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Brбdy Sándor drámája  
a Magyar Népszínházban  

A vajđas:ági Magyar Nеpszínház nemrég felujftotta rés nбrni mnodósí-
tással színpadra vitte Bródy Sándornak, a századfarđuló egyik ;1legdivatosabPз  
magyal~ elbeszélđjének drámai színjátékát, , ;A tanítónđt".  

Bródy 8ándoгban egy hatalmas írói ,teheibség viaskodott a kor sors  
práblémйival, esnél dil, hogy m,egfelel đ, távlatra tett volna • szert ennek a kar-
nak nytugadt kifejezéséhez, anélkü шl, hogy írói magatartását követkeletes em-
beri helytállással tudta volna egyensúlyba hozni. Ehhez kisé túlságosan bo-
hém volt.  

Еrdeklődése is szótYolyt, életm űvének nagyrésze a publicisztikában  
veszett el. Azоnkívill nemcsak a fontos társadalmi szerepére es гanélđ  pesti  
polgár tartotta géniusznak, de đ  maga is üstökösnek hitte magát a magyar  
irodalom rtјsztuló egén. A zseni szabadosságával gélt és írt, ingadozások, megal-
kuvások rabja volt, e+llentrmondás еák iцtköztek folytonosan benne; cikkeiben az  
úmi Magyarország kérlelhetetlen ellensége volt, személyes életében viszont  
nála jobban Senki sem tisztelte a dzsentrit és a pusztai magvam úr . szokásait.  
A kávéházi  terraszon csillagos bicskával, köröm köziil ette a szalonnát, az  
irodalomban natnunalistána~k, ..magyar Zolának hitte magát; _ pedig minden izé-
ben romantikus volt; a szegények sorsán szeretett volna javítani, a maga  
lobbanó, sistemgđ  szenvedólyességével iküzdött is ezért, de legtöibbször . elérzé-
kenyedett a sajá гt hangjától, —amely szabadon áriadó, zúgó, nywgtalan'ító va-
lóban páratlan hang volt az akkori magyar litextaturában — Isaját pozaiban  
gyönyörködött s egy-egy eredeti hasonlat elég volt néki ahhoz, hagy m űvé-
szetének erejétől megittasodva eltérjen magasztos célj áltál.  

Legnagyabb irodalm и}} vállalkozása a Fehér xönyv volt, folyói гаta,  
melylben, a napi . ,aktualitásalt tárgyaló cikkek mellett, társadalo оmlbíráb5 íтá-
sokat, álbeszéléseket és s žinházi cill Кeket közölt, s amelyet azért indított, hogy  
„kiváigja lellkét a korból, melynek olyan a Jelleme, hogy csak a f ёІigazságo-
'kat szereti kimondani és meghallani". De sokatígér ő  prоgrammját mégis fgy  
fejezi be: „Fejjel a falnak menni azért nem akarok".  

De ha 'nem is tudta lennérni : a kor lázas ,szívverését, ha következetlen  
is volt, súlyos írói. egyénisége biztatóan, bátorítóan hatott nemcsak korctár=  
saira, de az ,wtána következőkre is. Č5 a magyar sbílromarityka megteremtője,  
a anagyur irodalmi fonnadalarn kovásza, Ady, Móricz Zsigmond és a Nyuga-
tosok szellémi szálláscsinálója.  

Több regényt írt, pár ,színdarabot, de rendkíviili írói tehetsége csupán  
néhány elbeszélésében tudotta halhatatlanság számára megkövesedni.  

Legjobb drámája, „A taiiitónб" több mint negyvén esntendđvel eгelđtt  
nagy meglepetést keltett és a kritika a magyar tszinpadi imadalom .forduló  
pontját lá гtta benne. Addigra wgyanis már megalalkwltak a magyar dráma  ha 
gyományai, ,а  társadalomrajzot a színpdon is a kiegyezés szelleme diktálta,  
ahol a magyar falu életét ,már nem Eötvös, nem Katoha József, de .még csak  
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sem is ébernyik -szemével nnéіtdk, hanem egy hazug romantika penetrá ~iš 
ködfelhđjén át. 

Ez volt az az idő; amikor á magyar paraszt árvalányhajas pö.ngeka-
laprpal, vasalt Јgyolcsgatyaban, kisubickolt esizm йban, a fokosát forgatva szíve 
szerelanéről dalalt és a színházjáró városi közönség gyönyörtéli rcnegelégedés-
sel vette tudomásul, hogy mégis csak szép a paraszti élet, hiszen a falu né-
tiéne+k a szerélmen kívül vajmi Ikevés a gondja. A népszínm ű  karszaka volt 
ez, a táblabíró-világ szean іl гélétének felújulása a bécsi „drei-grascheal-aper" 
minгbájára, melynek varázsát a tüneményes Blaha Lujza adta meg. 

l3t ebbén a ,hazug színpadi világban Brády Sándor daraibja csák-
agyan olyannak tűalt, mintha abban k đvetkezetesen villantaná fel a valóság 
képeit, mintha szemléletében is egy hiteles világ addig rejtett kapuját tárta 
volna fel. De Bródy- itt sem volt következetes, itt is elbérlt a valóságtól sarcn ő t 
mondott, az igazán csak a rivaldafényben tett tanúságot az író batar felfede-
zéséről, mert a magyar politikai éá szellemi élet más térségein ez a s тemlélet, 
ez a kiállás karárntsem volt már új : a palitikáan Achim András a békési  
nincstelen parasztok helyzetéről sokkal nyugtalanítóbb, sokkal vérgöz ősebb  
beszámolókat adott, az irodalomban pedig Ady Endre az „új id đknek új da-
laivall", aljkar már nem hiába „döngetett kapu-falat".  

Ahogyan Bródy a' falura került fiatal tanítón đ  küzdelmét a minden-
ható földesúrs ~al; pappal, patikussal, szolgabíróval és a többi helyi nagyság-
g,al +bemutatta, azzal mégis csak egy naturalista еlernekkel elegyített raman-
tiikws dráma került ki a keze alól sdk tárgyi tévedéssé\ és az alakok hibás  
jellem гLnajzával.  

A szép kis tanítónőbe sorra beleszeretnek a falu urai s aztán mind  
összefognak ellene, mert mind a maga szerelmi sérelmét akarja meglbos гz--
szulni rajta. A tanítón ő  wgyanis okosan, becasületesen és önérzetesen elutasít  
minden nyers közeledést, .a nyálkáslkezű  káplán hideglelős dörgölődzését épp-
úgy, mint. a csizmáját verdeső  szлlgabíró sóvárgását és a hatalmas földesúr  
e1lentnn.ondast nem tíurő  hirtakló v "agyát, amely az eldená цlás következtében  
végül is szenvedélyesen lobogó őszinte szerelem lesz, S 'bár, a tanítón ő  is be-
leszeret a snájdig rföldesúrba,bizalmatlan az +urakkal szemben s a gazdag  
kérő  még férjnek sem kell neki.  

A parlagi gavallér van annyira önérzetes, hogy sebzett szívével visz-
szavanuljon s csuk éjjelizenékkel tudatja, hogy vár és reménykedik. De akkor  
megindul +a hajsza a tanítónő  ellé+n s egy megalázó iskolaszéki tárgyalás után  
megifasztják állásától. ,P. fiatal parasztmilliomos most mára szüleit is kény-
szeríti, hogy meglkér гjiék ,a lány. kezét, azok látszóQag ibele is mennek a do-
logba, de inkább azért, hagy 1ebe.széljék a lányt és jó pénzzel útnlak engedjék.  

Kicsit unailrnasan megisrcnétl ődik ujma ez a jelenet, a leány akkor is hajthatat-
lan, de az utolsó pillanatban .. mégis utána szalad a földesúrnak.  

Ezt a befejezést 'a ' Magxar Színház fordítva játszatta el. Nem .a leány  
megy •a fiú után, hanem utálabi iramodik a kis csamagj.á al távozó tanítón ő  
nzyamába. A színháa igazgatósága, kissé naivul, ' így akarta megtartania sze-
gény'lеány erkölсsii főlényét s nem vette észre, hogy ezzel a befejezéssel ép-
pem az amúgyis felemás földesúr alakját tette rokonszenvessé, De ez a da-
rab egész meséjén már nem sokat változtatott.  

A dráma cselekménye az első  felvonásbor. éri el . csüGSpontját, szer-
kezetének eresztékei azután araár meglazulnak: az író a nagyonis hihet ő  me-
sét nem tudta zkkenók néllkül tavábbvirini. Azoka túlzások, melyek ro-
mantikus terгészetéből állandóan kiübköztek, itt is elragadták a dráma egyen-
letes banyolításátóа  és a' vémbő  tkitörés'.ek nem mindig tudták pbtalni azt, amit  
a mese zavartalan folytonosságra megadott volna,  

Bródy Sándor; ha olykar, e жlentanondásokkal - teli alakokat írt is meg,  
nagyon színes rés eleven, jóul játszhaltó, hálás fmgurákat farmált. Alaklat nem  

annyira az élet, mint inkábba költészet hitelével. élnek. Ilyen a kegyetlennek  
gyúrt ifjú nőbab Fis, aki elcsábít minden útjába kerül ő  farmosabb fehérnépet,  
s aki nemcsak a hatalmával és 'gazdagságával éllenállhatatlan, hanem a kül-  
scjével, sőt a bukolikus örömökért rajongó .2elkületével is. á a vad, hódító,  

nyers erő  megtestesítője, akiben roppantférfias indulatok dúlnak ő  az  a 
nagytermészetű  paraszt-Apolió, aki a virágok szépségér ől is tud • áradozni, s  
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akiben nemcsak a szocialista érzelm ű  tanítónő , de egy kicsit maga az író Is  
beleszeret.  

A tanítónő  már kiegyensúlyozottabb, de ugyanakkor" egyszer űbb fi-
gura is. Ártatlan, jóhiszemű , lelikesedő, de önérzetes, okos és á lhatatos, ami-
lyenek csak a szegény lánydk tudnak lenni. Felvilágosodottsága, bát мзгrsága 
č  ssљangban van jellemének más tulajdonságaival. 

A háromszöget bezáró fiatal tanár, aki élete f őművéről, egy osztyák 
szótárról álmodozik, bár tudja, hogy álmát betemeti a vid.ék marasztaló sa-
ra, maga a megtestesült jóság és beasül сtesség, de — mintha mindez a férfi-
assg ellentéte volna, —együgyűen szánalmas és olykor kamn+kus figura. 

Nagyobb szerep a darabban még is káplá.nnaik jut, akiben Brády kissé 
eltúlozta a szemforgató jezsuita típusát, az intrikus, ro зszindula+tú, .könyörte-
len, de kenetteljes pap 'alakját ,mamlottságát +túlságosan .szckszuális okokkal 
indokolta, ami annál ,szembetűndbb, mivel az öreg plébánost rokonszenves, 
derűsen ,ragyogó alaknak formálta. 

De ahogyan Brády alakjait mozgatta és beszébtette, azzal a legnagyobb 
magyar írók között kért helyet magának. Mert „A tanтtónőbeaд°° is szinte nem 
az a fontos, amit mondott, hanem ahogyan mondta. Kifogásolhatjuk, hogy 
a darabban túlságosan a szerelmen fordul meg minden, hagy ezzel akarat-
lanul is tompított társadalrtni rajzának élén és mellékváganyra vitte mon-
danivalóját, de az egyes képek .+költ ői szépségét ez a naturalista tévedése sem 
tudta lerontani. Nála jóval kisebbik is ügyesebben sz őtték .a bonyodalmakat, 
egészebbé, zбгtabbá, egységesebbé gyúrták a drámát, de ginnyi leveg őt, eny-
nyi :színit ennyi erőt és költészetet csak kevesen tudtak belevinni.  

Pataky László rendező, végre olyan darabot kapott, amilyet a magyar  

színházi h аgvamányok .ismeretével könnyen rendezhetett.. ,Az otthonos kör-
nyezet, a jólismert típusok, a kor és sorsproblémái, melyek irodalmunkban 
még ma is erős fényben élnek, készen adták eléje a példát. Nem volt szükség 
különös művészi invencióra, hogy feladatát alapjában véve jól megoldja és szép 
előadás+t produkáljon. Nagyobb hibát italán csak a harmadik felvonás amwgy-
is unalmas jelenétében róhatnánk fel neki, amikor öreg Nagy István másod-
szar jön be a felességével és a kíséretével. Itt kissé tartózkodni kellett volna 
a megújuló felvemulás szánalmas parádéjától. 

R. Fazekas Piri, e11sđ  drámai szerepében ismét bebizonyította, hagy 
komoly, elmélyülő  tehetség. érzékenyen fogta .fel és adta vissza a hangulat 
változások minden rezzenését. 

Szillágyi László, a pusztai dúvad . szerepében nemcsak azért neon _ tu-
dott egységes alakot fórmálni, mert az iró sem adott ilyet, hanem azért sem,  

mert egy kicsit könnyelmuеn játszott. Voltak jelenetek, ahol sem hangot. sem  
mimikát nem tudott változtatni, s bizony kiesett a szerepéb ől. Ez a könnyed 
játékhoz ,sz•akott :színész több önfegyelemre szarul. 

Czehe Gusztáv, a falusi tamító ∎szerepében gyakran szerzett meglepe-
tést, voltak azonban jelenetei, — például ott ahol reményvesztetten ös•sze-
cswklik — ahol műkedvelői önodorossághoz folyamodott. 

Fejes György káplánja néha túlzottan merev volt s játéka többet 
akart mondani, mint amennyit a szerep "megengedett. Különben értékes .ala-
kftó ,készségről tett tanúságot.  

Sánta Sándor, mint öreg plébános kedves volt, fölényesen egyszer ű . 
A kisebb szereplők elfogadható játékot nyujtottak. Csupán a kiejtés-

re a _magyyar beszéd tisztas "agára figyelmeztetnénk egyeseket. Különösen a 
színé_zn ők hajlamosak arra, hogy pöszém, affektálva ejtsék a szavakat, hagy 
az „s" h,n с?nt korcsolyáztassák élvezettel a szájwkban s ez már-már bántó  

modo_o-ságná lesz a színháznál,  

Mindent összevetve: szép el őadás volt. Színészek a jó szerepekért,  

közönség a ját ~-k mellett a +köbtői képekért és hangulatokért lehetnek hálásak  

a magyar irodalom egykor oly ünnepelt alak;jónak — Bródy Sandornak.  
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