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józan paraszti ész - a dráma egyetlen aktív
hősévé emeli, aki megöli Zénót. A székely
folklórt őrző beszéde természetesen árad.
Miske László nem egy-szerűen beszéli ezt a
sajátos, ízes nyel-vet, hanem éli; szavaiban,
mozdulataiban, egész tartásában. Régen
láttunk magyar színpadon ilyen népi hőst.

Gábriel államminiszter: Czikéli László.
Kurtán pattogó hangjával, szögletes
mozgásával életet lehel a kicsit művi fi-
gurába, s visszafojtottságával, belső tüzével
erőt, tartást ad ennek a reménytelen
helyzetben reménytelenül küszködő
hősnek. (Czikéli László komédiázó te-
hetségéről már a Tévedések vígjátéka
Angelo aranyművesében meggyőződhet-
tünk.)

Zénó ezredes alakítója Lavotta Károly.
Játéka az erőszak művészileg ki-munkált
kórképe. Nem túlzásaival, inkább
szenvtelenségével ér el hatást. Kár, hogy a
maszkírozás természetellenessége kiemelte,
megkülönböztette partnereitől.

Az előadás többi szereplője közül Csiky
Ibolya (Kamilla), Balla Miklós (Benedikt),
Varga Vilmos (Appendix) és Solti Miklós
(A király) nevét kell említenünk. Groteszk
túlzásaikban is természetes,
spontaneitásában is gondosan munkált
játékuk jelentősen hozzájárult a produkció
sikeréhez.

Összefoglaló helyett

Színpadra állítás és rendezés. Azonos fo-
galmakként szoktuk használni leginkább a
két szót. Pedig nem azonosak. Az első a
munkát hangsúlyozza, a második az
alkotást. A nagyváradi produkciók rendezői
- ha szűkre szabottan, kurtán is, de ezt
akartuk érzékeltetni - magas szakmai
szinten dolgoztak: rendeztek. Rendeztek a
szó művészi, alkotói értelmében. És még
valami. A rendezőí alapállás,
szemléletmód. A két klasszikus előadásban,
de a kortárs darabok előadásában is
érezhető volt, hogy a rendezés közben
állandó a közönség szem előtt tartása.
Ennek a hazai színházainkban nem is oly
gyakori jelenségnek a legtisztább
jelentkezési formája a hatáslehetőségek
szüntelen kutatása volt, amit a négy előadás
változatos stílusa, a megközelítések
sokfélesége jelez.

Ez persze nem csupán rendezői kérdés,
de színészi is. És ez a másik tapasztalat. A
nagyváradi színészek beszédtechnikája,
mozgáskultúrája maga: fokú. Nálunk a
színész leginkább úgy beszél, ahogy tud.
Ők úgy beszélnek. ahogy a produkció
stílusa megkívánja.

L U X ALFRÉD

A dada útja
a magyar színpadon

Adósságot törlesztett a Thália Színház,
több mint fél évszázados adósságot. Bródy
darabját ugyanis Budapesten - a
Színművészeti Főiskola 1957-es vizsga-
előadását és az 1958-as debreceni elő-adást
leszámítva - utoljára 1917-ben újította fel a
Nemzeti Színház, s ez sem jelentett több
előadást, mint az 1902-es premiert követő
időszak. Bródyt akkor a hatóságok,
valamint az álszemérmes polgári erkölcs
felháborodása némította el, de megnyerte
magának nemcsak az irodalmi baloldal,
hanem az esztétizmus értékekre figyelő
rangos képviselőit is. Ady indulattól fűtött
kiállása mellett Ignotus és Schöpflin
Aladár is A dadára „szavaztak", sőt Herczeg
Ferenc sem hallgathatta cl a darab
társadalmi és művészi jelentőségét. Ezért
meglepő, hogy a felszabadulás után
huszonöt évnek kellett eltelnie, míg újra
fővárosi színpadot kapott A dada.

Bródy Sándorra már első jelentkezésekor
- a Nyomor novelláinak megjelenésénél -
ráragasztották a naturalizmus címkéjét, s
bár a felirat valamelyest elmosódott az
idők és elemzések folyamán, még ma is
determinatív erővel kísért. Pedig
Kosztolányi már 1912-ben tiltakozott a
hamis beskatulyázás ellen: „Felületes és
könnyelmű becslés, hideg és elkésett, mint
minden irodalomtörténeti mondat, és
hogyha el akarunk igazodni Bródy Sándor
művészetében, bizony rossz iránytű."

Ennyit szükségszerűen előre kellett
bocsátanunk, mielőtt A dadáról érdemben
akarnánk szólni.

És nem erőlködve, hanem a gyakorlottság
természetes könnyedségével. Nem
forgatják a szájukban a szavakat, mint
valami soha nem ízlelt ételt, hanem
könnyedén, elegánsan - és tisztán, ért-
hetően! - pörgetik, ismerve, értve a szavak,
a tónus árnyalatait.

A színházi napok keretében rendezett
szakmai vitán a nagyváradi színház egyik
képviselője azt mondta, hogy a román
színházkultúrát azért szokták jobb-nak
ítélni, mint a magyart, mert van né-

Mert mit is mutat be ez az erkölcs-rajz?
- írója ugyanis így definiálta a műfajt. Egy
szerelemben megesett parasztlánykát,
Bolygó Kis Erzsébetet, akit fővárosi úri
lovagja úgy próbál „kárpótolni", hogy még
nagyobb megalázásba, keserűségbe s a
végén halálba sodorja. Nem elég, hogy
gyermeke elhagyására kényszerítteti a
nyomortól haszonéhes szülékkel, hanem
szeretője gyermekéhez szerzi be dadának.
A lány szeme már régen kinyílt, de a
dajkaság az otthoniak egyetlen jövedelme
- hát csinálja. Sőt úgy csinálja, hogy a
tejgyermeket érzi végül sajátjának, s
mikor a ház ura, a megcsalt férj vegzálását
a szajhaerkölcsű nagyságos asszony rajta
torolja meg, s éjnek idején kiüldözi a
lakásból - voltaképpen az uraság gye-
rekéért lesz öngyilkos. A szituáció ilyetén
kiélezése kétségtelen romantikus jegyekre
utal, de nem feledkezhetünk meg a darab
aforizmatikus tendenciájáról, mely
önmagában teszi kötelezővé a túlzást. De
túlzás-e voltaképpen A dada
megkomponálása? Nem jobban, mint
bármely típusrajzé, csakhogy itt maga a
történés a középponti hős. Hadd idézzem
Földes Annát, aki 1964-ben meg-jelent
esszéjében - mindmáig a legátfogóbb,
monográfiai igényű Bródy-tanulmány -
alapvető megállapítást tesz a cselekmény
szereplőiről: „Erzsébetnek csak sorsa van,
nem íróilag kimunkált jelleme, mint ahogy
általában, a dráma hősei is inkább
társadalmilag meghatározott helyzetük,
mint egyéni, lélektanilag megindokolt,
hitelesített jellemük logikája szerint
cselekszenek."

Azt hiszem, innen a kísértés, hogy a
főszerep kivételével az eddigi bemutatók
közül szinte valamennyiben - a korabeli
kritikák tanúsága szerint - karikatúrákba
csúsznak cl a jellemformálások. Erzsébet
eleve kivétel, az ő alak-ját annyi líra és
rokonszenv hatja át,

hány világhírű rendezője, néhány világ-
hírű produkciója, s ez nagyobb hírt, ne-vet
biztosít. A felszólaló a nagyváradi
előadások közül egyet sem sorolt a ki-
emelkedők közé. Udvariasságból, sze-
rénységből tette? Nem tudom. Nekünk -
ágy érzem - így is hasznos tapasztala-
tokkal szolgálhat a Nagyváradi Állami
Színház vendégjátéka. Ha nem csupán
megnéztük és tapsoltunk, de oda is fi-
gyeltünk. Ha tapasztalatait hasznosítjuk.



hogy lehetetlenné tesz minden karikírozást,
sőt szürkeséget. Varsányi Iréntől Bajor
Gizin és Szabó Ildikón át egészen a
mostani felújítás hőséig, Esztergályos
Cecíliáig csak felsőfokú jelzőkben lehet
méltatni az átéltséget, a megformálás hi-
telét. De ahogy távolodunk a premier
időpontjától - márpedig világokat távo-
lodtunk tőle, nem egyszerűen 68 évet -,
mind nagyobb szerepet kellett kapnia (és
kapott is) a rendezésnek.

19o2-ben maga a darab, puszta léte-
zésével, robbanást jelentett. Talán bizo-
nyítóbb erejű, ha a kronológiának meg-
felelően - Adyt is megelőzve - Herczeg
Ferenc kritikájából idézek, hiszen az úri
svihákságok derűs elkenője és kacsintva
fejcsóváló krónikása ír így az Új Idők-ben:
„Az ő darabja (Bródyé) végre is rettenetes
arculütése a fővárosi társadalomnak. A
pofon mindig kellemetlen marad, még
annak is, aki megérdemelte. Sőt annak
talán legkellemetlenebb." A továbbiakban
persze megpróbálja kifog-ni a szelet Bródy
vitorlájából, elkenve a darab kifejezett
célját: „Nem akarom egyébként túlozni A
dada írójának társadalompolitikai érdemét,
mert meg vagyok róla győződve, hogy a
tárgya meg-választásánál nem annyira az
ember-szeretet, mint inkább a művészi
géniusz vezette ... A művész lelke egy
gyönyörű költeménnyel reagált ezekre a
szomorú benyomásokra." Ignotus már
sokkal politikusabban reagált a darabra,
amikor „a mi első népdrámánk"-nak ne-
vezte, mintegy ezáltal is utalva arra a
különbségre, ami Bródyt a népszínmű-
vektől eleve elhatárolja. De elválasztja saját
korábbi darabjaitól is: „A Hófehérke
tapogatódzó technikájú Bródyjából egy
ugrásra biztos dramaturgiájú színdarabíró
lett."

Pedig a Nemzeti Színház nem is akarta
vállalni A dadát, mint színrevihetetlent, így
került aztán a Vígszínházhoz, amelynek
Ditrói Mór volt az igazgatója. A Pesti
Hírlapban Kóbor Tamás méltatja a
produkciót: „Az előadás becsületére válik a
Vígszínháznak. Igazibb paraszt-szobát még
nem láttunk, igazibb pesti ebédlőt szintén
nem. A cseléd-kvártély valóságos remeke a
színpadi realizmusnak. Az ensemble pedig
bámulatos. A parasztok, Szerémy, Nikó
Lina és Pethes, tősgyökeres magyar alakok,
a polgárok igazi pesti fajta, a cselédek
mintha egyenesen a konyhából szabadultak
volna a színpadra." A címszereplő
Varsányi Irén és a nazarénust alakító
Pethes játékát elemzi a továbbiakban.

Persze voltak más hangok is. A kis-
polgári mentalitás avatott szócsöve, az
irodalmi konzervativizmus szűklátó-körű
bajnoka, Alexander Bernát a Budapesti
Hírlapban indítja el azt a had-járatot,
amely a 25. előadás után a darab
betiltásához vezet majd: „Szomorú vi-
lágfelfogás, drámátlan dráma: ez Bródy
darabja; egyes képek mozaikja; de a képek
közt vannak pompásak" - kénytelen ő is
legalább ennyit elismerni. A konklúzió
azonban: „Káprázatos fény és undorító,
rikító színfoltok emléke küzdött
lelkünkben." „Nincs igazság ebben a
darabban, csak igazságok vannak benne.
De sok-sok igazság sem tesz ki egy egész
igazságot." S egy árulkodó mondat: „Igaz,
hogy életképnek nevezte el darab-ját, de
ezzel maga ítélte el."

A pesti betiltás után kerül a darab - 1902.
március 2-án - Nagyváradra, a Szigligeti
Színházba. Itt találkozik vele Ady Endre,
és írja meg lelkesült bírálatát a Nagyváradi
Naplóban: „Jaj annak, aki nemcsak a
közönség ízlése, de maga ellen a közönség
ellen támad. Ezt tette Bródy Sándor."
További szavaiból perzsel az indulat: „Mi a
szenny a Bródy darabjában? Az igazság,
ugye? Animális, aljas életet él a szegények
sok százezre. Nem i g a z ? Az »úr« csak
veszedelem, csak balsors a parasztra. Nem
igaz? Mi vagyunk urai a paraszt bitang-
ságának, szennyének, állati életének. Nem
igaz? Úri családaink élete siralmas komédia
. . . Nem igaz? A cselédek modern
rabszolgák, a mi jogrendünk a rendőr
kardja, szociális gyógyszerünk lo-
vasrendőrök rohama. Nem igaz? Hol
túlzott Bródy, ami különben sem bűn egy
nagy célt szolgáló írónál?" Ha az ő
konklúzióját - mely szerint „a darab .. . egy
kis forradalmat csinált" - vetjük össze
Alexander Bernátéval, valamint a
betiltásokkal, láthatjuk, hogy nincs is
kétféle értelmezése A d a d á n a k . Egyér-
telműen forradalmi színmű!

1917. október 5-én a Nemzeti Szín-ház
újítja fel a drámát, Bajor Gizivel a
főszerepben, Ambrus Zoltán inspiráció-
jára. Az előadás fogadtatása hasonló a
premieréhez, alig m e g y néhányszor. Ez-
úttal azonban a visszhangtalansággal
próbálkoztak célt elérni a hivatalos fó-
rumok. És negyven év telik el anélkül,
hogy A dada műsorra kerülne. Pedig volna
mondandója jócskán, hisz 1945-ig a
viszonyok mit sem változtak, sőt!

1957. december 14-én aztán újból lát-
hatjuk A dadát, ha csak egy villanásnyi
időre is: a Színművészeti Főiskola vizs

gadarabjaként. A kritikák szinte egyöntetű
elismeréssel fogadják a drámát, bár
néhányuk nem tartja szerencsésnek vizs-
gaelőadás számára, mivel egyetlen főszerep
megmunkálására ad csak lehetőséget a
fiataloknak. De ez csak másodlagos
szempont. A Népszabadság éppen a vá-
lasztást dicséri: „A dada vizsgaelőadásának
rendezőtanára, Várkonyi Zoltán hasznos
szolgálatot tett a hagyományokkal nem
mindig szerencsésen bánó szín-házainknak,
amikor az érdeklődés reflektorfényét erre a
fél évszázaddal ez-előtt született, hatásában
ma is erőteljes erkölcsrajzra irányította."
Bolygó Kis Erzsébet megformálója Szabó
Ildikó, akinek alakításáról csak a
legnagyobb el-ismerés, már-már
elragadtatás hangján írnak. Rajta kívül
Margittai Ágnes, Pápay Erzsi, Böröndi
Kati és Fonyó József kap elismerést.
Érdemes még Antal Gábort, a Magyar
Nemzet kritikusát is idéznünk: „Várkonyi
Zoltán - a rendező-tanár - és asszisztense,
Pethes György kiváló munkát végeztek;
megtalálták a dráma lényegét, visszaadták
lég-körét. El lehetne ugyan vitatkozni
azon: helyes-e ennyire hangsúlyozni a
szöveg ritmikus, helyenként valósággal
balladai hangvételű részeit, hogy finomabb,
stilizáltabb ritmizálás nem lenne-e jobb, a
lényeg azonban, hogy a rendezői kon-
cepció művészi és egységes, méltó a mű-
höz."

Ezzel a vizsgaelőadással - mondhatjuk -
Várkonyi Zoltán divatba hozta A dadát.

Hiszen az 1958. szeptemberi bemutatót a
debreceni Csokonai Szín-házban
feltehetőleg az a tény is elősegítette, hogy
mind Pethes György, mind Szabó Ildikó a
színház művészei lettek. Szendrő József
igazgató-rendezőnek segíthetett Pethes, aki
Várkonyinak is asszisztense volt, Szabó
Ildikó pedig már szinte rutinnal alakíthatta
Erzsébetet, maradéktalan megoldást
produkálva. Pétert Lőte Attila, Viktort
Latinovits Zoltán, a rendőrt Tyll Attila ala-
kítja, utóbbi kapja a legellentmondásosabb
kritikákat.

De a fenti két előadástól függetlenül is A

dada a „levegőben" van: még a debreceni
felújítás előtt, 1958. május 9-én mutatja be
a kolozsvári Állami Magyar Színház, Szabó
József rendezésében, Dórián Ilonával a
címszerepben, Az előadás hőse itt a
rendezés: „Nem látszólagos fogásokkal
operált, hanem a játék fegyelmezett
összehangolásával, a mozgás, a helyzetek
világos tagolásával, minden pillanat
tartalmas megszervezé-
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sével" (Utunk). Vagy amint Marosi Péter
írja a Bukarestben megjelenő Igazságban:
.. hosszú idő óta legművészibb,
legbiztatóbb teljesítménye színhá-
zunknak." Annál meglepőbb Eugen Ni-
coara Teatrul-beli kritikája, mely nem is
annyira az előadást, hanem Bródy t
támadja „Előadási nehézségek egy gyenge
szöveg miatt" című cikkében. „Bródy sok
jó darabja közül éppen egyik leg-
gyengébbet, a Dajkát adta elő a Kolozs-
vári Magyar Színház, amely még erősen
magán viseli Zola naturalista hatását."
Márpedig - s ez az igazság - Bródynak
éppenséggel nincs sok jó darabja, sőt,
mindössze kettő állhatja a versenyt az
idővel: A dada és A tanítónő. Zola helyett
pedig jogosabb Gorkijt említeni, hisz A

dada III. felvonása és az Éjjeli
menedékhely rég meghúzott párhuzamok.
Szó sincs persze arról, hogy Bródy elérné
a realizmus gorkiji magaslatait,
egyetemességét, de korának magyar
színpadán elsőként szerepelteti a
kendőzetlen nyomorúságot.

Nem szabad megfeledkeznünk A dada
rádióváltozatáról sem, melyet 1957 feb-
ruárjában sugároztak. A rendező, Képessy
József - mint a Rádió Újság megállapítja -
„szorosan fogott, lélektanilag kidolgozott
stílusa ezzel az előadással jutott tehetsége
egyik emlékezetes magaslatára". A
címszerepet Szemes Mari szólaltatta meg
kiválóan, olyan remek partnerek
társaságában, mint Gózon Gyula, Petur
Ilka, Kálmán György, Demeter Hedvig,
Csákányi László, Váradi Hédi, Pethes
Sándor, Makay Margit, Kozák László,
Bánhidi László.

Ilyen előzmények után jutott el A dada
a mostani felújításig. És tegyük fel a
kérdést, amit már a kolozsvári előadás
rendezője, Szabó József is feltett: van-e
létjogosultsága napjainkban ennek a drá-
mának, hiszen az ábrázolt társadalmat,
konfliktusaival együtt szerencsésen be-
lepte a por. Szabó József arra a követ-
keztetésre jut, hogy bár a cselekmény
meghaladott, a darab művészi értékei
„kulturális forradalmat termelhetnek" egy
letűnt világ hiteles ábrázolásával, a
szerepekben rejlő artisztikus lehetőségek-
kel. Azt hiszem, ennél többet jelenthet A
duda, mint ahogy jelent is a Thália
Színház produkciója. Kazimír Károly ki-
tűnően látta meg a lényeget, amire már
Bródy felhívta a figyelmet, hogy műve :
erkölcsrajz. S bár az erkölcsöket a kor
termeli ki - s viszont: az erkölcsök re-
gisztrálják korukat -, A dadában van-nak
továbbélő értékek. A rendező keze

meglehetősen kötve van, hiszen az alap-
vető realista tendencia mellett kétségte-
lenül vannak naturalista és romantikus
jegyei is Bródy művének, amelyeket
részben tiszteletben tartani, részben túl-
lépni nehéz művészi kötelesség.

Ügy érezzük, Kazimírnak sikerült át-
mentenie az előadást ezeken a buktatókon.
Mindenekelőtt a darabban rejlő - sokszor
elemzett - balladai hangvételre építette
elképzelését, és sikerült már az első
felvonásban (sőt, különösképpen ott)
szinte lorcai borzongást teremtenie a
képmutatást rejtő falusi puritanizmus

Bolygó Kis Erzsébet „bűnében" saját
hermetizmusát félti, amikor a középkori
kiátkozást végrehajtja. A megesett lány
ebben a kitűnő rendezésben már nem-csak
szánalmunkat állítja maga mellé, de az
erkölcsi igazság is ott lappang naiv
rémületében. Talán csak a nazarénus Péter
felfogása rejt ellentmondásokat; ennek az
ízig-vérig romantikus figurának a szerepe
nehezen engedi közel magához a mai
nézőt. Kétségtelen, hogy az alakot
körülfolyó pátoszt tompítani kellett, de ez
a fokú tárgyilagosság, amit Kozák András
játéka csak fokozott, nem a leg-
szerencsésebb koncepció.

Annál kitűnőbb a kamaszlány Elza
hisztérikus túlfűtöttségében, serdülő lá-
zadozásában megnyilvánuló - Bródyén és
korán, sőt talán az írói szándékon is
túlmutató - értelmezés. Polónyi Gyöngyi
játékában remekül vegyült a kamaszos
önmutogatás a valóságos lelki konflik-
tusokkal, az elkényeztetettség a magára-
utaltsággal, a naivitás az erotikával.
Semmiképpen sem tudunk azonban
egyetérteni a rendőr alakjának színre--
vitelével. Ábel bá Bródy szövegében külön
drámát sűrít magába, szinte tudathasadási
tragédiát, a nép fiát., akivel a népet
gyilkoltatják. Ehelyett a cseléd-kvártély
rettegett, de titkon megmosolygott
„háziurát" kaptuk, egy magát mórikáló
kakast a lenézett szemétdombon, akinek
ma is forradalmi erőt sugárzó monológja
elsikkadt a vásári mutatványosokra
emlékeztető hatásvadászatban. Buss Gyula
beleesett a szerep csapdájába: karikatúrát
adott, semmi mást. Beleesik ebbe a hibába
helyenként Ambrus András is, aki nem
mindig tudott megszabadulni a
külsőségekben rejlő vonásoktól, pedig
Bolygó alakjának rendezői felfogása
mintaszerű: az emberi elaljasodás,
haszonleső brutalitás csak egy életforma s
az életformát diktáló társa-dalom majdnem
velejáró következménye. Ebből a
tragikumból keveset kap-
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tunk Ambrus Andrástól, csupán a figura
nyálas kisszerűségét sikerült érzékeltet-
nie. Nem így Horváth Teri, aki az emberi
melegség és a nyomor szülte kö-
nyörtelenség ragyogó összefonásából
igazi Bolygónét formált.

Az előadás nagy élménye Esztergályos
Cecília játéka. Mind a szereppel, mind a
rendezői elgondolásokkal tökéletesen
azonosult, Bolygó Kis Erzsébetje ma-
radandó színházi élmény. Az alakban
rejlő nagyon gazdag líraiságot mély át-
éléssel aknázta ki, finom ízléssel kerülve
ki a szentimentalizmus veszélyét; nem a
könnyzacskókra apellált, hanem a tudatos
humanizmusra. Tragédiája mindennél
világosabban mutatta egy letűnt kor
aljasságát. Bródy szavai, nyelvének nem
mindennapi költészete hiteles ter-
mészetességgel szóltak ajkáról, mozgá-
sával, gesztusaival megteremtette azt a
közvetlen harmóniát, amely nélkül A
dada elképzelhetetlen.

Bár nagy színészi lehetőség csak a
címszerepben rejlik, a színvonalas együt-
tesből ki kell emelnünk Hacser Józsa
szakácsnéját, valamint Thirring Viola
beteg cselédjét. A szakácsné karikatu-
risztikus ábrázolásra serkentő alakját
kitűnő jellemrajzzá formálta Hacser Jó-
zsa, Thirring Viola pedig magába sűrítette
a cselédkvártély atmoszféráját.

A díszletek szinte szereplői és jó
szereplői az előadásnak. Mindhárom
felvonás légkörét eleve meghatározzák,
híven Bródryhoz s az ábrázolt korhoz, de
híven a rendezői elképzelésekhez is.
Akárcsak a jelmezek, Rajkai György
művészetét' dicsérik.

Egészében véve a felújítás is azt bi-
zonyítja, hogy a magyar színjátszás nem
engedhet meg olyan fényűzést, hogy A

dadát évtizedeken keresztül mellőzze.


