
PRÓBÁN A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZBAN 

„KINCSET TALÁLTAM" 
A tanítónőt, Bródy Sándor színmű-

vét mutatja be október 20-án a József 
Attila Színház. A címszerepet Szeren-
csi Éva, I f j . Nagyot Tolnai Miklós, 

Ör. Nagyot Horváth Sándor formázza 
majd az előadásban. Az alábbiakban 
az előadás rendezője, Siklós Olga szól 
munkájáról: 

Kincset találtam, amit szeretnék 
megosztani. Ez a kincs: Bródy Sándor 
A tanítónő című drámájának kézira-
tos példánya 1908-ból — olyan pél-
dány, amiben az is benne van, amit 

később kihúztak belőle. Ugyanis a 
Vígszínház 1908-ban azt kérte Bródy-
tól, hogy a nagyobb siker reményében 
csináljon happy-endinget. Bródy írt 
egy mondatot: „Kézenfogva megjele-
nik az ajtóban a Tanítónő és i f j . Nagy 
István, függöny. " De ez a befejezés 
joggal zavarhatta mindazt, ami előtte 
három felvonáson át történt. Így az-
tán sok minden kikerült a darabból. 

Október 20-án a József Attila Szín-
házban e darab életében színpadról 
először hangzik el Bródy eredeti da-

rabja. A tanítónő, egy lány története, 
aki a századelőn nő létére emberi élet-
re, szerelemre és munkára vágyódik, 
aki hittel telve érkezik a faluba, és 
mert szép is — nemcsak korának mű-
velt lánya —, elsősorban a nőt látják 
benne az éhes férfiak. Tóth Flóra és 
ifj. Nagy István között lángra lob-
ban, felizzik és aztán felperzsel min-
dent a szerelem. 

Bródy Sándor igazi drámaköltő: iz-
zó szenvedélyeket támaszt, hús-vér 
alakokat formál, pontos, szinte apró-



Iékos lélekrajzzal ábrázolja hőseit, 
végletes helyzetekben, erényeikkel és 
bűneikkel a „boldog békeidőben". 

Közel negyvenesztendős pályám 
alatt többször „fedeztem fel" A taní-
tónőt — 1953-ban a Jókai Színházban, 
három éve a Rádióban és most ezt az 
eredetit a József Attila Színházban. 
Ragaszkodásom iránta abból táplálko-
zik, hogy Bródy lenyűgöz nagyszerű 
színpadismeretével, drámai nyelvé-
vel. Aligha lehet szebb feladat, mint a 
mondatok mögül kibányászni ezt a 
bródys teljes életet Bródy elsősorban 
színészben gondolkodott, hitt a nagy-
szerű magyar színészekben. Én is hi-
szek bennük. Nélkülük nincs színház. 
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