
amely alig ejt szót arról a tényről, hogy ezt az
országot a Szovjet Hadsereg szabadította fel. S
mit ad az embereknek a felszabadulás, ami esze-
rint mennybéli mannaként hullott a magyar nép
ölébe? Többször elmondják a szereplők, hogy a
parasztnak földet, kalauzoknak, háztartási alkal-
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Lehetetlenre vállalkozott volna Halász Péter?
Nem. Ha Tokaji András korábban lepleződik le, s
azután kerül szembe apjával, s választja Sydney
helyett Szegedet, szökés helyett a jelentkezést a
Népbíróságon, ha az író nemcsak megérti őt, de
megértve is van bátorsága elítélni, ha Kovács
Gábor problémáját sem keni el egy „akkor minden
könnyebb lesz" mondattal, s ha a politika fölött
álló doktor bácsi helyett ezzel a Kovács Gáborral
azonosítja magát, akkor vérbő, igazi drámát írt
volna. Így ez nem sikerülhetett.

Irodalmi Újság, 1955. IV. 2.

KÜRTI LÁSZLÓ

Kevés sérelem fájóbb, mint amikor valakit jó
szándékú munkájáért ér méltatlan támadás. Mi,
kritikusok nemegyszer idéztünk elő effajta sérel-
meket meggondolatlanul leírt szavakkal, kellően
meg nem alapozott ítéletekkel. Tudjuk: nem jó ez
így, ígérjük is gyakran az értőbb figyelmet és
érzőbb szívet. Most mégis újra egy ilyenféle sé-
relem esett meg a Vihar után című új magyar
színdarab írójával, Halász Péter nem szóbeli vagy
írásos fogadkozásokkal, hanem írói alkotással
felelt a magyar nézőközönség sürgető igényére:
drámát írt történelmünk legnagyobb eseményéről,
a felszabadulásról. Hibái, persze, akadnak ennek a
színdarabnak-ahogyan más új darabjainknak is -,

és helytelen lenne hallgatni róluk. De érthetetlen
az a pápaszemes szigor, amellyel az Irodalmi
Újság kritikusa mindenestül elveti a művet,
megállapítva, hogy a darab mást mond, mint amit
írója mondani akar, nem tanít, hanem félrenevel,
hogy végeredményben elhibázott munka. Ennek az
ítéletnek a bizonyításához pedig leereszkedő
iróniával ismerteti a mű tartalmát, eltúlozva hibáit.
Ez a módszer, az író sok hónapos munkájának
ilyen felületes és sommás „elintézése" még akkor
sem helyes, ha történetesen igen alacsony
színvonalú dráma került volna ki az író tolla alól. De
a Vihar utánnak még az ily módon megbírált első
változata sem alacsony színvonalú mű.

Ezt bizonyítja a színház közönségének ítélete
is: megértik az írót, aki nemcsak „válaszolni akar

ITA HALÁSZ PÉTER DRÁMÁJÁRÓL
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tánban egy fiatal író 1945 nagy emberi
ra akar válaszolni. Az ember „felelős
t, s nem játékszer a mások kezében" -
mes élni. Ezt a mondatot hőse szájába
lószínűleg egész művének ezt szánta
lóul. A szándék azonban egymagában
igazságot a színpadról nem lehet dek-

dráma egészének kell azt elmondani. A
n egésze pedig mást mond. Nem
re tanít, hanem felment a felelősség
harcossá és cselekvővé tesz, hanem
egértővé és mindent megbocsátóvá.
Péter a darab indításának és egyes

ek, néhány kitűnően sikerült alakjának
a szerint tehetséges drámaíró. Éles
n, meglátja az életnek azokat a kis szí-
anatait, melyek nagy igazságok hitelét

ák. Nem felületes. Igyekszik alakjait
brázolni, nemcsak cselekvéseiknek, de
sek indítóokainak is beavatottjává teszi
ha a jó figurák, jó helyzetek együttesen

azt a hatást érik el, amiért megalkotta
azért az íróval együtt a színház drama-
felelős. Pedig a Madách Színház nem

nak volt már alkotó társa, színpadra
ezt a darabot is gondos, szép, minden

n szeretettel megmunkált előadásban
.
ma, amit Halász Péter felvet, bonyolult,
megoldhatatlan. Szeged felszabadu-

ráiban egy magyar katonatiszt bemene-
s Gábor gyári munkás lakásába. Ko-
or megtudja, hogy egy német altiszt
szó nélkül befogadja. Két másodperc

almas detonáció hallatszik: felrobbant a
A magyar tiszt ájultan vágódik el a

néző már itt sejti s a következő képben
n tudja, hogy a tiszt - Tokaji András
érnök - részt vett a híd felrobbantásá-

y és izgalmas kérdés, hogyan, milyen
nfliktuson keresztül mond ítéletet tíz év
egy fiatal magyar író azok felett, akik

rancsra részt vettek Szeged és Buda-
többi magyar város hídjainak felrob-

n. Az ítélet nem egyértelmű. Tokaji
észen a harmadik felvonásig megőrzi

alódi konfliktust egy betétszerű össze-
ótolja, melyben Tokaji szembeszáll

édesapjával, aki szeretné, ha vele együtt Auszt-
ráliába vándorolna ki, s közli vele végleges elha-
tározását: ő Szegeden marad, feleségül veszi
Kovács Gábor lányát, és felépíti a szegedi hidat.
A harmadik felvonásban azután megjelenik egy
ellenszeves és ellenforradalmi politikus, Kozáry
ügyvéd s a kommunista Kovács Gábort próbálja
megzsarolni azzal, hogy feltárja vejének, Tokaji
Andrásnak bűnös múltját. A dráma legmeg-
rendítőbb pillanatai ezek, de egy másik dráma
pillanatai, azé, melynek hőse Kovács Gábor, a
kommunista munkás lenne, aki egy hídrobban-
tónak adott menedéket. Ez a dráma a Vihar
utánban csak felmerül, s nem nyer megoldást.
Az utolsó kép Tokaji Andrást emeli hőssé. Itt
végre szerelmes feleségének elmondja menekü-
lése igazi történetét, elmondja, hogy ő aknázta
alá a hidat, mint egy utászszakasz parancsnoka,
de az utolsó pillanatban, mikor meg kellett volna
adnia a jelt, elszaladt. Az író ezen a ponton a maga
teremtette konfliktust gyengíti, a hídrobbantó
mérnök eszerint mégsem hídrobbantó, de mégis
az, becsületes és mégsem becsületes, önvád
kínozza, s közben bizonygatja, hogy a vád alap-
talan. Előbb „el akar menni" (hogy hová, az nem
derül ki). Ekkor azonban megjelenik az öreg dok-
tor bácsi, az a figura, aki legfélreérthetetlenebbül
képviseli az írót a színpadon, hosszan filozofál
arról, hogy az emberi szíveket meg kell érteni és
meg kell gyógyítani. Távozása után Tokaji András
már tudja, mit kell tennie (hogy mért éppen most
tudja, arra a doktor bácsi filozófiája sajnos nem
ad választ): elmegy, hogy jelentkezzék a népbíró-
ságon. A Kovács család szomorúan, de megnyu-
godva utána néz. „Vissza fog jönni - mondja a
kommunista Kovács Gábor. - Es akkor minden
sokkal könnyebb lesz." Ezzel a mondattal záródik
a darab.

A néző pedig ül, s minden idegszála berzen-
kedik az ellen az áligazság ellen, hogy 1945
legtavaszibb tavaszának legfőbb tennivalója a
Tokaji András-féle emberek szívének begyógyí-
tása lett volna.

Beszéljünk őszintén. Magyarországon nagyon
kevesen harcoltak a fasizmus ellen fegyver-rel a
kézben. De még kevesebben robbantottak hidat.
A hídrobbantó utásztiszt ráadásul hídrobbantó
mérnök, nem azonos a magyar bakával, aki
parancsra felszabadítói ellen sütötte el a puskát.
Az előbbit tíz év múltán se lehet hőssé szépíteni.
Még kevésbé lehet egy olyan darabban,
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1945 nagy emberi problémáira" - ahogyan a
kritikus megállapítja-, hanem általában helyesen
válaszol is. Persze nem mindegyikre válaszol -
nem is volna drámaíró, ha így tenne -, s lehet,
hogy nem is a legnagyobbakra. De felelhet az író
egyes részletkérdésekre is úgy, hogy munkájá-
ban tükröződik az egész kor, a nagy történelmi
átalakulás. Éppen ezért eléggé feltűnő a bírálat
következő megállapítása: „A néző pedig ül, s
minden idegszála berzenkedik az ellen az áligaz-
ság ellen, hogy 1945 legtavaszibb tavaszának
legfőbb tennivalója a Tokaji András-féle emberek
szívének begyógyítása lett volna." A dráma nem
törekszik effajta áligazság hirdetésére, nem lép
fel azzal az igénnyel, hogy főhőse szívének kigyó-
gyítását a felszabadulás utáni élet legfőbb tenni-
valójának tüntesse fel. Sőt éppen ellenkezőleg,
állandóan érzékelteti, hogy az igazán nagy össze-

csapások, 1945 tavaszának legfőbb ütközetei
nem az ábrázolt körben játszódnak le, s mindaz,
ami a színpadon történik, csupán összefügg
ezekkel a legfőbb ütközetekkel. Kovács Gábor, a
kommunista gyári munkás csak étkezni, aludni
jár haza, a föld ezer esztendeje várt szétosztásá-
ért, az új államapparátus megteremtéséért har-
col, s e küzdés hevét, megfiatalító erejét hozza
magával haza, az otthonát ábrázoló színpadra. Az
író azonban nem Kovács Gábort, a gyári munkást
választotta hősének, hanem Tokaji Andrást, a
hídépítő mérnököt, mert nem a munkásosztály,
hanem a műszaki értelmiség akkori sorskérdé-
seit akarta elsősorban megmutatni. Akkor lehet-
ne elítélni ezért, ha elvontan, nem az egész tár-
sadalommal összefüggésben tenné ezt.

Tokaji András, a huszonöt éves mérnök már
diákkorában arról álmodozott, hogy milyen
nagyszerű lesz majd hidakat építenie. Es mi vált
valóra álmaiból? Tiszti egyenruhát adtak a fiatal
mérnökre, egy német őrmestert az ellenőrzésére,
és megparancsolták: robbantsa fel a szegedi Ti-

sza-hidat. Robbantani azt, aminek felépítésében -
éppen ő, a mérnök tudja legjobban - annyi
teremtő gondolat, merész elképzelés és hősi
munka van. Tokaji András képtelen arra, hogy
végrehajtsa a parancsot. De arra is, hogy szem-
beszálljon vele. Néhány perccel a robbantási idő
előtt óráját a folyóba dobja és elszalad. A hidat
felrobbantják, és a hosszú betegség, önkívületi
állapot után felépülő fiú nem tud menekülni
emésztő bűntudatától. Úgy érzi, neki is része van
a híd pusztulásában, és hogy sem a háború, sem
a felsőbb parancsra való hivatkozás nem csök-
kentheti felelősségét. Tokaji András előtt
lehetőség nyilik, hogy elhagyja az országot, el-
utazzék a világ valamely távoli sarkába, ahol
semmi sem emlékeztetné a lelkiismeretét fel-
bolygató eseményre. De ő nem ezt az utat vá-
lasztja. Hazájában marad, hogy munkával, még-
pedig a szegedi Tisza-híd újjáépítésével egyenlít-
se ki mardosó önvádjának számláját. Az Irodalmi
Újság kritikusa azzal érvel, hogy kevesen rob-
bantottak hidat Magyarországon. De azt nyilván
elismeri, hogy nem is kevesen akadtak olyan
értelmiségi származású fiatalok, akiket testileg-
lelkileg összetört a háború, s azután is cipelték a
terhét lidérces emlékeiknek: hiszen annyi érték
elpusztításában kényszerültek szerepet vállalni.
Es ez a fontos, ez, hogy Tokaji András mint típus
a társadalomnak egy, habár nem széles, de még-
is értékes rétegét képviseli, nem pedig, hogy
kívüle még hányan kaptak hídrobbantásra paran-
csot Magyarországon.

Vajon annyira bűnös-e Tokaji András, hogy a
kommunista após nem élhet vele egy fedél alatt,
annyira, hogy nem fogadhatja be az új társada-
lom? Világos, hogy nem. Az effajta konok, értet-
len elzárkózással csak betetőznénk a fasiszta
háború lélekrombolását, eltaszítanánk magunk-
tól a dolgozni akaró Tokaji Andrásokat, akik - a
darab efelől nem hagy kétségben- becsületesen,
őszintén ajánlják fel képességeiket az ország új-
jáépítéséhez. Miért kellett volna tehát - ahogyan a
cikkíró kívánja - ezt a fiatalembert az írónak
erősebben elítélnie? Azt hiszem, hogy a liberaliz-
mus elleni harc helytelen értelmezése ez.

Halász Péter drámaírói erénye, hogy alakjait,
még a legkisebb szereplőket is, sokoldalúan jel-
lemzi, teljes emberként mutatja meg, és éppen
ezért sikerül közel hoznia a nézők szívéhez. A
színpadon nemcsak Tokaji András drámája tárul
elénk. Gondokat, terveket hordoznak magukban a
többiek is, nem egyszerűen a cselekmény fej-
lesztésének, a színpadi élet megelevenítésének
eszközei ők, hanem szinte egy-egy dráma főhőse
is lehetne bármelyikük. Tokaji András apja, az 58
éves főmérnök, aki képtelen elhatárolni magát az
általa is megvetett burzsoáziától, éppúgy, mint az
öreg körorvos, aki nem politizál, de boldogan
tapasztalja, hogy mélységes humanizmusa mind-
inkábbvisszhangra találakörötteszületőújélet-



ben. Az írónak ez a jellemformáló igénye, 1945
értelmiségi típusainak ilyen gondos megalkotása
vezet oda, hogy a dráma mégiscsak elég fontos
kérdésre felel, amikor az értelmiség felszabadulás
kori új helyzetét, problémáit, mintegy e réteg
keresztmetszetét adva, rajzolja meg.

Az egyszerűbb emberek, a Kovács család jellem-
zésére is nagyon sok jó írói eszközt találta szerző.
Kovács Gáborban az utóbbi évek színdarabtermé-
sének egyik legjobb munkásalakját teremtette meg.
Méltán dicsérhető azért a ragyogó önleleplezésért
is, amellyel az egyik epizódszereplő, dr. Kozáry nem-
csak magáról mint korrupt, gerinctelen emberről állít
ki bizonyítványt, hanem minden idők elvtelen, kar-
rierista politikusairól is. Halász Péter szép és hatá-
sos színpadi nyelven beszélteti hőseit, és éppen
ezzel tud a szűkmarkúan mért cselekmény ellenére
is izzó drámai helyzeteket teremteni. Kár, hogy
néhol a nyelvi építménynek túlságosan célszerű és
éppen ezért kevéssé drámai szerkesztését tapasz-
talhatjuk: ilyen például az ezerévi várakozás kétszeri
beszövése is Kovácsnak a földosztásról elmondott
szavaiba, vagy a második felvonás eredeti befejezé-
se, ahol Tokaji Andrással a hatásos felvonásvég
kedvéért olyat mondatott el az író, ami nem is igaz,
azt ugyanis, hogy a hidat ő robbantotta fel. Ezt a
hibát azóta kijavította, és más kisebb
változtatásokkal is erősítette a darab
mondanivalóját.

Erényei mellett azonban szóvá kell még tennünk
a darab egyik fogyatékosságát, s ez a drámai szer-
kesztésben mutatkozik. Az első felvonás főjele-
netének szavakkal kevéssé alátámasztott mozgal-
masságában éppúgy, mint a harmadik felvonás
szinte csak szavakkal elért megoldásában. Ez a
megoldás nem elégítheti ki a nézőt. Legújabb drá-
máink egyik szervi hibájával találkozunk, ez esetben
még a szokottnál is súlyosabb formában. Tokaji
András belső konfliktusa tulajdonképpen már az
első felvonásban megoldódik, amikor elhatározza,
hogy Szegeden marad, és felépíti a hidat. Az apjával
folytatott második felvonásbeli vitájában csak
megerősíti s részben indokolja ezt a döntést. Tokaji
András drámája tehát valójában mára darab köze-
pén befejeződik, s ezen az sem változtat, hogy a
harmadik felvonásban nagy drámaisággal eleveníti
fel a hídrobbantás előtt átélt idegtépő perceket.
Mindez már nem az ő drámáját szolgálja, hanem azt
a külső másikat, amely épp ekkor keletkezik, és úgy
szól, hogy megbízhatik-e apósa Tokaji Andrásban.
Főhőssé ekkor látszólag Kovács Gábor, a vasmun-
kás lép elő, valójában azonban nincs már igazi hőse
a drámának, elhalványulnak a jellemek, alig van
cselekmény, és a megoldás is mintegy személyte-
lenül, véletlenszerűen következik be az öreg orvos
meglehetősen zavaros, humanista frázisokkal
megtűzdelt monológja következtében. Őszintén
sajnálható, hogy Halász Péter erejéből nem telt
jobb, drámaibb megoldás. Erényei azonban itt is
felcsillannak, s a közönség figyelmét ebben a
felvonásban is leköti.

A Madách Színház művészei lelkesen vitték szín-
padra az új magyar színdarabot, és amikor az
előadást méltatjuk, joggal használhatjuk az „ünne-
pi" jelzőt. A jobbnál jobb alakítások közül nehéz
bármelyiket is kiemelni. Kőmíves Sándor ezúttal
nem epizódfigura alakításában bizonyítja be kitűnő
színészi képességeit, A felszabadulás levegőjében
visszafiatalodott öreg munkás egyszerű gondolko-
zását, tiszta erkölcsi világát a mozdulatok és hang-
árnyalatok olyan széles skáláján teremti meg, aho-
gyan ez eddig még kevés művészünknek sikerült.
Kovács Gábor, a vasmunkás, aki nem szokott poli-
tizálni, politikussá válik, a város egyik vezetőjévé,
mert a közérdek úgy kívánja. Ellenpárja, dr. Kozáry,
az elvtelen zugügyvéd, akinek szótárában a „politi-
ka" az egyéni érdeket, a könnyű pályafutást jelenti.
Pécsi Sándorban az író méltó társat kapott ennek a
típusnak az ábrázolásához. Nagyképű gesztusai
mögül mindinkább az üresség sötétlik elénk,
könnyedén odavetett társasági megjegyzései alig-
alig takarják ragadozó természetét. Tíz-tizenöt
perces szereplése alatt olyan erővel leplezi le
Pécsi ezt az embert, hogy valószínűleg évek
múlva is dr. Kozáry alakja jelenik meg képzele-
tünkben, amikor az elvtelen, korrupt politikusra
gondolunk. Timár József az életet itthon újrakez-
deni nem akaró, önmagával és környezetével
meghasonlott idős mérnök szerepében nyújt
emlékezetes alakítást, Rózsahegyi Kálmán pedig
mint Kovácsék idős orvosa annyi friss derűt
teremt sajátságos játékstílusával, hogy egy pilla-
natig sem gondolunk nyolcvanon felüli éveire. Ez
a szerep mintha egyenest neki íródott volna.
Tokaji Andrást Gábor Miklós játssza szépen

elhitetően, s kiváltképp sikerült a hídrobbantás
éjszakájának emlékeit felidéző jelenete. Néhol
azonban, különösen a szerelmi jelenetekben,
többet is sugározhatna érzelmeiből. Partneré-nek,
Ilosvay Katalinnak a játéka, mostoha szerepe
miatt, csak a darab közepe táján válik hitelessé,
és harmadik felvonásbeli drámai jelenetében is
nehezíti alakítását a szerző teremtette kénysze-
redett szituáció. Ennek ellenére is sikerül művészi
eszközökkel megelevenítenie ezt a tiszta és
érzékeny lelkű szerelmes lányt, akit a boldogság
kárpótol szomorú ifjúságáért, s aki épp ezért küzd
kétségbeesett erővel ezért a boldogságért.
Dajbukát Ilona nagyon hitelesen, kitűnő megfi-
gyelőképességről tanúskodó hatásos eszközök-kel
teszi emlékezetessé az egyszerű háziasszonyt.
Bárczy Kató Tokaji András mostohaanyjának
néhány mondatos szerepét tehetségesen oldja
meg. Az egységesen magas színvonalú színészi
alakításokért dicséret illeti az előadás rendezőjét:
Pártos Géza sok jó ötlettel és ugyan-akkor
mértéktartóan irányította az együttest a
mondanivaló művészi tolmácsolása érdekében.
Ezzel is hozzájárult, hogy a Vihar után, hibái
ellenére is, hasson üdvözlendő erényeivel, hogy
szíves fogadtatásra találjon a közönségnél.

Művelt Nép, 1955: IV. 24.

Kőmíves Sándor (Kovács Gábor), Dajbukát Ilo-
na (Kovácsné), llosvay Katalin (Vera) és Gábor
Miklós (Tokaji András)



MÁRIÁSSY JUDIT

Két héttel ezelőtt cikket írtam az Irodalmi Újság-
ban Halász Péter Vihar után című darabjáról. A
bemutató s a cikk megjelenése óta a Vihar utánt
átdolgozta az író. Megnéztem ismét, azzal az
elhatározással, hogy mind a megváltozott műről,
mind az előadásról számot adjak. De mielőtt ezt
tenném, engedtessék meg, hogy egy személyes,
de nem magánügyről valljak olvasónak, színház-
nak, szerzőnek.

A cikk megjelenése után meglepő vihar tá-
madt. Kaptam névtelen telefont, melyben egy is-
meretlen hang közölte velem, hogy Halász Péter
darabját betiltattam. Hivatalos telefont, melyben -
nem tudva, hogy a lap már megjelent -arra kértek,
hogy a cikket ne írjam meg. Baráti beszélgetésben
közölték velem: kiderült, hogy rossz ember vagyok.
Hetedkézből híre jött annak, hogy a színházban
valaki orvtámadásnak minősítette a bírálatot.

Mielőtt magam is elhinném, hogy ilyen jelentős
rossz ember vagyok, hadd szögezzem le a
következőket:

1. Halász Péter darabjához azzal a reménnyel
mentem el, hogy egy tehetséges fiatal író jó
munkájáról adhatok számot. A bemutatót meg-
előző hírek így szóltak. Es mert Halász Pétert
ismerem, szeretem, örömmel vállaltam a meg-
bízatást.

2. A főpróbán csalódtam. A Vihar utánban sok
minden nem tetszett, s miután elolvastam a kéz-
iratot, igyekeztem megválaszolni, mi miért nem.
Ennek ellenére még nem ültem le cikket írni. Két
óra hosszat beszélgettem, vitatkoztam a darab
egyikfőszereplőjével, hogy megismerjem a szín-
ház elképzelését, s összevessem azt a magam
véleményével.

3. Továbbra is úgy véltem, hogy a darab bizo-
nyos pontokon - elsősorban a hős megválasztá-
sának s a felszabadulás ábrázolásának kérdésé-
ben - dramaturgiailag és politikailag hibás. Vé-

leményemet nem akartam egy ámbár-noha-mégis
kritika sztanioljába csomagolni. Kendőzetlenül,
cikk formájában írtam meg hát art, amit
gondoltam.

Íme a tényállás. Vagy ha úgy tetszik, védő-
beszéd. Védőbeszéd a szabad és szókimondó
bírálat érdekében, amely nélkül hiába várunk
friss, eleven, őszinte vitákat s az eseményekre
frissen reagáló kritikai életet.

Olyan írót, művészt keveset hordott a föld a
hátán, aki őszintén megköszönte volna, ha meg-
bírálták művét. S ez természetes is. De ha az
elmarasztaló bírálat agyoncsapási szándékká
torzul, ha a kritikus barátainak személyes ellen-
ségévé válik abban a pillanatban, amint hibásnak
vél valamit, akkor előbb-utóbb arra kényszerül,
hogy a békesség kedvéért kritikai mezbe bújtatott
tartalomismertetéseket írjon kritika helyett.

A hosszú kitérő után hadd mondjam el, hogy a
Vihar után átdolgozása, bár nem hozott alapvető
változást, kiküszöbölte a darab eszmei-politikai
hibáit. Ha a cselekményből nem is, a
párbeszédekből tisztábban áll előttünk az ország
sorsa 1945-ben, a felszabadulás ténye mellett a
felszabadítókról is szó esik, úgy, ahogy a való-
ságban is szó esett, csendes beszélgetésben,
barátok közt, családban, mindenütt. Halász Péter
néhány mondattal megmásította hősének, Tokaji
Andrásnak alakját is. Ez a változás már kevésbé
szerencsés. Igaz, most már senki sem vetheti az
író szemére, hogy főhősül egy hídrobbantó ma-
gyar tisztet választott. A Tokaji bűntelenségéről
tanúskodó utolsó mondatok szinte semmivé
csökkentik a fiatalember részvételét a szegedi
Tisza-híd felrobbantásában. Ezzel azonban a
darab alapvető drámai gyengéje: a konfliktus bi-
zonytalansága még szembetűnőbbé vált. A néző
pontosan tudja - a szereplők meg is nyugtatják
efelől -, hogy a Népbíróságon jelentkező Tokajit
senki nem fogja felelősségre vonni, hogy bajtársai
segítségével tisztázni fogja magát az újság -
eszerint alaptalan - vádja alól. Ha viszont ez így
van, indokolatlanná válik Tokaji hosszú hallgatá-
sa, vívódása, s érthetetlen, hogy apósa miért nem
fogadja el első hallásra mentő körülmény-nek azt,
amit a bíróság minden bizonnyal elfogad majd.

A Vihar utánt így is szeretettel fogadja a kö-
zönség. Ez a siker elsősorban a darab őszinte
hangvételének, sok jó részletének s a szépen,
bensőségesen ábrázolt szerelmi történetnek szól.
Nem utolsósorban pedig a színészeknek.

A Madách Színház kitűnő szereposztásban
mutatta be felszabadulási darabját. Több
kiemelkedő alakítást láttunk a Vihar utánban.

Jelenet az előadásból



Ilosvay Katalin és Gábor Miklós (MTI-fotók)

Közülük is első hely illeti meg Kőmíves Sándorét,
aki Kovács Gábort, a munkásapát játssza. Min-
den gesztusa-hangja - már az első képbeli, ön-
gyújtós némajátéka is, igaz és életteli. Nemcsak
cselekedeteit, gondolatait is megláttatja ennek a
politikához nem szokott s a mi világunkban
vezetővé izmosodó egyszerű embernek. Mindvé-
gig egyenletes alakításából is kiemelkedik
Kozáryval való jelenete, letompított s mégis el-
lentmondást nem tűrő magatartása, mikor a zug-
politikusnak ajtót mutat. Timár József az idősebb
Tokajit nemes pátosszal s mégis egy-szerűen
teszi emlékezetessé. Ő és Pécsi Sándor a
vérlázítóan pimasz ügyvéd hálás szerepében az
előadás legsikerültebb epizódalakjai, a leginkább
árasztják magukból a kor levegőjét. Ilosvay
Katalin szívvel, kedvesen s az

utolsó felvonásban drámai erővel formálja meg a
„csak lány"-nak született Verát, aki átalakul s
feloldódik egy nagy szerelemben. Dajbukát Ilona
megszeretteti Kovácsnét, jóízű szóval, nevetés-
sel, de az anya drámájával a harmadik felvonás-
ban adós marad.

A legnehezebb feladat Gábor Miklósra hárult.
Tokaji András fő színpadi cselekvése az első és
az utolsó kép között az, hogy nem cselekszik,
hogy mást mond, s mást gondol; az, hogy hall-
gat. Hallgat akkor is, amikor a szerelemről beszél
Verával, mikor apjával vitatkozik, a legmélyebben
s legizgalmasabban Kozáry látogatása alatt. Gá-
bor Miklós megrázó a nagyjelenetekben - fele-
ségének tett vallomása az egész előadás legki-
dolgozottabb s legérdekesebben megoldott
részlete -, de alakításának e hallgatva beszélő
vonala nem érvényesül kellőképpen. Pedig Gá-
bor játéka megannyi apró rezdülésben, igaz át-
éléssel vetíti elénk Tokaji belső harcát, mégsem
halljuk meg a kimondatlant. Mintha Pártos Géza,

a Vihar után rendezője túlságosan belefeledke-
zett volna a részletekbe - az egyes figurák minél
színesebb ábrázolásába -, nem rendelte alá a
dráma szempontjából kevésbé fontosat a köz-
ponti kérdésnek, a főhős drámájának. A legvilá-
gosabban a zsarolási jelenetben mutatkozik meg
ez a hiba. A figyelmet itt teljesen leköti Pécsi
Sándor bravúros, talán túlságosan is bravúros
játéka, amit a rendező a színpad közepén a figye-
lemnek is középpontjába állít, s szinte teljesen
elvész Tokaji alakja, vívódása, félelme. Pártos
rendezői munkáját dicséri viszont a szerelmi szál
finoman árnyalt, lírai kibontása s a hiteles kör-
nyezetrajz, főként a munkáscsalád otthonában.

Végső soron az írót is, a színházat is elismerés
illeti, amiért a bemutató után tovább dolgoztak a
darabon. Érdemes lenne az előadást is csiszolni
még; a konfliktus halvány voltát ellensúlyoznák
ezzel.

Irodalmi Újság, 1955. IV 23.


