
túlhangsúlyozza illúzió voltukat. Fesze-
sebb, érdesebb, önpusztítóbb helyzetje-
lentés az övé, mint Bereményié volt, s
egyelőre inkább biztosítja nekünk a kí-
vülállásból fakadó hűvös tudomásulvételt,
mint Bereményié tette. Csak lehetőség -
igaz, annak Valódi -, és nem kényszer,
hogy közösséget érezzünk Novákkal.
Értelmi-racionális közünket egyelőre nem
nyomatékosítja az érzelmi azonosulás. A
régi ellágyulásoktól, a tisz- ta
érzelmességtől részben nyilván az el-telt
időben megváltozott helyzet vonta meg a
(művészi) hitelt.

Bereményi egy többszörös patthely-
zetben s patthelyzetből szállt ki. Patt-
helyzetig jutott-juttatta Vízit, a Frontát-
vonulás hősét. Patthelyzetről tanúskodott a
régi dalokból összeszedett Jóslat című
műsor is - Cseh Tamás pattjáról. Bere-
ményi eddigi munkái tanúsítják: az író-nak
nem műfaja a patt - abbahagyta.

Úgy látszik, Csengeynek sem. Novák
helyzete ugyanis bonyolultabb egy egy-
szerű pattnál. Két ellentétes - de a maga
módján aktív - erő szorítása: az egyik a
lépéskényszer, a másik a kiváráskényszer.
Cseh Tamás előadásában finoman, szinte
észrevétlenül nyer általános, majdhogy-
nem ontológiai értelmet a mondat: „Aki
most mozdul, eltéveszti, aki most pihen,
elszalasztja." Hiszen valamelyiket meg
kellene tenni, hogy a másik ne következ-
zen be.

A Mélyrepülés - folytathatatlan. Vagy feljebb
kell menni, vagy zuhanás jön. A
mélyrepülés életveszély vagy a rend-kívüli
ügyesség látványos jele. Kényszerből
művelik, vagy a „tréfa kedvéért". Tréfáról,
rendkívüli ügyességről szó sem esik Cseh
Tamás új műsorában.

A Cseh Tamás-Csengey Dénes szerző-
párosnak természetesen állnia kell az
összehasonlítást Bereményivel s a régi
Cseh Tamással. Oldalirányba lépve egyet a
Frontátvonulástól, sikeresnek látszik a vál-
tás. A „mitológia", a saját, új tabló egye-
lőre hiányzik.

Az új konkrét-elvont alteregó, Novák
Béla viszont már megvan. Ő „mélyrepül" -
házat röptet ország helyett. Magányos
nagyon, a „sapkában járó nyolcvanas
évek" második felében. S ha kevéssé
érezzük, de értjük érveit: a mi fejünkkel is
játszik.

P. MÜLLER PÉTER

Az ideologikus színház
korlátai

Telekí László Kegyence Zalaegerszegen

A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház az
elmúlt évadokhoz hasonlóan ez évben is a
városi művelődési központban működő
kamaraszínházban tartotta a szezon utolsó
bemutatóját. Az előző két év-ben a
Húsvét, majd a Jeruzsálem pusztulása került
itt zárópremierként színre, ez év
májusában pedig Teleki László Kegyenc
című szomorújátékát rendezte meg itt
Ruszt József, aki az előbbi produkciók
irányítója is volt. Ezek az előadások egy
eredeti színházeszmény jegyében fogan-
tak, és egységes esztétikai hátterük mellett
erős ideologikus jellegük is egymás-hoz
kapcsolja őket. A tartalmi párhuzamok és
analógiák mellett a műsorszerkezetben
elfoglalt hely is összeköti ezt a három
produkciót, hiszen mindegyik lezárást és
átvezetést is jelent: amellett, hogy
összegzik és betetőzik az évadot, egyben
az újabb ciklus előrehozott bemutatóinak
is tekinthetők.

Nem kívánok itt most a két korábbi
előadás elemzésével foglalkozni, meg-
tettem ezt a SZÍNHÁZ 1984. és 1985. évi
augusztusi számaiban, de nem kerülhető
meg néhány utalás a korábbi bemutatókra,
mivel ez az itt szemlézett Kegyenc-
produkció nézetem szerint nem ön-
magában, hanem egy tendencia állomása-
ként érthető meg igazán. Nem Ruszt József
az első - és vélhetőleg nem is az utol-só -
rendező, aki kudarcot vallott, illetve vall a
Kegyenc színrevitelével. Ezt azonban nem
lehet egyfelől a darab számlájára ír-ni,
másfelől a puszta regisztrálással to-
vábbsiklani felette. Ugyanis egy szín-házi
fiaskónak - még ha egyazon dráma
esetében következik is be - mindig más és
más oka van, és reményem szerint egy
kudarcból is leszűrhető számos hasznos
tanulság. Kövessük Franz Wedekindet, aki
szerint „kudarc mindenkit érhet, de csak a
nagyon intelligens ember tud valamit
hasznosítani belőle"
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Teleki László egyetlen drámája ritka ven-
dég a magyar színpadon. 1841 február-
jában jelent meg, és az év szeptember 6-án
egyszer játszotta a Nemzeti Színház.
„184z-ben egyszer adták, és 1845-ben

még egyszer" - írja róla Vértessy Jenő.
Teleki halála után az 1941-es centenáriumi
nemzetibeli felújításig összesen tizenhat
előadást ért meg. Németh László A
vizsgázó Kegyenc című írásában ironikusan
állapítja meg, hogy hála a bérlet-
rendszernek, e centenáriumi bemutató a
duplájára emeli azon esték számát, melyen
a dráma száz év alatt műsoron volt. Ekkor
azonban nem az eredeti szöveget
játszották, hanem Galamb Sándor átiratát.
A műhöz való ilyetén viszony, a be-
avatkozás (vagy finomabban „átigazítás")
azóta is kísérője volt Teleki szín-
darabjának. 1960-ban Illyés Gyula meg-
írja a maga Kegyencét, amelyet 1968-ban
mutat be a Madách Színház. Erről a vál-
tozatról az 1982-es kaposvári bemutató
kapcsán azt írja a SZÍNHÁZ kritikusa a
decemberi számban, hogy ,,a mű legfőbb
fogyatékossága az, hogy Teleki László
nyomán írta" Illyés. 1980-ban Gyulán,
1982-ben Győrött Katona Imre rendezi
meg Teleki drámáját, saját átigazításában.
A gyulai előadásról, az Universitas
együttes produkciójáról azt írja a SZÍN-
HÁZ cikkírója az 1980. októberi számban,
hogy az - az átdolgozás és az aktualizáló
rendezés következtében - a fogyasztói
társadalomról szól. Az átdolgozás kapcsán
pedig véleményét úgy summázza, hogy
„Teleki László Kegyencétnem játszották el".

Nos, a mostani zalaegerszegi bemutató
vitathatatlan jelentősége abban áll, hogy
hosszú évtizedek után végre Teleki drámáját
láthatjuk. Ez még akkor is így van, ha Ruszt
József - itt valóban helyénvaló megjelöléssel
- átigazította a szöveget. Átigazítása nem
átdolgozás, nem átirat és nem egy új
konstrukció létrehozása (mint volt a Húsvét
szövege). Rusztnak a szövegen végrehajtott
változtatásait a leginkább a rekonstrukció mű-
veletéhez lehetne hasonlítani, amely nem
egy új változatot kíván létrehozni, hanem az
eredetihez kíván visszanyúlni. Ebben a
visszanyúlásban természetesen - a színház
sajátosságaiból következően - a jelenbeli
érvényesség is kulcskérdés. A műsorfüzet-ben
írja a rendező, hogy „az előadás, amelyet
most lát a tisztelt közönség, hű Tele-kihez, a
drámaköltőhöz és gondolkodó-hoz, de nem
hű a gyakorlatlanságból elkövetett
hibákhoz... s nem hű Teleki ma már nagyobb
részben mondhatatlan és megérthetetlen
nyelvezetéhez". Ruszt dramaturgiai munkája
azzal a restaurátoréval rokon, aki újra teljessé,
egésszé teszi a múlt egy értékes darabját,
tárgyát, alkotását. Nem újat teremt, hanem
újrateremt.
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Teleki Kegyencét a színháztörténet a kró-
nikás dráma színjátéktípusába sorolja. A
korszak színműveiről azt állapítja meg
Kerényi Ferenc, hogy „természetesen a
krónikás drámára nemcsak Shakespeare
hatott. Folytatódik a francia nagyro-
mantika tragédiájának hatása is, Teleki
Kegyencén (1841) még ez érezhető erőseb-
ben. Henszlmann, a Regélő Pesti Divatlap
bírálója Schiller és Halm hatása mellett
Maximus Petroniusban Victor Hugo
Borgia Lucretiájának, Valentinianus ha-
lálában pedig Dumas Monaldeschijének
kisugárzását érzi". Ugyanakkor a szín-
játéktípus dramaturgiai forrásai között
Kerényi megemlíti a francia nagyopera
hatását is. Mint írja: „Gyakran találunk
olyan látványos tömegjeleneteket, ahol a
többféle vélemény és nézőpont egyidejű
megszólaltatása voltaképpen csak ope-
rában lehetne teljes értékű. . ." És ennek
kapcsán megemlíti a Kegyenc államtanács-
jeleneteit és az udvari mulatságokéit. E
drámatípus további jellemzője - a főhős
karakterét illetően - az, hogy „a jellem-
változás hirtelen fordulatokkal történik, az
egy szereplőbe sűrített ellentétes vonások
átcsapása révén". Ezt példázza Maximus
negatív pálfordulása.

Teleki krónikás drámája a tárgyát Ed-
ward Gibbon Róma-történetéből meríti, és
épít Millot egyetemes történelmére is. E
német nyelvű (illetve Gibbon esetében
németre fordított) forrásmunkák leírják,
hogy 454-ben 111. Valentinianus császár
megölette sikeres hadvezérét, az „utolsó
rómait", Aetiust; alig egy évre rá pedig
Petronius Maximus szenátor Valentini-
anusszal végzett, császárnak kiáltatta ki
magát, és az özvegy császárnét is feleségül
vette. Uralkodása azonban mindössze
százhét napig tartott, mert 455. július 12-
én a vandálok elől menekülni próbáló
Petroniust a nép agyonkövezte. Teleki
László a történelmi tényekből néhányat
mellőz, illetve módosít. Igy nála Aetius
bukása és Petronius trónra kerülése között
nem telik el ily hosszú idő, továbbá
számára Petronius alakja a fontos, akinek
sorsát a császári posztig követi nyomon, és
nem is utal hősének későbbi vesztére.

A darab látszólag a bosszúdráma kon-
venciójának tökéletes példája. Petronius
bosszút áll a császáron, mert az csellel
magához csalta a feleségét, Júliát. Pet-
ronius - azért, hogy a sikeres bosszú
érdekében Valentinianus bizalmába fér-
kőzzön -- maga viszi el hozzá és „aján-
dékozza"" neki ágyasul Júliát. A későb-
biekben pedig olyan lépések megtételére

r Színház). Hetényi Pál (Petronius Maximus), Ná d ház y
)

római s barbár szokások egybevegyültiből
egészen külön társasági rendszer s jellem
született, mely t sem egészen ró-mainak,
sem egészen keresztyénnek nem
mondhatni". E három réteg egybevegyítése
rokon az Hugo által a romantikus dráma
követelményeiről leírtakkal.

Az irónia forrásai között másfelől Teleki
személyiségét kell megemlítenünk, akiről a
maga korában köztudomású volt, hogy
legjellemzőbb tulajdonságai a gúny, a
szarkazmus és az irónia. (Többek között
ezen tulajdonságai is kétségessé tették
magyar kortársai előtt, hogy valóban
öngyilkosságot követett volna el az 1861.
május 8-ra virradó éjjelen. E kétségének
legutóbb Domokos László adott hangot,
aki hiteles dokumentumok alapján azt
feltételezi, hogy Telekit az osztrák
titkosrendőrség gyilkoltatta meg. Kortárs
1969/10.)

A darab ironikus jellege több ponton is
közvetlenül megmutatkozik. Igy a címben,
a Liviustól vett mottókban és a
zárómondatban, amikor Maximust élteti a
nép, aki karja közt tartja halott asszonyát.
Petronius ekkor így fakad ki: „Ne gúnyolj,
Róma!" A szereplők pár-beszédeiben is
többször történik utalás gúnyra, iróniára, és
a dráma helyzeteiben is gyakran van jelen
ez a minőség. Azonban elsősorban
Petronius Maximus alakjában és világhoz
való viszonyában mutatkozik meg az
ironikus jelleg, aki - a romantikus irónia
hőseihez hasonlóan - egyedül száll szembe
a világgal, mert az a tévhit mozgatja, hogy
kezében tarthatja és irányíthatja a. világot.
Petronius számára a világ mindaddig
harmonikus közeg volt, míg csak a császár
magához nem csalta Júliát. E harmónia
legfontosabb eleme Júlia volt, s ekkor
váratlanul „beszennyezetten" áll előtte a nő,
s ő - annak érdekében, hogy újrateremtse a
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Teleki László: Kegyenc (zalaegerszegi Hevesi Sándo
Pé te r ( He ra c l es) és Fa rá dy I s tv án ( Va l e n t i n i a n u s

észteti a császárt, amelyekről tudja, hogy
nép szemében gyűlöltté teszik az

ralkodót. Igy ő hangolja a császárt Aetius
llen. Amikor Valentinianus már elég sok
ibát vétett, és a rómaiak is már
ellőképpen gyűlölik, Petronius meg-
lheti asszonyának elcsábítóját.

Á cselekmény megvalósítja a bosszú-
ráma konvencióját. De a darab szemlélete
egszegi azt. Ennek a szemlélet-nek a

udomásulvétele vagy figyelmen kívül
agyása alapvetően megváltoztatja a
e g y e n c megítélését. Már a közeli

tókor elemzőinél is találhatunk erre
onatkozóan néhány elejtett megjegyzést,
e az első szerző, aki módszeresen
égigvitte a darab ezen szemléleti
lemzését, az Salamon Ferenc volt. 1907-
en megjelent Dramaturgiai dolgozataiban
zt írta Teleki művéről: „semmi sem
ellemzi oly kiválóan ezt a művet, mint
érfagylaló gúny s a vesékig ható irónia'".
z ironikus szemléletmód az, amely a
egyencet kiemeli a bosszúdráma
onvenciójából, és amely nemzeti
rámáink sorában is sajátos helyet biztosít
eki. Ennek az iróniának a forrásait és
ellemzőit részletesen tárgyalja egyik
anulmányában Bécsy Tamás
Irodalomtörténet, t9804.), akinek
egállapításait e problémakör kapcsán a

ovábbiakban felhasználom.
Az irónia forrásai között egyfelől Victor

ugo hatását lehet kimutatni, akivel
gyébként Teleki nyugat-európai kör-
tazása során személyesen is megismer-
edett. Hugo nézetei az általa groteszknek
evezett szemléletmódról, a Cromwell
lőszavában kifejtett elvei igazolhatóan
atottak Telekire, aki a Kegyenc előszavá-
an egy az Hugoéval rokon tipológiát
ázol föl, amikor darabjának három rétegét
ülöníti el. Mint írja: „a történet, melyt
unkámnak alapjául vettem föl, oly
orszakbeli, melyben keresztvénség,
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felbomlott harmóniát - nem tehet mást,
mint hogy olyanná teszi a világot, ami-
lyenné az tette az asszonyt, vagyis „ő te-
szi tönkre, ő szeplősíti meg, ő teszi becs-
telenné az egész világot

"
. (Bécsy: i. m.)

Petronius ezt az indítékot meg is fogal-
mazza, amikor kimondja, hogy amit tesz,
Júlia miatt teszi, „hogy elveszve mégis
megmaradj, s szeplősítve tiszta légy".
Tudjuk azonban, hogy Petronius végül
elveszíti Júliát, aki megmérgezi magát.
Ezért érezheti az újdonsült császár a ró-
maiak éljenzését gúnynak, hiszen eköz-
ben hal meg a karjai között hitvese, és
ekkor érti meg, hogy most már a negatív
harmónia megteremtése is lehetetlen, hi-
szen e harmónia legfontosabb feltétele
megsemmisült. A romantikus iróniának
az a szemlélete jelentkezik Teleki darab-
jában, amelyet Kölcsey a Vanitatum Va-
nitasban ábrázol, a „mind csak hiábavaló"
filozófiája.

Külön érdekessége és csak az ironikus
szemléletből megérthető sajátossága Te-
leki művének, hogy „a dráma alakjainak
és történetének-cselekményének közvet-
len kapcsolata a konkrét helyzettel nin-
csen. Ez pedig egyértelműen mutatja,
hogy művéhez ugyanaz volt a viszonya
[Telekinek], mint a korabeli valóság-hoz.
. ." (Bécsy: i. m.) Nem teremthető
egyszerű analógia, direkt megfeleltetés a
reformkor társadalma és a római történet
között. A Kegyenc iróniájának azonban van
egy fogyatékossága, és legfőképpen ez
teszi magát az iróniát nehezen felis-
merhetővé. Nevezetesen az, hogy Teleki
nem adja meg azt a viszonyítási pontot,
amelyből az irónia felfejthető, nem adja
meg azt az értékvonatkozást, amelyből a
relativizált szemléletmód megítélhető
volna.
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Amikor Ruszt József abban a szellemben
rendezte meg Teleki Kegyencét, hogy a
szerző „egész politikai hitvallását beleírta
a magyar reformkorról e római tárgyú
darabba", és hogy „Teleki története olyan
történet, amely - bocsánat a hason-

latért - egy politikai puccs »hírhátterét«
boncolja", akkor ott követi el az alap-vető
hibát, hogy szó szerint veszi azt, ami
Telekinél átvitt értelemben szerepel. Úgy
viszonyul a szöveghez, mintha az a Bánk
bán volna, mintha nemzeti sorstragédiáról
lenne szó, és átsiklik a dráma ironikus
jellegén. Ezzel a szöveghez való
viszonnyal nem áll egyedül - a Kegyenc
eddigi sorozatos színházi kudarcainak is
feltehetőleg az a legalapvetőbb oka, hogy a
rendezők minden esetben megfosztották a
művet az ironikus ábrázolásmódtól.

Az iróniája fosztott Kegyenc azonban el-
viselhetetlen. Ha mindazt a szörnyűséget
komolyan kell vennünk, ami a darabban
történik, akkor tehetetlenül állunk az
események előtt. Hiszen ebben az eset-
ben nem tárul föl Petronius motivációja,
és a történések légüres térbe kerülnek. A
rendezői intenció azonban nemcsak azért
mutat fel egy szó szerinti olvasatot, mert
Teleki iróniája rejtett, hanem azért, mert
Ruszt itt is - miként a beszámoló elején
említett produkciók esetében - ideologikus
színházat rendez, és az ideológia érzéketlen
az iróniára.

Az ideologikus színház - példa rá a
Húsvét - kitűnő előadások létrehozását
teszi lehetővé. De ugyanakkor veszélye-
ket is rejteget. Az egyik legfőbb ezek
közül a didaxis előtérbe kerülése, a „mon-
danivaló" nem esztétikai úton, hanem
közvetlen módon való kifejezése. A Hús-
vétból teljességgel hiányzott ez a didak-
tikus jelleg, ez azonban szikrányit sem
kisebbítette a darab (az előadás) ideologi-
kus-politikai vonatkozásait. A Jeruzsálem
pusztulásában azonban már előtérbe került
a didaxis - elsősorban azáltal, hogy Ruszt
a darab egyetemes tartalmait egy közeli
történelmi pillanatra szűkítette le. Itt
jegyezném meg, hogy a tavalyi produkció
ugyancsak megkerülte az iróniát, holott
Spiró történelmi „nihilizmusa", a Katona-
drámából kibontott vagy abba beleültetett
szemléletmód (éppúgy, mint saját
áltörténelmi drámái) nem nélkülözik az
iróniát. Az ezekkel a

darabokkal szembeni színházi ellenállás is
feloldható volna akkor, ha a rendezők
ezeket a történelmi víziókat nem a magyar
drámai hagyomány „történelmi dráma -
nemzeti tragédia" vonulatába kívánnák
beleilleszteni.

A didaxis a legélesebben a Kegyencben
van jelen, ahol is a szereplők - az előadás
megfelelő jeleneteiben - „kibeszélik" a
mondanivalót, szánkba rágják a magvas
politikai gondolatokat. Erre azonban a
darab nem ad túl sok lehetőséget, és két
tanulság között üresen forog az előadás
gépezete. Az ideologikus színház másik fő
fogyatékossága az, hogy érzéketlen az
iróniára. A zalaegerszegi bemutató sem
tud mit kezdeni a Kegyenc ezen sajátossá-
gával. Az előadás ily módon egy alapvető
félreértésre épül.

Ez a félreértés annál sajnálatosabb,
mivel Ruszt Józsefet láthatóan ugyan-
azok a kérdések foglalkoztatják, mint a
Húsvét és a Jeruzsálem pusztulása esetében:
a történelem kiélezett helyzetei, egy ha-
talom összeomlásának és egy új hatalom
színrelépésének pillanatai. Az előadások
alapját képező szövegek mellett a meg-
valósítás színpadi rétegei is számos pon-
ton kapcsolódnak egymáshoz. Közös a
térszervezés, a nézők elhelyezése, a két
oldalról körülült játéktér működtetése, a
fény- és hangeffektusok alkalmazása. Ez a
profi rendezői-művészi munka, a
kifinomult színházi gépezet azonban ez
alkalommal nem kapcsolódik össze a
Húsvét esetében oly erős esztétikai és
emotív tartalmakkal.

A játékteret Ruszt József tervezte. A
téglalap alakú terem két hosszabb oldala
mentén foglalnak helyet a nézők, közöttük
utcakövekkel borított színtér, mely-nek
egyik végében egy síneken csúsztat-ható
dobogó áll, másik végében pedig egy
függöny lóg a mennyezetről, melyet - a
dobogóval párhuzamosan - ugyancsak
síneken lehet továbbítani. A jelmezek
Schäffer Judit munkái, a ruhák uralkodó
színe a fehér, a fekete, a vörös és a barna.
A földig érő tógákban a császár és
Petronius többször csak botladozva
tudnak közlekedni, túl hosszúra szabták az
anyagot.

Mindaz, ami a rendezésben technikai
mozzanat, a jelenetek térszervezése, az
ütősök kísérőzenéje, a világítás stb. ár-
nyalt, körültekintő munkára utal. A szí-
nészek azonban úgy vergődnek ebben a
közegben, mint hal a szárazon, és mivel ez
nemcsak néhány esetben van így, ha-nem
a szereplők szinte mindegyikénél, ezért
ennek a jelenségnek feltehetőleg
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nem egyéni okai vannak. A szereplők
teljesen élettelenül vannak jelen a szín-
téren, hiányzik játékukból a motiváltság, a
feszültségteremtés, ami különösen a
főszereplő , Hetényi Pál esetében szem-
beötlő , aki szinte magánemberként, ci-
vilként mozog és beszél. Az ő esetében
még a szövegtudás gyengeségei is rontják
a játék hitelét. hetényi Petronius
Maximusa színházi és esztétikai értelem-
ben nincsen, nem jön létre, nem születik
meg. Hetényit láthatóan zavarja az a nem
színészi feladat is, hogy sok jelenet-ben
neki kell a díszletfüggönyt ide-oda
vonszolnia.

A szereplőgárdából Farády István
(Valentinianus) tölti meg jellemvonások-
kal a megformált figurát, alakítása emlé-
keztet Áron László tavalyi Titusára a
Jeruzsálem pusztulásából. A felnőtté vá-
lásra képtelen, gyermeki lelkületű , bi-
zonytalan uralkodót játssza el. Nádházy
Péter is felépít egy karaktert az udvari
eunuch, Heracles szerepében. A sze-
nátorok között Rácz Tibor és Siménfalvy
Lajos játéka érdemel említést. Az elő-
adás egésze azonban színészi szempont-
ból alapvetően megoldatlan. Míg a Hús-
vét színpadi szituációiban úgy sejlettek föl
az ideologikus vonatkozások, hogy a
helyzetekben közvetlenül emberi tartal-
mak, árnyaltan kimunkált emberi vi-
szonylatok jelentek meg, addig a Ke-
gyencben a koncepció egészét nem alapoz-
za meg a színészi játék gesztusokig le-
bontott kidolgozása. Nem élők a szituá-
ciók, és a szereplők is motiválatlanok,

A zalaegerszegi Kegyenc a vállalkozás
jelentőségét, a belefektetett művészi
munka fontosságát elismerve is azt mu-
tatja, hogy az ideologikus színháznak is
megvannak a maga korlátai, és ezek a
korlátok - elsősorban a didaxisra való
hajlam és az irónia iránti érzéketlenség -
megakadályozták a résztvevőket abban,
hogy érzékileg és eszmeileg élvezhető
produkciót hozzanak létre.

Teleki László: Kegyenc (zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház)

Szövegét átigazította: Ruszt József. Játéktér:
Ruszt József. Szcenika: Bischof Sándor.
Jelmeztervező: Shäffer Judit. Rendező: Ruszt
József.

Szereplők: Farády István, Egervári Klára,
Deák Éva, Hetényi Pál, Szakács Eszter,
Kerekes László, Nádházy Péter, Katona
András, Borhy Gergely, Pogány György,
Bagó László, Baracsi Ferenc, Rácz Tibor,
Siménfalvy Lajos, Wellmann György, Frá-
ter András, Pálfy Zoltán, György János,
K. Nagy László, valamint a színház stúdió-
sai.

SZÁNTÓ JUDIT

Szomor-y és Kéj-i

A Bella Pécsett

Szomoryval birkózni annyi, mint kulcsot
keresni színjátszásunk néhány alap-vető
problémájához, megszabadulni az egysíkú
posztnaturalista játékmódtól és
elsajátítani a többrétegű , az átélést és az
elidegenítést egy magasabb szinten kom-
bináló, mai valóságérzékelésünkhöz te-hát
legillőbb kifejezési formát. Hasonlót
mondhatunk el egyébként Füst \lilán és
Szép Ernő tolmácsolásáról is; nézetem
szerint e triász legjava alkotásai képvise-
lik XX. századi drámaírásunk legeuró-
paibb s a korszerű színjátszás eszközei-
nek kikísérletezéséhez legalkalmasabb
vonulatár (amelyet hasonló indíttatású, a
szórakoztató színházra szabott variáció-
ként kísér Molnár Ferenc életműve).
Hátrányos helyzetükben kétségkívül sze-
repet játszik, hogy alkalmat szolgáltat-nak
az összes népies urbánus ellentét fel-
élesztésére, lévén, hogy azt írták meg,
amit legjobban ismertek: a pesti polgár
világát - ám európai perspektívába he-
lyezve történetesen ennek az osztálynak
felemás helyzete vallott legjellegzeteseb-
ben az ország státusáról. Érdekesen ve-
tette ezt fel már 1913-ban, épp a Bella
kapcsán, a Hét kritikusa: „Szomory ne-
künk ír.. . annak a generációnak, amely egy
Páris felé lihegő nosztalgiával éli le

kevés napjait, az ideges ügyvédeknek , a
feldúlt tanároknak, a degenerált
bankhivatalnokoknak és a hitetlen papok-
n a k . . . Az ő darabjaiban nem dalol a
puszta, és nincsenek meggondolt, és hig-
gadt magyarok; a városi polgárság ide-
genszerű alakjai lépnek fel nála; szagga-
tott sorsok, szaggatott mo nd a to k . . . a
szczéna megtelik fatális emberi sorsok-
k a l . . . Franczia művészet? Párisban nincs
ma drámaíró, aki hasonlítana
Szomoryhoz; modern miliőben, modern
tárgynál ilyen regényes eszközökkel senki
sem dolgozik. De nem kell keresni más
inspirátort, mint a budapesti légkört,
mely mint egy üvegház forró levegője,
nevel egzotikus sorsokat és karriereket.
Valamivel kevesebb Budapest milyen jó
v o l n a . . . "

Szomory vállalkozása valóban párat-
lanul egyedi, még akkor is, ha hálás fel-
adat kimutatni művein Wedekind vagy a
bécsi szecesszió hatását. A sokat emle-
getett szomorys stílromantika jóval több
bizarr, netán önkényes játéknál; sokkal
inkább remekül megtalált dramaturgia-
teremtő elem. Szomory ráérzett, hogy a
vékonyka pesti polgári réteg, amely tör-
ténelemformáló lehetőségek híján a nyu-
gati, elsősorban persze a bécsi polgárság
magatartásbeli külsőségeinek majmolására
esküdött fel, művészileg nem ragad-ható
meg sem a lírai azonosulás, sem a
szükségképp felnagyító, súlyt kölcsönző
realista tipizálás eszközeivel. Igy stí-
luseszközei melyek voltaképp fonto-
sabbak és jellemzőbbek témáinál, cselek-
ményeinél kettős célt szolgálnak. Egy-
részt érdekessé, különössé, figyelemre
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