet-
ből, mások beszédjéből ismer, tehát
úgyszólván rálép a tradíciónak az útjára,
amikor ezekre a darabokra tódul". Igen
ám, de a tradíció útjára rálépni kevés, mert
ha az előadás a ma színpadán nem szól a
ma színpadáról, a közönség nem sokáig
vállalja a közös utat.

Bródy Sándor: A tanítónő (kecskeméti Katona
József Színház)
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