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Faragó Laura

Öt magyar dráma
Kiss József�–�Móricz Zsigmond�–�Szabó Magda�–�

Molnár Ferenc�–�Bródy Sándor

A  szalézi szerzetes mártírhalála. 

A  Szolnoki Szigligeti Színház társu-

lata Kiss József A  boldog (Utolsóból 

els�) cím� drámájával mutatkozott be 

(a darabot Karczag Ferenc, Jászai-dí-

jas színm�vész rendezte). A színdarab 

a mártírhalált szenvedett szalézi szer-

zetes, Sándor István boldoggá avatá-

sára készült, 2013. október 19-ére.

Sándor István a Rákospalotán m�-

köd� Katolikus Fiúnevel� Intézet hit-

oktatója volt mint szalézi szerzetes. Az 

ÁVH 1950-ben betiltotta a katolikus 

intézményt, ám a fi atal nevel� tanár 

ennek ellenére továbbra is folytatta 

magánházaknál a hitoktatást, ezért a 

hatóság 1951-t�l besúgókat küldött 

rá és fi gyeltetni kezdte. Ez az ármá-

nyos támadás a szaléziak tudomására 

jutott, akik megszervezték a szerzetes 

külföldre menekülését. A nyugati ha-

tárnál azonban a tanító visszafordult a 

rábízott fi ataljaihoz. Az ÁVH 1952-ben 

letartóztatta, majd tizenöt társával 

együtt bíróság elé állították. A Buda-

pesti Hadbíróság 1952. október 30-án 

Sándor Istvánt kötél általi halálra ítél-

te. Kegyelmi kérvényét 1953. március 

12-én elutasították. A halálos ítéletet 

1953. június 8-án végrehajtották.

Sándor István drámáját – a mind-

össze harminckilenc évet élt szerze-

tes életének végs� szakaszát – két 

részben láthatjuk: az els� az 1952-es 

kihallgatások, kínzások és kínvallatá-

sok idején játszódik, egészen a „kötél 

általi halál” kihirdetéséig; a  második 

a kegyelmi kérvényre való várakozás 

id�szakát mutatja be a kivégzésig 

– így a reménykedés közben a börtön-

társak élete is megelevenedhet, némi 

humorral színesítve a brutális kegyet-

lenkedéseket.

A  szórólapok az el�adást mint 

„különleges, katartikus, felemel� szín-

házi beavatásra készül�” produkciót 

harangozták be – ezúttal azonban a 

„katarzissal” adósok maradtak a szol-

nokiak. Ennek oka részben a darab 

didaktikus jellege, részben a sze-

repl�gárda „csupán naturalista” já-

téka – kivételt képez Kása megsze-

mélyesít�je, Bende Lajos eszköztelen 

drámaiságot mutató szerepformálá-

sa. A  f�h�s kiválasztása – számomra 

legalábbis – szereposztási tévedés. 

Sándor István mártírhalált szenvedett 

szerzetes megtestesít�je más alkatot, 

más karaktert kívánt volna.

A rokonság és a panamák láp-

világa. Móricz Zsigmond Rokonok 

cím� alkotását a tatabányai Jászai 

Mari Színház – Népház el�adásában 

szeptember 9-én láthattuk.

A  tatabányai társulat megrendít� 

el�adást produkált. A darab rendez�-

jét érdemes külön is kiemelni, mert 

* A Vidéki Színházak Fesztiválja a Thália Színházban (2014. szeptember 6–13.)
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Hargitai Iván ideális, mondhatnám 

„eszményi” módon vitte színpadra Mó-

ricz Zsigmond m�vét. Szerepl�i mind-

mind él�, hús-vér alakok. Móricz igazi 

szándéka az írással nemcsak a való-

ság h� bemutatása, a kor h� láttatása 

volt, hanem oly er�s szenvedély is 

f�tötte a „jobb” kor, a tisztább és igaz-

ságosabb „lét” megteremtéséért, az 

igazságosabb társadalomért, hogy ez 

a harc szinte drámává emelte írásait, 

színdarabjait.

De az íróban megvolt a kitörési 

vágy is a polgári lét legfels�bb kö-

rei felé, igyekezett életében mindent 

megtenni a felemelkedésért. Minden-

ben „els�” akart lenni, így jól ismerte 

ezt a kitörési energiát, és hitelesen 

meg is énekelte alakjaiban; h�sei nem 

ábrándoznak, hanem itt és most akar-

nak mindent: pénzt és tisztességet 

egyszerre – a dráma ebben a nagy 

akarásban, ebben az �rült távolsá-

gokat bejáró ellentétben feszül. De a 

kett� együtt lehetetlen! És ezt Móricz 

Zsigmond zseniálisan meglátta, és 

megírta a Rokonokban: „A  f�ügyész-

nek nem kell szentnek lenni! Csak 

becsületes embernek!”

Nos, ez okozza a f�h�s, Kopjáss 

István f�ügyész tragédiáját: becsü-

letet akart a panamázók között. De 

a környezete és a meggazdagodás 

lehet�sége �t is megszédítette. Li-

na, puritán felesége próbálta ugyan 

visszarángatni a tisztesség felé, de a 

szakadék – amely a becsületesség és 

a vagyonszerzés között tátongott – vé-

gül is a mélybe húzta.

Móricz drámai ereje a végletek 

láttatása! A  darab kit�n�en érzékel-

teti a posványt, a  b�nös lét kiüre-

sedéshez vezet� csapdáját, valamint 

a tisztaságban rejl� hatalmas er�t! 

Lina, az egyszer� feleség alakjában 

fel-felcsillan a protestáns édesanya 

erkölcsisége, melyet kit�n� alakítással 

érzékeltetett Bakonyi Csilla. De leg-

f�képp Crespo Rodrigo remekelt Dr. 

Kopjáss f�ügyész alakításával. Gyöt-

r�dése, a  végletek közötti hánykódá-

sának megjelenítése leny�göz� volt.

Szakonyi Károly igen jól tette a 

dolgát; kongeniálisan oldotta meg 

a prózai szöveg színpadi adaptációját. 

A  színészek hálásak lehetnek a drá-

maiságot szolgáló perg� mondataiért 

– nemkülönben rendez�jüknek, Har-

gitai Ivánnak, aki megtalálta a darab 

ideális muzsikusait. A  tatabányaiak 

sokat tettek a móriczi varázslat életre 

hívásáért!

Régimódi történet. Szeptember 

10-én a debreceni Csokonai Színház 

egy ízig-vérig debreceni íróval, Szabó 

Magdával örvendeztette meg a buda-

pestieket.

A színpadi regény (a Régimódi tör-

ténet) a város mintegy másfél évszá-

zadon végigvonuló cívis-történelmét 

dolgozza föl, két család (a  Jablon-

czayak és a Gacsáryiak) életét bemu-

tatva, négy generáción keresztül.

Mintha csak egy régi történelmi 

képeskönyvben lapozgatnánk, úgy 

elevenednek meg a 19. századi Deb-

recen kapui, utcái, s a kapukon belép-

ve életre kelnek az elsárgult családi fo-

tóalbumok. A fényképek – s egyben az 

események – perget�je a f�h�s, Rickl 

Mária, a magyar drámairodalom egyik 

legösszetettebb n�alakja. Két család 

négy generációjának sorsával ismer-

kedhetünk meg általa, s ahogy telnek 

az évek, évtizedek, úgy rakódik a 

magára hagyott asszony vállára mind-

mind több teher és gond. Mintha csak 

egy családi átok ülné meg a házát, 

Rickl Mária ugyanazokat a sorscsapá-

sokat éli meg fi ában, mint amelyekt�l 

férje miatt eddig is szenvedett. Az er�s 

asszony az id� múltával még a léh�t� 

fi a terheit is cipeli, hurcolja, takargatja 



ABLAK

122122

(a mindent tudni akaró pletykás város 

lakói el�l), s�t, harmadikként, unoká-

jának, Lenkének a sorsa is az � vállát 

nyomja: a  gyermeket magához kell 

vennie és fölnevelnie. Az asszonyt a 

nehézségek és a gondok mégsem tö-

rik meg. Ez a megfejthetetlen csodája 

a darabnak! A  fordulatos események 

szövevénye mellett ez adja magát a 

drámai feszültséget is: vajon mikor 

roppan össze a terhek alatt a nagyasz-

szony? Rickl Mária élete folyamán egy-

re keményebb és könyörtelenebb lesz, 

s miel�tt szigorúságával végleg elérné 

azt a szintet, hogy megborzadjunk 

t�le – magyarán: hogy megutáljuk –, 

ellenszenvünk és döbbenetünk foko-

zatosan átcsap csodálatba, és könnye-

ket fakasztó szeretetté változik.

Kubik Anna alakítása megrendít�. 

A keményed� és gondoktól ráncosodó 

arcvonások egyre inkább érz� szívet 

takargatnak. Szemérmességb�l? Tár-

sadalmi elvárások miatt? Avagy hogy 

ezáltal a végs�, utolsó csepp erejét el 

ne veszítse? Az asszony saját kemény-

ségébe kapaszkodik, hisz nincs más, 

akit�l segítséget kaphatna. Nincs sen-

kije és nincs semmije, akikre s amik-

re támaszkodhatna. Keménységének 

függönyét csupán egy-egy villanásra 

engedi föllebbenteni, s ilyenkor bepil-

lanthatunk mélyen érz� lelkébe.

Kubik Anna színészi alakításának 

nagy-nagy erénye, hogy végig tudja 

vinni ezt a lelki libikókát úgy, hogy egy 

pillanatra sem csap át szentimentális 

megoldásokba.

A  rendez�, Csikos Sándor h� 

marad a darab címéhez: régimó-

di pompával díszíti és vezeti végig 

a drámát, ragaszkodik a „régi ké-

peslapok” korh� megelevenítéséhez, 

amihez hiteles és szép jelmezekkel 

és a régi Debrecent felidéz� díszle-

tekkel járul hozzá Gyarmathy Ágnes. 

Dragó Gergely pedig igen élvezhet� 

háttér-dimenziót teremt kit�n� zenei 

megoldásaival.

Egy dolog azonban er�sen mo-

toszkál bennem: Szabó Magda nem 

az én íróm – ezt be kell vallanom. 

Írásai az „ész”-b�l, s nem a „szív”-b�l 

születnek. Zsúfolt eseményeinek ka-

leidoszkópszer� vibrálása, azaz a „túl 

sok”, nem hagy sem id�t, sem teret a 

cselekmények gyökérig hatolásához: 

írásaiban túl sok az esemény és kevés 

az úgynevezett „bels� dráma”; sok a 

b�n és kevés a b�nh�dés!

A  megváltást hozó megtisztulás, 

az úgynevezett katarzis, e  nélkül a 

„pálfordulás” nélkül, eme bels� dráma 

nélkül, aligha sikerülhet. H�sei nem 

mennek át a néz�vel közösen megtett 

„damaszkuszi úton” – pedig számom-

ra ez jelenti az igazi tanítást; nem a 

történelem szellemesen és érdeke-

sen h� tükrözése.

Kisvárosi Hamupip�ke. Mol-

nár Ferenc Üvegcip� cím� színm�ve 

olyan, mint egy városi mese, polgá-

roknak. Igaz, ma már falusi környe-

zetben is nyugodtan el�adható, bárki 

megnézheti, biztos a siker. Sehol sem 

tabu már az élettársi kapcsolat (ré-

gen vadházasságnak hívták – mára 

maga az elnevezés is elavult); sokat 

hallottunk a régi nyilvánosházakról a 

Madámmal, aki ha nem is „elvtársn�”, 

de „tisztes” adófi zet� „hölgy” lett az-

óta; gyakoriak a „gazdag n� – szegény 

férfi ” társulások; ezek mind-mind elfo-

gadott tények manapság.

A  dráma (vagy vígjáték?) önélet-

rajzi momentumokat is rejt, hiszen 

a szerz� a m� megírása idején vette 

feleségül Fedák Sárit, mivel belesze-

retett Darvas Lilibe. Hogyan is tör-

ténhetett ez? Az abszurd valóságot a 

híres színészn�, „Zsazsa” provokálta: 

kikötése volt, hogy csak akkor engedi 

el Molnárt (a szép és fi atal Darvas Lili-
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hez), ha el�bb feleségül veszi, s utána 

elválnak.

A  darabban a híres m�vészn� 

megfelel�je Adél (Sz�cs Erika), a  ko-

rosodó és gazdag panzió-tulajdo-

nosn�. Molnár Ferenc Sipos Lajosba, 

a  „bútortervez� rajzolóba” írja bele 

önmagát (Horányi László), s  a sze-

gény kis árva cselédlány, az álmodozó 

széplélek, a  „kis hamupip�ke”, Irma 

(Molnár Anikó) lesz Darvas Lili, a kez-

d� színészn� színpadi mása.

Közismert életrajzi tény, hogy ami-

kor Molnár Ferencet aggódva faggat-

ták esküv�jük el�tt a korkülönbségr�l, 

a szerz� elhíresült válasza (amely szó 

szerint a darabba is bekerült!) ez volt: 

„Most talán soknak látszik, de száz év 

múlva Lili 123 éves lesz, én 148 –, 

nagyon össze fogunk illeni.”

Különös a színm� felépítése; az 

els� két felvonás dráma, a harmadik 

pedig vígjáték. A  második rész után 

akár vége is lehetne a darabnak – de 

akkor írója nem Molnár Ferenc volna! 

Tehát az író nem küldi haza a néz�t a 

kis Irma tragikus „öngyilkosságával”, 

hanem komikusan folytatja a me-

seszövést, és fergeteges vígjátékot 

kerekít a darab végére. Mint a me-

sékben: végül is mindenkinek a sorsa 

jóra fordul.

Kissé fájlalom, hogy az árva cse-

lédlányból, a  „kis hamupip�kéb�l” a 

darab végére pimasz kis fruska lesz 

–  de (ezt az írónak megbocsátjuk) 

ezáltal a közönség találkozhatott az-

zal a városi kabaréval is, amely akkor 

már oly divatos volt a pesti orfeu-

mokban. Az ilyen befejezésre mond-

ják, hogy „könnyed, fájdalommentes 

szóra kozás”!

A  Soproni Pet�fi  Színház színvo-

nalas, nagyvárosi együttese bárhol 

a világon megállná a helyét ezzel a 

darabbal: különösen Pataki András 

rendezésében.

Az erkölcs diadalútja. Szeptem-

ber 12-én Bródy Sándor Tanítón� 

cím� drámáját mutatta be a Miskolci 

Nemzeti Színház társulata. A  darab 

olyannyira modern – a m�nek mind 

tartalmát, mind nyelvezetét, s�t ren-

dezését is beleértve –, hogy az ember 

el sem hiszi: Bródy Sándor egy évben 

született Gárdonyival!

1863-ban Egerben (Bródy), illet-

ve Agárdpusztán (Gárdonyi), egy id�-

ben látták meg a napvilágot, ráadásul 

mind a két életút hasonlóan kezd�-

dött: korai árvasággal, szegénységgel, 

nélkülözéssel.

De amíg Gárdonyi Géza írói útja a 

nemzeti romantika felé vezetett, addig 

Bródy Sándor a realizmus úttör�je 

lett. Az irodalomban máig a magyar 

naturalizmus atyjaként emlegetik, úgy 

is mint a „magyar Zolát”, aki szociális 

érzékenységével és modern nyelveze-

tével megel�zte Adyt, példaképe volt 

Krúdynak és Móricznak egyaránt.

A  Tanítón� története 1908-ban 

játszódik, s akár ma is megtörténhet-

ne! A gyönyör� (számomra legalábbis 

leny�göz�) színpadkép egy kukorica-

góréba épített falusi mili�t mutat, 

amely hol tanító-lakásként (varrógép-

pel, könyvekkel és kemencével), hol 

iskolaépületként funkcionál, de még a 

környék nagyurai is jól megférnek itt: 

kártyáznak, iszogatnak – olykor-olykor 

itt korhelykednek.

A  falusi világ szinte minden tár-

sadalmi rétege ugyanebben a tér-

ben mutatkozik be – ami a rendez� 

(Rusznyák Gábor) és díszlettervez� 

(Debreczeni Borbála) zseniális ösz-

szehangoltságát bizonyítja. Találkoz-

hatunk itt a F�úrral (B�sze György), 

a  Káplánnal (Kocsis Pál), a  Tanítóval 

(Pásztor Pál), a  Szolgabíróval (Zay-

zon Zsolt), a  Járásorvossal (Harsányi 

Attila), a  Kántorral (Kincses Károly), 

a  Kántorkisasszonnyal (Szabó Irén) 
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és még másokkal, akik mind össze-

fognak a Pestr�l jött tanítón�, a fi atal 

és energikus Flóra (Lovas Rozi) ellen. 

Ellenségesen összezárnak körülötte, 

s mint ahogy egy osztályközösségben 

a gyerekek „kicsipkedik” maguk közül 

az újonnan érkez�t, ugyanúgy fognak 

össze az új szelet, új igéket hozó, vál-

tozást és változtatást akaró, felvilágo-

sult szellem� tanítón� ellen.

Végül is Flóra összeroppan a kö-

zösséggel folytatott harcban, és ott-

hagyja az iskolát. De „meg nem törik”, 

és nem adja be a derekát az ifjú Nagy-

nak sem, a  gazdag kér�nek. Neki is 

tud nemet mondani.

És itt válik modernné a történet: 

a  Tanítón� (mint a megváltást hozó 

romantikus n�-szimbólum) nem d�l 

be a „megváltó-szerepnek” és nem 

ígéri a megváltást kér�jének. Veszi a 

sátorfáját, és �t is elhagyja.

Szokták mondani, hogy nem lehet 

a régi töml�be újbort tölteni, így Flóra 

sem választ félmegoldást. Pedig volna 

rá oka, hogy maradjon: kedves kis fa-

lusi tanítványait nehéz szívvel hagyja 

ott. Nos, ezt sajnálja egyedül! S talán 

ezért is az erkölcsiség diadalútja az 

övé – egyedül harcol, és igazát akkor 

is vállalja, ha egyedül marad.

S mit�l olyan modern? Attól, hogy 

bízik saját erejében, n� létére, hisz 

önmagában.

Bródy Sándor Flórája el�hírnöke 

a mai modern n�típusnak, aki nem 

csupán „oldalbordaként” képzeli el az 

életet – pláne ha a teremtés koronái 

evés-ivásban, italozásban és er�sza-

kosságban tudnak csak kilépni önma-

gukból.

Lovas Rozi megnyer� er�vel és tisz-

tasággal viszi végig Flóra szerepét, míg 

párja, a f�h�s Sz�cs Artúr már kevésbé 

megfelel� ellenfele a Tanítón�nek. Kár 

ezért a „nyegleségért” és „er�tlenséget 

sejtet�” színészi játékért, mert ezzel 

megfosztott bennünket egy még na-

gyobb katarzistól, amely azonban így 

is megérint bennünket. Köszönet érte!

Boda László

Azok az ujjak
(Balladaszilánk)

Azok az ujjak, ahogy a jég alól kinyúlnak.
Végs� gesztussal. Mozdulatlanul.
Konzerválják az északsarki múltat.
Azok az ujjak.
Ahogy a jég alól kinyúlnak.

Elment prof. Dr. Boda László (1929–2014) – Laci bácsi, kedves szerz�nk. Isten nyugosztalja. Ez a 

verse közlésre várt, posztumusz jelenik meg. Talán majd ránk bízott verseskönyve is egyszer nálunk.
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