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Dr. Madách Alice

Szomory Dezső drámája a
Madách Kamarában

Nem tartozik a kritikusra, hogy az egyes
produkciók hátterét, genezisét kutassa -
számtalanszor leíródott, hogy az ő dolga a
kész produktum elfogulatlan megítélése.
Most mégis kíváncsi lennék rá, milyen
motívumok játszottak szerepet a Takáts
Alice e mostani felújításában. (A darab
eredeti címe egyébként Dr. Takáts
Alice...) Miért döntött úgy Puskás Tamás,
a Katona József Színház egykori ígéretes
fiatal színésze, hogy végzős ren-
dezőhallgatóként Szomorynak éppen ezt a
késői, igencsak másodrangú darabját
állítsa színre, amikor a remekművekből, a
Györgyike drága gyermekből vagy a
Bellából 1945 óta még nem született
érvényes budapesti előadás, s a
Hermelinhez is új nézőgenerációk értek
be a Madách Színház emlékezetes
felújítása óta. S végül ki és miért döntött
úgy, hogy a címszerepet Nagy-Kálózy
Eszter kapja, aki - különös paradoxonként
- az előadás legkiemelkedőbb alakítását
nyújtja, csak épp a szerep nem való neki.

De lássuk az előadást. Színre került
egy dráma, amelyen meglátszik ugyan a
nagy író keze nyoma, amelynek légköre
és feszültsége hitelesen táplálkozik a fel-
vázolt szituációból s az abba helyezett
jellemekből, amely azonban ugyanakkor
ékesen illusztrálja Szomorynak a húszas-
harmincas években bekövetkezett társa-
dalmi-művészi irányvesztését. (Sűrűn elő-
fordult ez Európa-szerte azokkal a drá-
maírókkal, akik virágkorukat az első vi-
lágháború befejezése előtt élték. Ilyen
szemszögből nézve rosszul járt például
Georg Kaiser, Carl Sternheim vagy a pát-
riárkai kort megélt Gerhart Hauptmann és
az épp 1918-ban meghalt Frank Wede-
kind!) A tízes évek Szomoryja szilárd
művészi öntudattal és önbizalommal egy
osztály: az izmosodó magyar polgárság
írójának, művészélcsapata tagjának hitte s
hihette magát, és e talajon állva munkálta
ki drámairodalmunkban páratlan, a kor
legmeghatározóbb áramlatait egyéni
módon integráló dramaturgiáját. A húszas
évek során e talaj kicsúszott lába alól,
aszerint, ahogy pozícióját s perspektíváit
vesztette a magyar polgári demokratikus
fejlődés s az a polgári-értelmiségi réteg,
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zomory Dezső: Takáts Alice (Madách Kamaraszínház).
amelynek számára s amellyel szövetség-
ben alkotott, már csak az erősödő faji
üldözés miatt is egyre inkább a perifé-
riára szorult. Szomory - mi mást tehetett -
drámaíró maradt, aki hallatni akarta
hangját, de tematikája - egy hite szerint
nagyra hivatott osztály kicsinyességei-
nek gyengéden ironikus megcsipkedése s
az értékeivel való szenvedélyes, felstili-
zált azonosulás - kifutott alóla. Maradtak
a jól kimunkált dramaturgia külsőségei,
mindenekelőtt a legkönnyebben átment-
hető : az egzaltált, zenei dialógus, amely
azonban belső tartalom híján egyre in-
kább modorrá száradt.

Az 1930-ban bemutatott Takáts Alice
pontosan illusztrálja, hogyan csúsznak át
a Szomory által korábban is kedvelt
magánéleti konfliktusok menthetetlenül
a privát szférába. Györgyike, Bella, Pálfi
Tibor és Tóth Hermin konfliktusai létük-
ből, életformájukból nőnek ki, sorsuk
egyéniségük törvényei szerint alakul. 1930-
ban Szomorynak kívülről, úgyszólván a
napi hírekből kell konfliktust importálnia,
hogy hősei életre keljenek. Úgy tűnik,
előbb volt az eutanázia levegőben lévő,
fontos, de természetesen drámaidegen
problémája, s ehhez a gombhoz varrta
aztán a kabátot : az eutanázia tiltott
aktusára irgalomból vállalkozó orvos tör-
ténetét. S talán ezért került egy gombhoz
a második, hiszen a Magyarországra kés-
ve betörő női emancipációs problema-
tika is foglalkoztatta a közvéleményt;
így lett aztán, két legyet ütve egy csa-
pásra, a beteget bátran-bűnösen meg-
váltó személy nő - doktornő -, amely
státus akkoriban még mindig ritkaság-
számba ment, és eleve hordozott valami
pikantériát.

E kettős szenzációtöltettel aztán az
önkritikájában is gyengülő író olyannyira
beérte, hogy a maga felállította képletet
sem gondolta végig. Takáts Alice-nak
mint nőnek, mint doktornőnek, aki hő-
siesen vállalkozik a természet bűnének
korrigálására, és természetesen mint cím-
szereplő drámai hősnőnek egyaránt ro-
konszenvesnek kell lennie, s Szomory e
vonzerőt biztos hatásismerettel még meg
is növeli, mikor tovább gazdagítja egy
nehéz gyermekkorral s még inkább egy
romantikus-érzéki szerelemmel, vala-
mint egy büszkén eltitkolt terhességgel,
amely mintegy az öntudattal vállalt női
függetlenség jelképévé válik. Csakhogy
ugyanez a Takáts Alice tűrte, hogy helyette
hosszú évekig egy ártatlan ember lakoljon,
akinek számára ő mindennél fontosabb
volt (hogy Markovits László két év múltán
amnesztiát kap, Takáts Alice nem tud-
hatta, nem is tett semmit ennek érdeké-
ben), s a végén még a jutalmat : önmagát is
megtagadja a szerencsétlentől. Szomory
hinni akarja, hogy hősnője mindezért
eléggé meglakol azzal, hogy intenzív lelki
életet élve többek közt lelkifurdalása is
van, sőt, a végén egy időre magányra ítéli
magát (a nézőnek persze, ahogy Györgyöt
és Alice-t megismerte, nincs kétsége afelől,
hogy e magányt, melyet legföljebb a jó ízlés
garantál, rövid időn belül mindketten
lerúgják magukról). Akármit gondolt is
minderről az író, mindenesetre bízhatott
abban, hogy a közönség számára e meg-
oldás megnyugtatóan zárja le a mű tarto-
zik-követel rovatát, s megkapja, amit a
színházban a legjobban áhít: a legföljebb
bárányfelhőktől árnyékolt happy endet.

Valójában a kis doktornő tönkretett egy
jobb sorsra érdemes embert (higgyünk
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benne, hogy a távoli Mexikóban majd
karriert csinál), ő maga pedig fizetségül
egy gondtalan, gazdag szerelmi házasság
révébe evez - a tízes évek Szomoryja ezt
soha nem hagyta volna ennyiben. Ott a
nagy drámák minden egyes hőse ponto-
san azt kapja, amit megérdemel. Vegyük a
Györgyike drága gyermek némiképp
hasonló képletét: Györgyike is kisemmizi
szerelméből Tersánszky Lacit, de az
elvakultsága, pontatlan helyzetmegítélé-
se, színészies romantikája miatt ennyit
meg is érdemel (még börtönben is csak
néhány napot tölt szerelme miatt); Györ-
gyike pedig, bár ő is egy dúsgazdag férj
mellett állapodik meg, nem szerelmi
házasságot köt, hanem üzletet, amely-ben
ő maga üres, hazug, hideg, minden
bizonnyal boldogtalanságra hivatott lu-
xusnővé válik. Ennyi a különbség egy
keményen, kristálytisztán ítélkező társa-
dalmi dráma és egy látványos, de üres
„Problemstück" között.

Mondhatni erre : nem véletlen, hogy a
Madách Színház éppen e darabnál kötött
ki, amely igencsak egybecseng az utóbbi
években vállalt tendenciáival, a privati-
zálással éppúgy, mint az álproblémáknak
sorskérdésekké való duzzasztásával (hi-
szen itt mutatták be az ismét divatba jött

nem vitatható, hogy a dráma mesterség-
beli kvalitásai ekképp többé-kevésbé ér-
vényesülni tudnak, s ezzel a nézőnek is
élvezetet szereznek. Egyebekben a ren-
dező sok mindent elfogadott (vagy elfo-
gadni kényszerült) a színház szellemi
fegyverzetéből, például a színészek alig-
alig mozdítható merevségét, kész sablo-
nokhoz való ragaszkodását. A vidéki évei
alatt oly zamatosan eredeti Pásztor Erzsi
(Markovitsné) ugyanazt a sopánkodó-
káráló mamuskát hozza, mint itteni be-
mutatkozása óta egyfolytában, s vissza-
köszön Zenthe Ferenc (Horeb Homér)
aranyos bácsikája is; Székhelyi József
(Takáts Zuárd), a még nem is oly rég
frappáns, sűrű tehetségű jellemszínész
ismét olcsón túlpoénkodja szerepe kere-
teit; Cs. Németh Lajos (emlékezik-e még
ő maga sugárzó Rodolphójára?) rossz-
kedvű, szürke inas; Vass Gáborról (Tar-
dy-Koós György) pedig pesti bemutatko-
zása óta számomra még az sem derült ki,
miféle színész, szunnyadnak-e benne
önálló tartalmak azon túl, hogy délceg ki-
állással vállalja az untermann-szerepet a
mindenkori sztárok árnyékában. Dunai
Tamás (Markovits László) szokott rokon-
szenves csendességével igyekszik szürké-
vé-szerénnyé degradálni figuráját, nehogy
felnövesztése esetleg megszeplősítse Ta-
káts Alice hősnői presztízsét. Erről
egyéb-ként, meglehetős ügyesen, az író is
gondoskodott : ez a naiv, ömlengő
idealista szobatudós aligha tudná boldog
asszonnyá tenni a szép és
temperamentumos doktor-kisasszonyt.

Avar Istvánnal (Tardy-Koós Géza) Pus-
kás Tamásnak szerencséje volt : Avar ma
sem Madách színházi színész. A maga
útját járja (ami nem jelenti azt, hogy ez
ideális megoldás; nagy kár, hogy színját-
szásunkban nincs annyi önálló szellemi-
ségű, érdekes, korszerű műhely, hogy
valamelyikükben ez a nagy színész - és jó
néhány jelentékeny kollégája - is megta-
lálhatta volna a maga eszményi környe-
zetét), és a bölcs, áldozatkész, az igaz
ügyet idegeiben érző ifjú Horatiótól szer-
ves, természetes fejlődéssel jutott el a
bölcs, áldozatkész, az igaz ügyet idegei-
ben érző, idősödő orvosprofesszorig. Je-
lenlétének bármily jellegű és terjedelmű
szerepben autonóm súlya van, s hibát-
lanul érvényesít most is minden árnya-
latot: az öntudattal viselt méltóságot, a
finom iróniát, a világi hívságoktól való
lassú visszahúzódást és ugyanakkor a
maga előtt is leplezett „naplemente
előtti" szerelmet, amely mindaddig nem
követel magának semmit, amíg más sem

eutanáziadrámák koronázatlan királyát, a
Mégis, kinek az élete? című blickfangos
magánügyet is). Mégis lehetett bízni
abban, hogy Puskás Tamás, e hagyo-
mányokat vállalva, egyben át is rendezi
őket, frissebb, elmélyültebb megközelí-
téssel, hiszen Szomory Dezső drámái s
köztük a hanyatló korszakon belül a leg-
sikerültebbnek mondható Takáts Alice is
hálás rendezői feladatot jelentenek,
mivel a korszak tipikus polgári szórakoz-
tató drámairodalmával ellentétben nem
hermetikusan zárt, banalitásukban egy-
értelmű, hanem éppenséggel nyitott, több-
féleképp értelmezhető művek. Nagyon is
elképzelhető például egy olyan, a szerző
túlenyhült ítélkezését bizonyos fokig
korrigáló olvasat, amely megtépázza Ta-
káts Alice és a Tardy-Koós-miliő glóriá-
ját, és keményebb, kritikusabb megvilá-
gításba helyezi a Markovits feláldozása
árán kiépülő happy endet.

Puskás Tamás azonban csak egyetlen,
igaz, nem mellékes vonatkozásban újított
: a színházban időnként előforduló
pontatlan szövegértelmezést, elmosódott
struktúrákat helyettesítette a meglévő
gondos elemzésével és kidolgozásával;
fontos, de éppen nem a pályakezdőnél
legmelegebben üdvözlendő erények, noha



részesedik a szeretett nő kegyeiből. Az
alakítás magas fokon szintetizálja mind-
azt, amit Szomory beleírt; rendezői hoz-
zájárulás nem érződik rajta.

Az viszont végképp nem érthető, miért
fogadta el (vagy, amire gondolni se jó,
miért rendelte meg) Puskás Tamás Götz
Béla díszletét: az elmosódott színfoltok-
kal telepingált vásznak nem érzékeltet-
nek se miliőt, se lelkiállapotot, a tér,
melyet meghatároznak, se nem konven-
cionális, se nem valamily értelemben
modern - bátran pályázhatnának a szezon
legsemmitmondóbb díszletének címére, s
ráadásul még ormótlanok és csúnyák is.
Aki csak a színpadképet nézi, nem hiheti,
hogy a rendezőnek véleménye van a
bemutatott műről.

Pedig egy ponton kifejeződik ez a véle-
mény : a címszereplő játékában (sőt, eset-
leg megválasztásában is). Nagy-Kálózy
Eszter jelentékeny tehetségnek tűnik. Bá-
ja, szépsége abból a fajtából való, melynek
kevés köze van a civil élet csinos kislá-
nyaiéhoz - kisugárzásra képes megjelenés
ez, vérbeli színpadi jelenlét. Es ugyanilyen
sugárzó erővel tudja kivetíteni azt, ami szí-
nészi lényének, egyelőre természetszerű-
leg, a legfőbb jellemzője: a tisztaságot, a
naivitást, a múltnélküliséget.

Csakhogy Takáts Alice-nak múltja van,
nem is akármilyen. Nehéz, ínséges egye-
temi évek, eseménydús pályakezdés a
forrongó szellemi életéről nevezetes Ber-
linben, nagy barátságok, majd a tragikus
cezúra: jó barátjának, a csontrákban ago-
nizáló orosz zenésznek kegyes átsegítése
a másvilágra, ezt követően Markovits
áldozatának elfogadása, majd az utóbbi
két év: bűntudat, önmarcangolás, jóté-
kony hazudozás a fia hollétét nem sejtő
Markovits néninek s küzdelem a benne
elhatalmasodó érzéki vonzalommal főnö-
kének fia, György iránt, végül a megadó
odaadás s azt követően a titkolt terhesség,
a belőle adódó ingerlékenységgel és
kedélyhullámzásokkal - habár Szomory
szerint a hősnő még így is csak huszonhét
éves - ez a múlt sokat tudó felnőtt
asszonnyá kellett hogy érlelje. Nem fel-
tétlen követendő a recept, melynek értel-
mében az ősbemutató Alice-a, Gomba-
szögi Frida akkor negyven, az első repríz
címszereplője, Mezei Mária pedig har-
mincnégy éves volt (noha a túlkoros szí-
nésznők régi szerepkörükben való foglal-
koztatásának végletéből újabban átestünk a
másikba, s nagymamákat játszatunk
mamakorú, mamákat a tinikorból épp
hogy kinőtt színésznőkkel). Ám Nagy-
Kálózy Eszter külsőleg legföljebb medi-

kát hitet el, s ami lényegesebb : nem képes
múltat vetíteni figurája mögé. Csalódást,
vágyat, kétségbeesést, minden emóciót
primer szinten él meg, az érzések és élmé-
nyek meglepetésként törnek rá, a felisme-
rések és vallomások ott, a helyszínen szü-
letnek meg, nyoma sincs előzményeknek s
az előzmények valamilyen szintű feldolgo-
zottságának; e primer reakciók meghatóan
szépek, sőt kimunkáltak és kontúrosak is,
csak épp nem azonosak Takáts Alice el-
képzelhető reakcióival. Ez a tündéri kis-
leány, aki most lehetne eszményi Mira az
Élveszett paradicsomban, mindent most él
meg először, őszinte szenvedése a bakfisé,
aki még nem érti a világot - azt a világot,
amelyről Takáts Alice már nagyon sokat
tud. Zárójelben: a végzős színinövendék
kiválasztása a szerepre annál meglepőbb,
mivel a színház igazán rendelkezett egy
ideálisnak ígérkező Takáts Alice-szal Rác-
kevei Anna személyében - vagy ő már
várandós nőket nem, csak mamákat
játszhat'?

Igaz, Puskás Tamás egy interjúban meg-
indokolta a színésznőválasztást: ő úgy
érzi, a Takáts Alice „a felnőtté válás drá-
mája", tükre egy olyan generációnak,
melynek „lendületét, önbizalmát a fiatal-
ság hamvassága táplálja", „ahogy azonban
szembekerülünk a realitásokkal, rájövünk,
hogy semmi sem ilyen egyszerű, a
sikerek-nek ára van". Nagy-Kálózy Eszter
ezt a fel-fogást kétségkívül eljátssza, ám a
Takáts Alice nem erről szól; az eutanázia
gesztusát, egy másik ember feláldozását,
két év hazugságban töltött napjait, a
magányosan vállalt terhességet aligha
táplálhatja „a fiatalság hamvassága". A
befejezés erkölcsi felemásságát, azt a
megalkuvást, amelyet Szomory ugyan
nem leplez le, de az elő-adás megtehetné
helyette, Nagy-Kálózy Eszter ugyancsak
nem tudhatja eljátszani; a zárójelenetben a
néző ismét csak őt szánja, vele azonosul,
szegény, törékeny kis doktorlánykával,
akinek vékony vállára a sors lám mennyi
súlyt rakott.

Az ifjú színésznő tehetségének erejét
bizonyítja, hogy még így is az ő lénye
ennek az előadásnak a legmaradandóbb
eleme, s emlékeinkben elhalványítja Szo-
mory hősnőjének igazi képét (bár lehet,
hogy ez akaratlan igazságszolgáltatás a
darab terhére).

Szomory Dezső: Takáts Alice (Madách Kama-
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Társasági normák és
kettős jelentések

Az ördög a Madách Színházban

A SZÍNHÁZ 1984. augusztusi számában
megjelent Molnár Ferenc - ma című írá-
somban a Madách Színház Játék a kas-
télyban-előadásának kapcsán azt igye-
keztem vizsgálni, milyen viszonya lehet a
mai nézőnek Molnár Ferenchez. Most,
ugyancsak a Madách Színház egyik elő-
adásával, Az ördöggel összefüggésben in-
kább azt igyekszem elemezni, mi is Mol-
nár Ferenc drámáinak legfőbb jellegze-
tessége.

Irodalomtörténeti közhely, hogy Molnár
Ferenc értéke, megítélése bizonytalan.
Ennek például az egyik szimptómája,
hogy Szerb Antal irodalomtörténetében ír
Herczeg Ferencről, Gárdonyi Gézáról,
Szomory Dezsőről, de őt meg sem említi.
Azoknak az írásaiban, akik beszélnek
róla, egy szó - ilyen vagy olyan összefüg-
gésben - mindig szerepel vele kapcsolat-
ban : a polgár. Schöpflin Aladárnál 1937-
ben többek között így : „A városi polgár,
ha munkája végeztével bemegy a szín-
házba, azt kívánja, hogy emeljék ki a min-
dennapi világból egy más világba, olyan-
ba, amelyben nincs helye azoknak a sivár
problémáknak, amelyekkel napközben ve-
sződik - szublimált világot szeret legjob-
ban, amelyben kiélheti az élettől elfojtott
érzelmi igényeit. Ezt a világot adja nekik
Molnár..." (Schöpflin Aladár: A magyar
irodalom története a XX. században. Bp.
1937. 161-162. Kiemelések tőlem, B. T.)
Nagy Péter, miután sorra megvizsgálja a
legfontosabb kritikákat-tanulmányokat, így
summáz : „...Molnár Ferenc tipikus kép-
viselője volt a magyar kis- és középpolgár-
ságnak." (Nagy Péter: Drámai arcélek. Bp.
1978. 122-123.) Nemeskürty István pedig
Molnár Ferenc művészi értékét hozza
kapcsolatba a polgársággal : „...hogy az
önmaga belső vágyait végre színpadon
látó s ezáltal a világban végérvényesen
diadalmaskodni vélő művelt vagy magát
annak képzelő polgár öröme-szórakozása
meddig s milyen értelemben biztosítja
valamely műalkotás műbecsét: vol-
taképpen elméleti kérdés." (Nemeskürty
István: Diák, írj magyar éneket. Bp. 1983.


