
Bródy Sándor: 
A tanítónő

Egy-egy jól sikerült jelenet, kitűnő színészi
„nagyária" (vagy éppen elhibázott meg- 
oldás) emléke marad meg a nézőben 

A tanítónő József Attila színházi előadásá
ból; tehát részletek csupán, nem a dermesztő 
testi-lelki kiszolgáltatottság, az ijesztően kor
látolt és kisszerű provincializmus szorításá
nak Bródy megformálta természetrajza, s a 
lemondás árán is szembeszegülni tudás, az 
emberi tartás keserű magasztosságának élmé
nye. Vagyis az halványul el a színrevitelben, 
amitől máig érvényes a darab, amiért érde
mes — a remek szerep lehetőségeken kívül — 
ma is eljátszani Tóth Flóra kálváriájának, az 
élettől való megcsalattatásának történetét, 
mégpedig éppen így, az író eredeti elgondo
lásának megfelelően, a konfliktust feloldó 
boldog vég nélkül. (Egyébként nehezen is el
képzelhető ma a happy end-del végződő vál
tozat előadása.) A nézőnek be kell hát érnie 
a kézenfekvő aktualitások felfedezésének az
zal az illanékony örömével és egyben sovány 
vigaszával, amit például Tuza tanár úr szá
nalmas, de még lázadni képes, kicsinységé
ben   nevetséges,   nagyságában    megható    „filo-

Tolnai Miklós és Szerencsi Éva

lóg" alakja kínál Józsa Imre érzékeny, a leg
apróbb részletekig kidolgozott megformálá
sában. A recenzensnek pedig azzal, hogy a 
továbbiakban a már említett benyomásait ve
gye lajstromba. Azok közül is elsőként Krá
nitz Lajos plébános-alalkátását (az általam lá
tott előadáson ő játszotta a Főúr szerepét), 
amelyhez szemre túl fiatalnak tűnik, de né
hány szavával már el tudja fogadtatni ma
gát, el tudja hitetni az idős pap tiszta ember
ségét, bölcs humánumát, mindent látó és ér
tő vakságát. Kíáltóan túlrajzolt ezzel szem
ben Kovács Titusz káplánja, s túlontúl puha, 
lágy, már-már szeretetteljes Horváth Sándor 
az öreg Nagy István szerepében. Ennek meg
felelően tompul civakodássá a kis falusi sár
fészek „vésztörvényszékének” ülése, aminek 
feszültségét a címszereplő Szerencsi Éva sem 
tudja megteremteni. És még egy apróság; ren
geteg, ordító a smink. Gyanítom, hogy az ir
datlan mennyiségű festék és szalmaszín pa
róka nélkül Tolnai Miklós ifj. Nagy Istvánja 
fialalabbnak látszott volna, mint így, illúziót 
keltő, megnyerő alakításának élvezetéből 
ugyanis csak e maskara látványa zökkentett 
ki időnként.

A darab mostani, Siklós Olga által Bródy 
kézirata alapján rendezett korrekt előadása 

— amely felfogásnak, játékstílusnak feltét
lenül megvan a létjogosultsága — óhatatla
nul igazolta a későbbi szövegváltozat rövidí
téseit, húzásait.

— szűcs —




