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A burjánzó,
cifra szavak világa

Szomory Dezső drámája
a pécsi Nemzeti Színházban

A pécsi Nemzeti Színház talán nem vé-
letlenül mutatta be Szomory Dezső
Szabóky Zsigmond Rafael című drámáját
ugyanabban a félévben, amelyben Csehov
Cseresznyéskertjét. Mintha a színház némi
hasonlóságot látna a két mű között, amit a
néző először abból gyanít-hat, hogy a két
előadás díszletének és játékstílusának több
közös vonása van. Tartalmi hasonlóságuk
pusztán annyi, hogy a főhős itt is külföldre
távozik, miután élete széthullott; persze
Szabóky Zsigmond Rafaelé másként, mint
Ranyevszkajáé. A két történetet nem is ez,
hanem a két színjáték jelentésrétegei hoz-
zák egymás közelségébe.

Főhősünk éppen rövid ideig tartó le-
tartóztatását szenvedi, amikor elindulnak
az események. Meglehetősen népes és zű-
rös viszonyokban élő családja fél felvoná-
son keresztül bőven, hosszan és részle-
tezetten zengi és harsonázza róla a
dicshimnuszokat és átkokat. A Holland-
Kaliforniai Bank vezérigazgatója dilettáns
pénzügyi machinátor, akit csalás miatt vitt
el két detektív, fiákeren. Ő éppoly
bombasztos szó- és mondathalmozó, mint
szülője, Szomory Dezső. Míg a színen az
ő nagyságát és szörnyűségét harsonázzák,
a háttérben lehengerli a vádtanácsot, s
kiszabadulván, mint Caesar Rómába,
bevonul a színre, hűvösvölgyi villájába. Új
tervvel érkezik, s ebből lesz a vékonyka
cselekmény. Magdát, feleségét, aki
imádja, el akarja hagyni, hogy Magda
húgát, az excentrikus Dianét vegye
feleségül. Diane, hogy ezt a tervet
megakadályozza, oda-adja magát Szabóky
„természetes" fiának, Raády Gidának, de
furcsa módon úgy, hogy közben Szabókyt
szereti, s még furcsább módon úgy, hogy a
mű végén ő könyörög Szabókynak, ne
menjen külföldre, vegye őt feleségül. Mert
egyszer csak előkerül Szabóky hajdani
szerelme, a „természetes" fiú anyja, Raády
Melinda, aki Amerikából épp most csöppen
haza, természetesen dúsgazdagon és
természetesen szívében még a Szabóky
iránti szerelemmel. Így szélhámos hősünk
az ő segítségével elsimít-hatja
pénzügyleteinek a következmé

nyét, és elvitorlázhat Amerikába, itt
hagyván az egész pereputtyot.

A Cseresznyéskert díszletén is a fehér szín
uralkodott. Itt is minden fehér vagy
világosszürke: a Szabóky felfújtságát is
jelző puffadt függönyök, a lépcső, a
bútorok - a villa hallja -, miként az
ormótlan-ízléstelen gipszszobrok kétol-
dalt, amelyek a parvenüséget is mutatják.
(A díszlet Csányi Árpád kitűnő munkája.)
De hasonlít egymásra a két előadás
stílusa: itt is iszonyú gyors a tempó,
mindenki mindig mozog, s az alakok
karikírozódnak.

Á vékonyka cselekményt szózuhatagok
tömítik. Szomory Dezső drámájának
jellegzetessége, hogy az alakok
voltaképpen alig-alig mondanak valami
konkrétumot, ám rengeteget beszélnek.
Ha említenek egy-egy esetbeli, helyzet-
beli, benső állapotbeli konkrétumot, azt
mondatok sokaságával variálják. A
legtöbbet idézett például az, amit Szabóky
nagyságáról hallunk: „Nekünk itt van egy
Rafael, egy dekoratív, egy karitatív, egy
intuitív, egy inisziatív, aki mindent akar
és mindent mer, aki lapáttal hányja a
terveket és ágyúval a fellegeket, aki ront,
bont, épít, emel, egy konstruktív! aki itt ül
rajtunk, mint egy sárkány, egy sátán, mint
egy bálvány, mint egy Bánk bán - ez van
nekünk, egy Zsigmond Rafael . . . ecce
homo . . . egy magasabb fok, egy
magasabb lét, magasabb hang, magasabb
rang, ez van nekünk ...", és így tovább.

Tudvalevő, hogy Szomory Dezső
nyelvezetét igen sokan kifogásolták
hömpölygő áradatáért (például: „csak
szavak-szavak szerencsétlen taposómal-
ma", írta Bisztray Gyula) és magyarta-
lanságaiért egyaránt. Noha Kosztolányi
Dezső is írt e nyelvezetről negatívumokat,
úgy véljük, a lényeget írta le a Bodnár
Lujza című drámával kapcsolatban: alakjai
„felöltöznek a szavak díszébe". Talán
nemcsak alakjai, de Szomory Dezső egész
drámai világa a szavak díszébe öltözik;
nem igazi drámát ír igazi alakokkal,
hanem dialógusszövetet, burjánzóan és
cifrán. Így kétség-kívül zenei jellegű
szószövet jön létre, amiről Kárpáti Aurél
írt: „Mert zenész ő, szavak dekadens
zenésze, ki énekel és érdekel, hangszerel
és felszerel, »Leit-motívokra« építve
drámát . . ." Ezek közül egy a Hagyd a
nagypapát!, amely a pécsi előadás címe
lett. Es kétségkívül igaz Réz Pál
megállapítása is: „Ez maga az elszabadult
nyelvi örvénylés, jó és rossz szójátékok
pokoli kavalkádja, té

boly és grimasz, léha ötletek tumultusa -
de annak karikatúrája is, nemcsak Sza-
bóky Zsigmond Rafaelé, hanem magáé a
szövegé, az íróé ..."

Szegvári Menyhért rendezésében a
szavak végtelen áradata Szabóky Zsig-
mond Rafaelnek, az egész famíliának és
így a drámai világnak a karikatúráját
teremti meg. Ez nyilván csak akkor le-
hetséges, ha egyértelműen negatív élet-
jelenségről van szó. Szegvári Menyhért
rendezésében a felvonuló alakok között
egy sincs, aki értékes lenne, akár „szen-
vedése" miatt. Hiszen kínlódnak itt, de
mesterségesen, önmaguk csinálta okok-
ból, amelyből kivirágzik bennük a
neuraszténia. Ám értéktelenségük - Sza-
bóky kivételével! - egyáltalán nem ve-
szélyes, nem is „komoly értéktelenség",
csak hisztérikus üresség. A „zenedráma,
szavak nagy hangversenye és szimfóniá-
ja" (Kárpáti Aurél szavai) a rendezésben
még üresebbé válik (Kárpáti Aurél is
megkérdezte: „Csak azt nem tudni, mire
való ez az egész nagy zeneverseny ?") ;
csak híg szószövetté lesz.

Azonban: ebben a szóorgiában --
Szegvári Menyhért érdeme! - mégis
megjelenik és életre kel - ha szakmai
szemmel nézzük! - a „színház". Mert
„itten és mostan" mégsem csak a szavak
őserdeje a fontos, hanem az „alatta"
megjelenő színészi magatartások, test-
tartások, gesztusok és hanghordozások;
vagyis az előadásban kikarikírozott alakok
és a rendezőileg előállított iszonyatosan
üres világuk.

Ám: a szavakat-mondatokat igen
gyakran hosszú ideig nem értjük, nem
halljuk. Mivel az elhangzó szavak-mon-
datok mindegyikének tartalma és jelentése
összehasonlíthatatlanul kevesebb, mint
általában véve más drámákban
hiszen a mondatok hosszú-hosszú sora
tartalmilag ugyanazt variálja -, elvileg
valóban nincs szükségünk arra, hogy
minden szót pontosan értsünk. Az elő-
adás során több ok miatt nem is értjük.
Először, iszonyatosan gyors a beszéd-
tempó, de korántsem ehhez illő vagy
méltó a színészek beszédtechnikája; má-
sodszor, gyakori az éneklések, zongo-
rázások alatti beszéd; harmadszor azon
jellegzetesség miatt, amely Szegvári
Menyhért rendezéseiben fel-feltűnik : egy
dialógusrészt akkor indít, amikor az első
még nem fejeződött be; vagyis ketten - itt
négyen is - egyszerre beszélnek. Rá-
adásul a rendező - bizonyos, jól kivá-
lasztott jelenetek kivételével - még ál-
landóan mozgatja is színészeit. Ehhez a



fizikai kavalkádhoz magatartásbeli izga-
tottság és nyüzsgés járul; jóformán min-
denki hisztérikus, és nemcsak a nők. Ők
toporzékolnak és hadonásznak, a férfiak
eksztázisba kerülnek, vagy Szabóky di-
cséretében, vagy Szabóky önmagától. A
színen voltaképp mindvégig sajnos, csak
ezekkel az idegen szavakkal lehet jól
jellemezni - az eksztázis paroxizmusa
uralkodik. Amíg egyikük a hisztérikus ki-
töréseket produkálja, addig a többi nem
áll vagy ül csendben, hanem jön-megy-
nyüzsög, és a híres „be jól tudja, be jól
tudja" szöveggel kommentál.

Nos, mintha épp ebből az eksztázisból
és hűvösvölgyi hisztériából megformá-
lódó jelentés emlékeztetne a
Cseresznyéskert mondandójára: mintha
Szabókyék ürügyén az értéktelenül
felesleges, hiábavaló életet élő, és ezt
izgatottsággal, hisztériával kompenzáló
értelmiségiek seregszemléje lenne ez is,
miként Csehov alakjai Galina Volcsek
rendezésében. Szegvári Menyhért
tökéletesen átvilágítja ezeket az alakokat
és világukat; alakjainak a rendezés
stílusával olyan végletes felszínességet és
értéktelenséget ad, amely rendezőileg
kiváló, élet-nek azonban majdnem
hiteltelen. Mivel ugyanis alakjai és így
világuk tökéletesen, maradéktalanul
értéktelenné válik, az előadás - talán épp a
kitűnő rendezői munka következtében
kissé öncélú lesz; nem életet idéz vagy
utánoz, hanem önmagáért való
„színházat". Így az a szándék, amely a
Cseresznyéskert előadásában a régi világon
keresztül a mai értelmiség egy részét
leplezte le, itt nem válik egyértelművé,
nyilvánvalóvá. Különösen és elsősorban a
nem szakmai szemmel vizsgálódó néző
számára. Á néző, a maga spontán, benső
reakcióiban nem azt realizálja például,
hogy a szöveget - az említett ok miatt -
nem fontos mindig értenie, hanem
idegesíti, hogy a nyüzsgés, a zaj, a gyönge
beszédtechnika miatt percekig nem hall és
ért semmit. A néző az azonnali, benső,
érzelmi állásfoglalásában szükségszerűen
nem Szomory Dezsőnek, a magyar
drámairodalomban szokatlan szó-zene
világát s egyszerre ennek karikatúráját
érzékeli és értékeli, hanem egy általa sose
tapasztalt, számára eléggé érdektelen világ
idegenségét, amellyel vajmi keveset tud
mit kezdeni. A néző általában a
cselekményre-eseményekre figyel,
azokból ítél spontán módon, akár
ízlésítéleteit, akár esztétikai ítéleteit
tekintve. A néző az ezen művészeti ág
műalkotásainak befogadásához
szükségszerűen sokkal-sokkal jobban

viszi magával a konkrét, a jelen törté-
nelmi és társadalmi időszakban beszer-
zett tapasztalatait, mint más művészeti
munkák befogadásának alkalmával. Ezért
régi drámák mai színházi előadása-kor a
mához szóló közlést pregnánsabb nem
didaktikusabb! - színészi-rendezői
megoldásokkal lehet, talán kell,
megalapozni, szemben például egy má-
ban megírt történelmi regény írói meg-
oldásaival. S ez az, ami ebből az elő-
adásból hiányzik; hogy tudniillik a néző a
színpadi világ és saját valamelyik élet-
szegmentuma közötti összeköttetést biz-
tosan megtalálhassa.

Igy és ezért - noha igaz: szakmai
szemmel kitűnő rendezést láthattunk, a
„színháznak" igen jó ízeivel - a szük-
ségszerűen nem szakmai szemmel figyelő
közönség jóval kevesebbet kap. Ez
azonban a gyenge beszédtechnikával
megformálódó végtelenül gyors beszéd-

tempó, a zajok és „egymásra beszélések"

ellenére - mégsem a rendezőn múlik;
legfeljebb darabválasztása miatt. A ma-
gunk részéről ugyanis kételkedünk ben-
ne, hogy Szomory Dezső alakjait és drá-
mai világát olyan színjátékvilággá lehet
formálni, amely a mai ember mai világa
valamely részéhez hozzászólna. (Leírtuk
már többször azon gyanúnkat, hogy a
század eleji magyar drámairodalomból
például Lenkei Henrik- Szilágyi Géza:
Májusi fagy című műve vagy Pakots József
drámái erre talán alkalmasabbak len-
nének.)

Ha a színjátéknak azon arculatáról szó-
lunk, amelyet láthatóan a rendező mun-
kája teremtett meg, nyilvánvalóan imp-
licite a színészi alakításokat is említjük.
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy ha
ritkán is, de vannak olyan előadások,
amelyekben érezhető: a látható-hallható
színészi megoldások tekintélyes része a

Vári Éva és ífj. Újlaky László Szomory Dezső: Hagyd a nagypapát! című színművében
(pécsi Nemzeti Színház) (Tér István felv.)



rendező ötlete vagy az ő megoldása. Ha
ezt mondjuk, nem arra az esetre
gondolunk, amikor nagy színész-rende-ző
egyéniség „előjátszásait" láthatjuk viszont
az előadásban. Hanem azokra a nyersebb
és/vagy finomabb gesztusok-ra, benső
állapotot kifejező testtartásokra,
hanghordozásokra stb., amelyek-ről
érezhető: nem a színész által megvalósított
jellem- vagy karaktermegformálás benső
aspektusából nőtt ki, hanem az előadás
egész szövete minéműségének a
megteremtéséért, rendezői megoldásként
jelenik meg. Nos, ebben a színjátékban is
meglehetősen sok elem tűnik ilyen-nek;
miként ezek a Cseresznyéskert elő-adásában
is feltűntek. Ez azt eredményezi, hogy a
színjáték alakjainak az azonosságai tűnnek
fel sokkal pregnánsabban, mintsem a
különböző alakok egyénisége,
egyszerisége, speciális mi-volta. Ahhoz,
hogy ebben a színjáték-arculatban az
alakok egyedi specialitásai is érvényre
jussanak, igen nagy színészegyéniségekre
van szükség; avagy nagyon elmélyült,
hosszabb munkára. Nem bizonyos viszont,
hogy a színházak mai feladatrendszerében
ez utóbbi-ra mindig lehetőség van.
Minden való-színűség szerint különösen
az olyan elő-adást kellene a lehetségesnél
hosszabb próbaidőnek megelőznie,
amelyek létre-jöttéhez a próbák zömét
talán az igen gyors beszédtempó és az
ezekhez igazodó gyors és igen gyakori
mozgások ki-munkálására,
összehangolására kell fordítani.
Lehetséges, hogy az idő hiánya miatt
jelennek meg az alakok színészi
megformálásában itt a külsőségek, a
szokványok, a szokásos, sokszor látott
színészi megoldások. Ilyen például a
hisztéria színészi jeleként a toporzékolás;
máskor a kézfejnek és az ujjaknak állandó,
ideges mozgatása, például Andresz
Katalin Diane-alakításában. Más
esetekben a komikus hatást elérő fizikai-
testi külsőségek: a merev, hajlít-hatatlan
térd s az így létrejövő bicegés, Paál László
megoldásai között; vagy ugyancsak nála a
szónoklat közhely-gesztusa: az egyik kéz a
zsebben vagy a mellény
hónaljkivágásában, a másikkal állandó
hadonászás felfelé villogó mutatóujjal. De
ilyen a dundi bakfislány csupasz térdein
virító sebek; noha Szabóky mostohalánya
egyáltalán nem fára mászó, fiúkkal
verekedő leányzó. Mind-ezek akkor
lennének jó megoldások, ha
színjátékstílust is karikíroznának.

Igen jó viszont ifj. Újlaky László
Szabóky Zsigmond Rafael-alakítása. Úgy

látszik, az efféle alakok megformálása
jobban illik színészegyéniségéhez, mint
például Ádámé. Ha ez így van, Szeg-vári
Menyhért rendezői szemét dicséri, hogy rá
osztotta ezt a szerepet. Alakját belülről
karikírozza, belülről teszi maradéktalanul
üressé; itt a gesztusok, a magatartás más
testi jegyei a benső világból nőnek ki,
annak szerves tartozékai. Az ürességen és
bombasztosságon belül maradva tud
félelmetesen, veszedelmesen felszínes és
másokat tönkretevően kártékony lenni.
Szabókyja kizárólagosan önző, de az
önzés szokványos bárdolatlan jelei nélkül.
„Természetes" fiával való acsarkodó
önzése a megformálásban sem lesz durva,
csak kímélet-len, legázoló. De Újlaky
László képes volt eljátszani, az általános
jellegzetességen ugyancsak belül maradva,
e szörnyűséges alak önzésének egy másik
variációját: Magdával, feleségével,
csendesen, nyájasan, de ugyancsak
rendíthetetlenül önző és kíméletlen,
amikor - tudván tudva, felesége mennyire
szereti őt - aláíratja vele a válókeresetet.
Ebben a jelenetben az is felvillan, miként
szokta csalásait keresztülvinni az üzleti
életben.

Az előadás másik jó alakítása Vári
Éváé, Magda szerepében. Láthatóan nem
„éli át" az asszony alakját, hanem pozitív
értelemben mondva, igen jól megcsinálja
az odaadó, szerelmes feleséget, a
hiszteroid kitöréseket, de a bágyadt, fásult
lemondást is. Faludy László
karikírozóképessége, karakterformáló
ereje töretlenül a régi. Igaz, kissé „szín-
padias ízű" nagypapája sok derűs pillanatot
szerez.

Szegvári Menyhért véleményünk
szerint szakmailag jó színházat produkált,
nézői számára azonban merőben idegen
már ez a világ, s így színjátékának
tartalma vajmi keveset mond.
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KISS ESZTER

„Csak egy nap a világ"

Új magyar dráma Miskolcon

Polgár András darabja, melyet a miskolci
Nemzeti Színház előadásában láthatunk,
ismét arról tanúskodik, hogy az író von-
zódik megtörtént esetek (vagy akár fiktív
történet) dokumentumszerű feldol-
gozásához és a krimihez (bár nem a mű-faj
hagyományos értelmében). Darabjai
(például az Apuka című regényből az író
által adaptált A szembesítés eredménytelen,
Madách Kamaraszínház, 1973 ; vagy a
Kettős helyszín, Madách Színház, 1979)
csak annyiban tekinthetők kriminek, hogy
kiindulópontjuk egy-egy bűncselekmény
elkövetése; s a darab folyamán kibomló
bírósági tárgyalás illetve nyomozás
folyamata általánosabb társadalmi és
morális vetületek tükröztetésére, felmu-
tatására alkalmas.

A „Csak egy nap a világ" című most lát-
ható új drámája szintén egy „bűncselek-
mény", egy gyilkossági kísérlet hátterét,
motívumait keresi, az „áldozat" köré szer-
veződő egész bűnszövetkezetet tárva
elénk.

A darab eredetileg regényformában
jelent meg Nyolcvankilenc nap címmel
1978-ban a Szépirodalmi Kiadónál. Nap-
jainkban játszódik, egy öregeket gondozó
vidéki szociális otthonban, mely-nek zárt
mikrovilágába kívülről bele-csöppen egy
fiatalember, hogy betöltse a megüresedett
raktárosi állást. S ahogyan egy vízbe
dobott kő megbolygatja a nyugodt felszínt,
és felkavarja a szennyet, ennek az ártatlan
és kezdetben naiv fiúnak a jelenléte is arra
kényszeríti ezt a világot, hogy
feltárulkozzék, megmutassa lényegét. Igy
derül lassan fény az otthonigazgató (aki
tulajdonképpen csak gondnok)
kiskirálykodására, a korrupcióra, a
legrejtettebb és legaljasabb
manipulációkra, a faluban uralkodó
urambátyám-viszonyok szövevényére,
egymás gaztetteinek hallgatólagos jóvá-
hagyására.* A dolgok elrendeződésének, a
felszín alatti mikrokozmosznak ez a

* Ez a hatalmi klikk, még a főhős lelep-
lező harcának kezdete előtt, megpróbálja
a fiút is bevonni saját soraiba; felkínálnak
neki egy lakást, de ő még olyannyira naiv,
hogy nem veszi észre: korrumpálni
akarják.


