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Pesti emberek, 1981

Mesterházi Lajos drámájának felújítása a
Thália Színházban

Ahhoz a generációhoz tartozom, amely
nem látta - nem láthatta - Mesterházi Lajos
Pesti emberekjének 1958-as ősbe-
mutatóját. Csak hírből és nem személyes
élmény alapján ismerem tehát az akkori
Néphadsereg Színházi vitákat kavaró,
nagy hatású előadását. Ezért nosztalgia
nélkül ültem be a Thália Színház 1981-es
felújítására, Mesterházi

drámájának itteni és mostani hatását
kutatva.

Nézzük előbb az előzményeket - a
múltat, amelyet elsárgult újságcikkek
őriznek. Azt a revelációt kerestem ben-
nük, amelyet ez a mű és az előadás akkor
keltett. Várakozásommal ellentét-ben a
kritikák nem voltak egyhangúak - akad
közöttük támadó is, igaz, hogy csak
kivételes esetben -, mégis többé-kevésbé
teljes képet adnak mű és elő-adás korabeli
hatásáról, vagyis arról az egyszeri
jelenségről, amely így. ebben a
formájában nem eleveníthető föl, nem
újítható meg.

„Minden színpadi mű bizonyos érte-
lemben közösségi alkotás. Anyagát a
közösség által kiformált élet adja, s

egyik célja kifejezni a közösség vélemé-
nyét a világ dolgairól. Értékét pedig
nemcsak a maradandóság szabja meg,
hanem az is, hogy mi él, mi hat belőle az
adott történelmi pillanatban. Ebből a
szempontból Mesterházi drámája a
legizgalmasabb kérdéseket veti fel.
Mindenekelőtt ez avatja a darab bemu-
tatását jelentős eseménnyé... a meditáló és
összegző hangvétel teszi a Pesti embereket

publicisztikai drámává. Publicisztikai
dráma? Vajon nem azt mondja ez a
meghatározás, hogy dramatizált újság-cikk
? Bizonyos fokig - és nem feltétlenül
elmarasztaló értelemmel - valóban az:
kommentálja és illusztrálja a történelmet.
Ez különben nyíltan vallott célja az
írónak... Világszerte tapasztalt jelenség,
hogy a ma problémavilágát tükröző
szándékok feszegetik a régi színpadi
kereteket... Feltehetően ez a társadalmi
közérzet diktálta Mesterházi Lajosnak is,
hogy kilépjen a formák megszokott, de
lassan szűkké vált ruhájából. E tekintetben
nem lehet elvitatni úttörő érdemeit. Még
akkor sem, ha az általa talált forma még
nem az igazi megoldás." (Hámori Ottó,
Film Szín-ház Muzsika, 1958. október 3T.)

„Az újságárus figurája az egész szín-
darab jelképévé nő. Nem cselekszik a szó
drámai értelmében, hanem kommentál és
illusztrál. Ezt teszi a többi szerep-lő is.
Nem alakítják és változtatják a
cselekményt, hanem felidézik, elszenve-
dik, jelzik és tükrözik. Az előtérben nem
ők állnak. . . hanem egy elvont folyamat: a
történelem. A budapesti értelmiség
története 1941-től napjainkig. A dráma
cselekménye nem kisebb, mint ennek a
történelemnek viharos mozgása. . . A
Néphadsereg Színházában bemutatott
érdekes kísérlet műfaját tehát így lehet-ne
meghatározni: dráma a történelem-ről. De
nem történelmi dráma, hanem dramatizált
történelem. Vagy ha úgy tetszik,
szocialista történelmi revü.. . A
történelmi revü, a szereplők félig konkrét,
félig illusztratív funkciója, a drámai
cselekmény helyébe lépő történelmi
folyamat, a stílus elmélkedő, deklamáló
hangja a madáchi formára emlékeztet. Ott
előre idézik fel a történelmet, itt utólag
rekonstruálják. Véletlen-e vagy szándékos
a madáchi forma megújítása? Kétségtelen,
hogy a történelmet mint absztrakt
fogalmat aligha lehet másképp színpadra
vinni. . . Mesterházi nem tudta megoldani
a megold-hatatlant. . . A Pesti emberek

azonban mégis igen hatásos színdarab. A
közön-

Pálos György, Szatmári Liza és Bulla Elma a Pesti emberek 1958-as előadásában (Magyar Néphad-
sereg Színháza) (MTi fotó - Tormai Andor felv.)



séget megfogja, hogy végre arról be-
szélnek vele, ami őt foglalkoztatja.
Megfogja a vállalkozás szenvedélyessége,
világnézeti és művészi igényessége. Az az
erkölcsi erő, amely az egész kísérletből
árad." (Komlós János, Népszabadság,
1958. november 13.)

„Mesterházi Lajos koncepcióját éppen
ezért nagy elismerés illeti, annál is inkább,
mert égetően szükség van olyan művekre,
amelyek - ha nem is tökéletes megoldásban
- felvetik a szocializmusért harcoló magyar
nép alapvető problémáit, bemutatják az
eddig lefolyt harcok eredményeit és
buktatóit, s tanulságaikkal továbbsegítik a
győzelem felé... Vitatkoznunk is kell
azonban a szerzővel Egyrészt meg kell
jegyeznünk, hogy ideológiai koncepciója
nem mindenütt végiggondolt, s egy-egy
fel-bukkanó ellenérv eltéríti a fővonaltól.
Bár igyekszik a kommunista párt jelen-
tőségét megmutatni az ellenállás nehéz
viszonyai közt, ennek ábrázolásától még
érvekben is kitér, ködbe burkolja, s a
munkásosztály döntő szerepét az egész
cselekmény menetében elhallgatja .. . A
felszabadulás utáni évek lendületét igen, de
eredményeit nem ábrázolja, s ez annál
nagyobb hiba, mert az 1956. évi
ellenforradalom egyik legnagyobb ha-
zugságának cáfolatával marad adós."
(Lenkei Lajos, Élet és Irodalom, 1958.
október 31.)

„ A Pesti emberek meggyőző válasz az
aggodalmaskodó kérdésekre... Mesterházi
Lajos nagy koncepciójú szocialista drámája
az első kísérlet - s tegyük mindjárt hozzá:
az első sikeres kísérlet - a magyar
színpadon, amely átfogó, nagy
lélegzetvételű korképet kíván nyújtani
századunk legviharosabb más-fél
évtizedének eseménysorozatáról. A Pesti
emberek kommunista író széles látókörű,
magas igénnyel komponált színpadi
alkotása, melyben a magyar értelmiség
évtizedes nagy belső konfliktusát,
lelkiismereti drámáját boncolja kíméletlen
őszinteséggel. Tanúságtétel ez a dráma,
hitvallás szocialista társadalmunk építőinek
igazsága, embersége, állhatatossága
mellett." (Bános Tibor, Magyar Ifjúság,
1958. november 1.)

„Mesterházi Lajos színműve - szer-
kezeti-dramaturgiai fogyatékosságai
ellenére - jelentős gyarapodása szépen
fejlődő, gazdagodó, mindinkább mai

drámairodalmunknak. Mónika szerepé-ben
az új magyar színpad egyik legszebb,
legárnyaltabb nőalakját teremti meg, s
körülötte, az udvarlókban kitű-

Szekeres Ilona, Turay Ida, Gálvölgyi János és Drahota Andrea az 1981-es Pesti emberekből (Thália

Színház) (lklády László felv.)

beszélni a színpadon olyan tett volt,
amelyet ma talán meg sem értünk. Nap-
jainkban egymást érik a korszakot tárgyaló
memoárok, tanulmánykötetek, filmek és
színdarabok - szinte divatba jöttek az
ötvenes évek irodalomban, művészetben
egyaránt. A problémakör tehát - különösen
így leegyszerűsítve, ahogy Mesterházi
darabjában jelen van - meglehetősen „déjá
vu" érzést kelt a mai nézőben.

A formai újítást -- ahogy az a kora-beli
kritikákból kiderül - már akkor is többen
vitatták, elismerve, hogy a rend-hagyó
téma szétfeszíti a hagyományos drámai
kereteket. Az elmúlt két és fél évtized
azonban a formabontó darabok divatját
teremtette meg nálunk. A tér- és idősíkok
szabad kezelésére, a narrátor
szerepeltetésére, a hagyományos drámai
konfliktus elhagyására, az úgynevezett il-
lusztrációs művészetre számos példát lát-
hattunk, többek között éppen a Thália
Színházban. Ma már tehát Mesterházi
művének formai újdonsága sem hat új-
szerűnek.

Elmúlt volna az idő a Pesti emberek
fölött? Mi maradt meg az akkori sikerből,
az egyszeri élményből -- a legendán kívül?
Mi az, ami ebből a vitatható 1981-es
előadásból is kisugárzik? Első-sorban a
példázat ereje, a történelmi tényekkel való
szembenézés következetessége, a
szókimondás felelőssége. A Pesti emberek -
amely eredetileg hangjáték volt -
Mesterházi munkásságának egyik
sarkköve. Benne mintegy sűrítve és le-
tisztulva, szintézisben találjuk meg az író
erényeit: közösség és társadalom iránti
elkötelezettségét, affinitását korának ese-
ményei iránt, valósághoz való tapadását és
emberi-művészi tisztességét. A darab

nően egyénített típusokat sorakoztat fel. A
Néphadsereg Színháza méltó előadásban,
remek szereposztásban és Kazimir Károly
avatott, jó rendezésé-ben hozta színre az új
magyar drámát." (Rajcsányi Károly, Magyar
Nemzet, 1958. október 26.)

. . a Pesti emberek alapjában - jó darab,
igaz darab. S nem változtat ezen az
előadásnak néhány színpadtechnikailag
formalista megoldása sem. A darab
rendezője, Kazimir Károly csaknem az
íróéval egyenértékű művészi munkát
végzett. Megvan benne a képesség, hogy a
végsőkig fokozza a drámai feszültséget,
majd derűsebb képpel váratlanul feloldja.
A szerző és a rendező mellé Bulla Elma
neve kívánkozik. Játéka választ ad
azoknak, akik játékstílusát éveken át
túlhaladottnak vélték. Nernesen egyszerű,
őszinte és igaz minden szava, mozdulata,
könnye és mosolya." (Hajdú Ferenc,
Népszava, 1958. október 27 . )

„Örültünk e »tisztességes színháznak«.
Végre nem kell fenntartásokat hangoztatni.
S örültünk külön azért is, mert az előadás
egy olyan jelenséggel örvendeztet meg,
amelyre régen várunk: nemcsak csillogó
egyéni színészi teljesítményeket láttunk,
hanem egy nagy-vonalú rendező által
kitűnően össze-hangolt együttest." (Hámori
Ottó, Film Színház Muzsika, 1958.
november 7.)

A fenti véleményekből egyértelműen
kiderül, hogy Mesterházi Lajos darabjának
két alapvető újdonsága volt: tematikai és
formai. 1958. október 24-én (az
ősbemutató napján) az akkor két éve
lezajlott ellenforradalomról, az ötvenes
évek személyi kultuszáról, a koncepciós
perekről es a rehabilitációról



jelképpé és fogalommá vált: a város és az
ország szimbólumává. „Szegény város. És
mégis : talán a leggazdagabb. Pazarol-ni
bizonyára egy sem tudott úgy, mint ez.
Nagy fellángolások és nagy letörések,
szent szándékok és olcsó cinizmus.
Naponta vicceket szül itt az utca minden
koreszméből. És naponta meghal értük.
Furcsa fanyar íze van itt még az édesnek
is. Nem érzik? Aki itt élt, nem tud az sehol
másutt otthonra lelni. Ilyen letörhetetlen
kedvű, ilyen örökösen újra-kezdő várost
sehol sem talál."

A Pesti emberek a hajdani évfolyam-
társak - hét férfi és egy nő - össze-fonódó
sorsát ábrázolja a magyar történelem
legmozgalmasabb másfél évtizedében:
1941-57 között. Mesterházi ezek-ben a
pesti emberekben nem az egyénit, hanem
az általánost, a tipikust kereste, és a
„thébai hősöket" úgy válogatta össze, hogy
azok sorsa, lehetőségei és tragédiái egy
egész nép történelmi útját jelképezzék. Az
sem véletlen, hogy hősei értelmiségiek,
hiszen a szellem emberének történelmi
felelőssége foglalkoztatta az írót legtöbb
művében.

Mik azok a választási lehetőségek,
amelyek 1941-ben, a háború küszöbén a
fiatal magyar értelmiség előtt álltak ?
Tamást, a tehetséges zongoraművészt
származása miatt kiközösíti a társadalom -
az ő sorsa az értelmetlen pusztulás. Deske,
az úrifiú katonatiszt lesz, a hatalom
kiszolgálója és képviselője. Gyula, az
ügyeskedő vagány mindig, minden
körülmények között felszínen marad.
László, a dráma legpozitívabb alakja, az
illegalitást választja, a felszabadulás után a
koncepciós perek áldozata, majd az
ellenforradalom mártírja lesz. Béla azokat
a megtévedt kommunistákat képviseli,
akiket az ötvenes évek hibái szükség-
szerűen az ellenforradalom vezetői közé
sodortak. András sorsa is tipikusnak
mondható: népes családja körébe húzódva
kerüli el a történelem viharait. Sándor
maga is az illegalitásban dolgozik, a
felszabadulás utáni eseményeket azonban
csak távoli szemlélőként figyeli,
megbízatása külföldre szólítja. A volt
osztálytársak életük kritikus pillanataiban
találkoznak egymással, nemritkán szem-
ben állva, ellenségekként - ennek a há-
borús nemzedéknek ez megélt, valóságos
tragédiája.

A darab női főszereplője, Mónika, a hét
férfi közül Sándort választja. A kor-szak
azonban nem kedvez a happy enddel
végződő szerelmi kapcsolatok nak: a fér-
fit illegális munkája menekülésre kénysze

ríti, Mónika máshoz megy férjhez. Házas-
ságára is a tragédia árnyéka vetül: férje
egy bombatámadás alkalmával megbénul,
és ezért önszántából vet véget életének.
Ha a férfiak sorsa jelkép, Mónikáé két-
szeresen is az: ő a hátország tragédiái-nak,
a háború hétköznapjainak túlélő áldozata,
akinek életét, fiatalságát, vágyait és
szándékait tönkretette a történelem.
Ugyanakkor ő a feleségek, anyák, szeretők
őrző-megtartó-óvó szeretetének asszonyi
szimbóluma is.

Az emberi sorsokban megvalósuló tör-
ténelmet Sándor és Mónika véletlen ta-
lálkozása és párbeszéde idézi fel, az el-
lenforradalom után. Mindketten közép-
korú, meglett emberek. Mónika fásult,
elkeseredett, Sándor az optimistább,
bizakodóbb. Mónika fél ettől a szembesí-
téstől, Sándor szinte kiprovokálja. Az
eredmény: a múlt tisztázott tudásával, a
tévedések beismerésével az újrakezdés
lehetősége, a jövő reménysége, amely a
pesti embereket eltöltötte 1957 tavaszán.
„Bizony nem könnyű a múlt, nem köny-
nyű sorsok hordozói a szürke pesti em-
berek. Es mégis : egyszer majd elmegyünk
az évek során, megbékélünk, egybeolva-
dunk a földdel, amelyből vétettünk. És
sok-sok fájdalom, fáradság, szelíd kis
örömök és törhetetlen bizakodások árán,
kanyargós, görbe vonalakkal is olyan
egyenes, tiszta írást hagyunk magunk után
a történelemben, amilyent egyetlen
nemzedék sem hagyott még ezen a földön
..." Ez a hitet adó, jövőbe látó reménység -
amely a dráma legnagyobb erénye - nem
minden pátosz nélküli. Ez annak a
generációnak, aki mindezt megélte,
természetes életérzése volt. Ma azonban
ez a pátosz elvisel-hetetlen.

Kazimir Károly rendezésének (újraren-
dezésének) éppen ezeket a túlzott hősies
gesztusokat, a könnyfacsaró szentimen-
tális mozzanatokat kellett volna tompí-
tania - nemcsak azért, mert groteszkhez
szokott korunk nem kedvez a nagy in-
dulatoknak, hanem azért is, mert ezek a
mozzanatok váltak Mesterházi művé-ben
korszerűtlenné. (Valószínűleg életé-nek
utolsó éveiben ő is másképp írta volna
meg ezt a témát, erre éppen a Prométheusz-
rejtély című utolsó regénye a bizonyíték.)
Kazimir Károly azonban semmit sem tett
azért, hogy a darabot a ma nézője számára
közelebb hozza. Az a néhány direkten
aktualizáló jelzés, amely az előadásban
található, inkább csak zavaró. Ilyen az
útépítő-munkás-jelenet, ahol
Marlboróval(!) kí

nálják a fúrógépkezelőt. Vagy amikor a
nézők nyakába úttörőnyakkendőt köt-nek,
ami azért is furcsa, mert sem előtte, sem
utána nem vonják be a közönséget a
játékba. Hacsak nem tekintjük annak azt
az erőltetett, didaktikus mozzanatot, hogy
a Mónikát alakító Drahota Andrea a
nézőtér első sorában ül, s innen vezeti fel
a rikkancs a szín-padra az előadás
megkezdésekor. Majd a végén ugyanide ül
vissza. E nélkül ne tudnánk, hogy Mónika
közénk való, igazi szürke pesti ember? Ne
jönnénk rá, hogy sorsa - ha nem is a mienk
- de anyáinké?

A Thália Színház előadásának az első
része a jobb, összefogottabb. A darab
felépítéséből következően szinte külön-
álló jelenetekből áll, de ezek az epizódok
önmagukban jól felépítettek és egy-mással
kontraszthatásban vannak. A hét epizód a
hét randevú: a Béla-jelenet szomorkás, a
Tamás-epizód tragikus, a Gyuláé
alapvetően humoros, a Lászlóé gondolati
töltésű. A Sándor-randevút a rendezés
megtoldotta egy néma jelenet-tel Mónika
elképzelt esküvőjéről, ami didaktikussága
miatt fölösleges. A Deske-találkozó ismét
a komikumot képviseli, akárcsak az
András-jelenet. A háborús zárókép
erőteljesen patetikus.

Mesterházi műve a második részben
válik hiteltelenné, írói gyengeségei és vi-
tatható színpadi megvalósítása miatt. Az
előadás utolsó harmada a rossz romantikus
színművek stílusára emlékeztet. László
halála, amely a nézők feje fölött egy kifutó
emelvényen zajlik, kulissza-hasogatóan
teátrális. Ugyanilyen hamis a
szentimentalista befejezés: a „thébai
hősök" újra heten vannak, és a halottak
folytatásra buzdítják az élőket. Félreértés
ne essék: nem Mesterházi 1958-as írói
üzenetében van a hiba, hanem annak
1981-es interpretálásában.

És ebben nemcsak a rendező, hanem a
színészek is részesek. Minlenki idősebb
lett huszonhárom évvel (ez nemcsak a két
azonos szereplőre, Bitskey Tiborra és
Verebes Károlyra vonatkozik). Ezek-nek a
deresedő fejű, jól táplált, egzisztenciális
biztonságot sugárzó hősöknek nem
hisszük el sem a „thébai" fiatalságukat,
sem a háború viszontagságait. Ez alól csak
Benkő Péter (Tamás) és Gálvölgyi János
(Deske) kivétel, koruknál fogva. A
kifogásolt hamis pátoszt leginkább
Bitskey Tibor játéka képviseli. Márpedig ő
a dráma egyik kulcs-figurája. Ha nem
hihető el László hősiessége,
áldozatvállalásának értelme, ak-



kor hitelét veszti az író mondanivalója.
Görcsös és sematikus Mécs Károly meg-
tévedt értelmiségije (Béla) - ez azonban
inkább a szerep, mint a színész hibája.
Akinek lehetősége van némi játékra, mint
Nagy Attilának a linkóci vagány (Gyula)
szerepében, az túlzásba viszi, el-
ripacskodja. Kiszólásaival, kikacsin-
tásaival, kabarépoénjeivel mintha egy
másik előadásból került volna ide. Meg-
lepően jó viszont Buss Gyula András
szerepében: mértéktartó humorral ér-
zékelteti, hogy „nem is olyan könnyű
nyárspolgárnak lenni Budapesten a XX.
század derekán". A darab egyik leg-
problematikusabb figurája - passzivitása
miatt - Sándor. Szabó Gyula nem tudott mit
kezdeni ezzel a kívülállással, maga is
passzív maradt a szereppel szemben.

A Pesti emberek központi alakja Mónika.
Láttuk, hogy Bulla Elma hajdani
alakításáról a kritikusok felsőfokon szóltak.
A mostani előadás kudarcában annak is
része lehet, hogy a Mónikát alakító Drahota
Andrea szürke, jellegtelen, és ami
színpadon megbocsáthatatlan: érdektelen.
Drahota az illusztráló művészetet a
végletekig fejlesztette: már nem tud átélni,
csak alakítani. Úgy marad kívül a szerepén,
hogy a nézőt sem tudja be-vonni a játékba.
Jó volt viszont Inke László a férj hálátlan
szerepében, vala-mint a kisebb szerepekben
Zsurzs Kati, Turay lda, Szekeres Ilona.
Verebes Károly rikkancsafolya a
matosságot és az eltelt éveket idézte.

A színpadkép - ifj. Rajkai György
munkája - sok szabad teret enged a tér-ben
és időben egyaránt nagy távokat összefogó
játéknak. (A vetítés ugyan, ez a formabontó
színpadi eszköz, igencsak el-kopott az évek
során!) Székely Piroska ruhái egyaránt
maiak és korjelzőek. Az előadásnak volt
egy-két emlékezetbe tapadó pillanata, de
sajnos kevés. László le-tartóztatásakor, a
koncepciós perek ide-jén, Mónika a
leeresztett vasfüggönyön dörömböl. A
rehabilitációt a vasfüggöny fölhúzása jelzi -
ez a motívum hatásos és jelképes
egyszerre. Szépen meg-komponált Mónika
férjének halála is: nem látunk mást, mint az
ószereskocsit, amelyre Mónika felrakja az
orvos feles-legessé vált használati tárgyait:
a toló-széket, a lavórt, az orvosságos
üvegeket, végül a koszorút - majd elindul
utána, mintha a koporsót kísérné. Ezek a
mozzanatok adhatták volna az előadás
megtalált alaphangját.

Miért maradt felemás ez az 1981-es
találkozás Mesterházi Lajos művével?

Nem annyira az író, mint inkább a szín-ház
hibájából. A Pesti emberek - ha számos
mozzanatában ma már fakónak, le-
egyszerűsítettnek, mondjuk ki, semati-
kusnak hat -- egészében mégis kiállta az
idő próbáját. S bár ma már sok mindent
másképp látunk, és az irodalom is más-
képp ábrázolja - mégis a Pesti emberek

hordozza azt a kort, amelyben született, az
akkor élők gondolkodásmódját és fe-
lelősségtudatát. Egy mai felújításnak ép-
pen azokat a hibákat kellett volna tom-
pítania (ha nem is eltüntetnie), amelyek az
eltelt két és fél évtized rálátása miatt váltak
nyilvánvalóvá. És megmutatni azt a
többletet, amit ugyanakkor ez a táv-lat
adott a műnek. Talán egy szikárabb,
puritánabb, érzelemmentes és főként
pátosz nélküli előadásban jobban
érvényesült volna az, ami Mester-házi
művéből maradandó: a politikai-művészi
tisztesség, a valóság következetes
faggatása, az írástudó felelőssége.

Mesterházi Lajos: Pesti emberek (Thália
.Színház)
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RÓNA KATALIN

Hagyományőrző tanítónő

A tanítónő
a kecskeméti Katona József Színházban

Drámai hagyományaink ápolásához hoz-
zátartozik a félmúlt, a századelő, a század-
forduló színpadi alkotásainak műsorra
tűzése, megismertetése a ma közönségé-
vel. A tradíciók őrzése, az ismeretszerzés,
a megismertetés fontos, illemtudó feladat.
Ám csak akkor nyer értelmet, ha túlnő a
kötelességszerűségen, az iskolás
leckefelmondáson. Ha színház és elő-adás
képes arra, hogy akár korabeli világ
megmutatásával, akár színpadi törek-
véseinek gazdagításával, netán megújí-
tásával, valami újdonságot is adjon. Annak
nincs különösebb jelentősége, ha az
előadás pusztán a meglevő, kipróbált
keretekbe illeszti a drámát, mert akkor
nem képes felkelteni az érdeklődésünket, s
akkor a hatás is, hasonlóképpen a kellemes
előadáshoz, csupán jólnevelt lesz és
illedelmes.

Ennek lehettünk tanúi a kecskeméti
Katona József Színház A tanítónő-elő-

adásán.

Bródy Sándornak ez a drámája valóban
szinte kötelességszerűen kerül időről időre
színpadra. Nem véletlen, hisz témája,
felépítése, korrajza, jellemrajza és a
különálló utolsó jelenet toldalékának
elhagyásával végső következtetése mutatja
meg legtisztábban írójának arcát, érzéseit,
eszméit. Bródy ebben a drámájában lelte
meg azt az érzékeny egyen-súlyt, amely
egyszerre képes hordozni a falusi idillt és a
kirobbanó feszültséget, a maga csöndes,
egyszerű „forradalmát", amelyben együtt
van a szenvedélyesség és a tisztánlátás, az
emberi szépség és igazság, amikor
szembetalálkozik a társadalmi vaksággal,
dölyffel.

Mindez kétségtelenül amellett szól, hogy
A tanítónőt a felnövekvő új nemzedéknek
meg kell ismernie. Ám az legalább olyan
fontos, hogy a megismerés közben úgy
érezze, köze van ahhoz, amit lát. S mert A
tanítónő ma már nem témájának
merészségével, időszerűségével, formai
bátorságával ható dráma, erről csak akkor
lehet szó, ha föl-kavaró, életünkbe vágó
előadást látunk a színpadon. Az új
közönség fel-növekedése vagy a
megelevenedő múlt


