
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

Szomory Dezső: Bella (pécsi Nemzeti Színház). Csuja Imre (Tormai Gusztáv) és Lang Györgyi (Mari)



méltóvá stilizálják az ábrázolt világot,
másrészt viszont a permanens megemelt-
ség révén furcsává, groteszkké, valós
helyzetükhöz képest aránytalanná, nem
adekváttá csavarják a hősök létformáját és
tudatvilágát. Így Szomory meglelte a
módját, hogy az adott társadalmi miliőt
úgy transzponálja drámai közeggé, hogy
egyúttal annak talajtalanságára, tenyészet
mivoltára is rámutasson. Hőseinek a való
életben kevés a súlya, önálló arculatuk
csökevényes, s csak az eksztázis, a
felfokozottság szintjén, mintegy mester-
ségesen teljesíthetik ki magukat, épp ez-
által azonban úgy, hogy egyúttal valódi
súlytalanságukra is fény derüljön.

Borotvaélen táncoló dramaturgia ez, nem
csoda, ha csak ritkán jut egyensúlyi
állapotba; mindegyre les rá az önparódia
veszélye, méghozzá az évek múlásával
egyre fokozottabban. Szomory nagy kor-
szaka a tízes évekhez kötődik, amikor még
remény volt rá, hogy az ország a hazai
polgárság révén innen, a perifériáról is
mégiscsak becsatlakozhat abba a politikai
szemszögből polgári demokratikus,
művészeti szempontból pedig forrongóan
izgalmas, nyitott Európába, amely
Szomory számára oly fontos és becses
volt. A konszolidálódó ellenforradalom
elmetszette e perspektívákat, Szomory
pedig gyengének bizonyult ah-hoz, hogy
megújítsa szemléletét; a húszas-harmincas
években drámaíróból színpadi szerzővé
hanyatlott, aki buzgón igyekezett sikereket
szállítani az immár minden reális
társadalmi lehetőségét el-vesztett s már
csak épp fizetni tudó pesti polgárságnak. A
szomorys stíluseszközök megmaradtak, de
egyre inkább csak zizegő szerpentinként
ráaggatva csinált, hamis konfliktusokra,
divatos magán-ügyekre, s így valóban
egyre erősödik az üres modor, az
önparódia benyomása. Aligha jöhet olyan
Szomory-divathullám, amelynek hátán a
Glória, a Takáts Alice, a Szegedy Annie, a
Bodnár Lujza megélhetne. A szép nevű
hölgyek most is eksztatikusak, most is
nagy erotikus válságokat élnek meg, de
sorsukból sehová nem nyílik ablak, s
jelentéktelenségük a legnagyobb
erőfeszítéssel sem stilizál-ható fel.
Szomory - tán ösztönösen - valamiképp
védekezni próbál választott közegének
elsorvadása ellen: az eksztázis megmarad,
de elszikkad az azt korábban kiegészítő és
kommentáló irónia-önirónia, mintha az író
érezné, hogy szereplői most már ezt nem
bírnák elviselni. Ellen-tétben
Györgyikével, Bellával, Pálfi Ti-borral (és
környezetükkel), e második

korszak Szomory-figurái már csak ön-
elégülten szenvednek, lángolnak és tün-
dökölnek, s naiv, kiagyalt helyzeteikben
tökéletes drámai vagy épp, tragikus hős-
nek képzelik magukat. Szép Ernő virág-
kora egyébként, csekély időeltolódással,
egybeesett a Szomoryéval; kettős látás-
módjukat a harmincas években - mos-
tanság előkerülő drámái bizonyítják - Füst
Milán vitte tovább, de hogy a meg-felelő
visszhangról már eleve lemondott, azt épp
a Máli néni s a Margit kisasszony
asztalfiókra ítélése bizonyítja.

Így hát színházaink helyesen válasz-
tanak, mikor Szomory életművéből - a
királydrámák mellett - a nagy triót eme-lik
ki: a Györgyike drága gyermeket (1912),
melynek ugyan még esedékes egy igazán
méltó felújítása, a Bellát (1913) és a Her-
melint (1916), valamint még a két kor-szak
határán álló Szabóky Zsigmond Rafaelt
(1924). Mellesleg érdekes, hogy
mindezeket megelőzi, Szomory első tár-
sadalmi drámájaként, az 1911-es A rajongó
Bolzay leány, amelyben már meg-jelennek
sajátos művészi eszközei, de még hiányzik
az a tematika, melyhez az eszközök igazán
illenek: Szomory, bizonyára előzményeket
keresve, az elszegényedett dzsentrimiliő
ábrázolásával kísérletezik, amelyet
azonban nem ismert eléggé, s amely -
társadalmi szerepét rég eljátszván - nem is
volt alkalmas az ő sajátos kettős
szemléletének kibontakoztatásához.
Pontos önismeretét jellemzi, hogy azonnal
le is tett e próbálkozástól, s a
Györgyikében, két legjobb társadalmi
darabja közül az elsőben, egy évvel ké-
sőbb teljes fegyverzetben lépett kora s
utókora elé.

E drámák tehát megjelentek már szín-
padainkon, ha a kelleténél ritkábban is, s
közülük a Hermelinhez két jó előadás is
kapcsolódik már, a Madách Színházé,
majd a kaposváriaké. A középső, a Bella,
melyet most Pécsett láthattunk, a nagy
hármas viszonylag leggyengébb, persze
még mindig épp elég jó és erős darabja.
Szomorynak ugyanis tökéletesen tisztázott
volt a viszonya a polgári érdekhá-
zassághoz, és nem volt hajlandó heroi-
nának látni a magát szenvelgő önsajná-
lattal áruba bocsátó Györgyikét; s
ugyanígy megvolt a maga ellentmondá-
sosan egységes viszonya Pálfi Tiborhoz is,
ami annál is egészségesebb, merthogy
benne önmagát mintázta meg, az éteri
toronylakót, a tiszta művészet bajnokát, a
pazar hímet, aki ugyanakkor menthetetlen
pozőr is, és nagy élvezettel csapja be
önmagát és a világot. Ám Bellához va

ló viszonya már korántsem ilyen egész-
ségesen kétértelmű, legalábbis nem mind-
végig. Midőn Bella szenvedélyes önger-
jesztéssel hergeli bele magát a csábító gróf
iránti szerelembe, majd később tajtékozva
támad nyomorult és gyanútlan férjére,
Keilits mama még joggal inti leányát
ugyanarra, mint korábban Györgyikéjét
Mikár mama: csak semmi szín-ház,
gyermekem... ez nem opera, lányom... Ám
a III. felvonás Belláját Szomory már
valóban heroinának fogadja el. A művészet
fenségének dőlt be vagy a feminizmus
divatos eszményei-nek, netán
mindkettőnek? Az első két felvonásban a
művészet, a zene még szemmel láthatóan
csak pótszer; „amolyan zenei ház ez,
kérem" - mondja a szobalány, s valóban, az
átlagos pesti bér-ház minden lakója a
hanglétrán szeretne felkapaszkodni piti,
pörköltszagú, kör-folyosós életéből. S
ironikusak a Szomory nyelvművészetét
tündökletesen illusztráló prózai áriák,
duettek, tercettek is, melyekben prózai
szituációk, banális érzelmek és
konfliktusok vezetődnek elő dús zenei
asszociációktól körítve; a nagymama
például öt replikában tízen-hatszor sóhajtja,
dalolja, hörgi, fokozza, refrénként és
vezérmotívumként, a kevéssé költői
„Guszti" nevet, melyet egy kép-mutató és
agresszív nyárspolgár visel. Ám úgy
tetszik, a „nagy művészetet", az
Operaházat, a diadalmas Toscát Szomory
már nem képes ironizálni, s Bella-Tosca
már valódi piedesztálon áll, úgy, ahogy a
Színházi élet kritikusa a bemutatóról
lelkesülten írta: e „tiszta és magasztos
régiókban" „a nő öntudatos művészete
fölébe került a férfiak dicsőséghálójának".
Ekkorra a művészet Bel-lából még az
erotikát is kiégette, a nagy művésznő már
lehet aszexuális is, és ha Szomory jobban
kidolgozza, még vissza-lophatna valamit az
iróniából a befejezés: vére lehűltén Kéji
Bella már nagy-lelkű is lehet, s még
boldogtalan s addig következetesen utált
férjét is visszaengedheti lábai elé. Ha már
itt tartunk: Jeney István rendező alighanem
jobban tette volna, ha e befejezést
megtartva azt próbálja ironikusra fordítani
- Bella égnek emelt arccal állja saját
szobrát, s lábánál pincsiként ott nyüszít az
egyet-len, még megtűrt férfi, a
felszarvazott „fogművész" -, ahelyett hogy
új befejezésében Szomory stílustévesztését
el-fogadva, sőt tovább élezve a Sirály Nyi-
nájának nemes pátoszával próbálja fel-
ruházni Bella, a nagy és magányos mű-
vész hamis figuráját. Igaz, Bella Keilits-



ből valóban Kéji lett (s tekintsünk el most
attól, hogy e név ma fülünknek nem
annyira groteszk, mint komikus) - de
Szomory, aki önmagának is hasonló kép-
zéssel választott írói nevet, igazából nem
dőlt be önnön szomor-v-ságának sem,
amint azt kitűnően bizonyítja Pálfi Tibor
portréja, aki - Plundrich jellemzése szerint
- „egy beteg zseniális, egy illatos rothadás,
egy nagy boldogtalan, egy nagy mámoros,
egy nagy cudar művész, stílusművész és
művészi stíl", de egyben ,elkallódott
Pierrot", meg „Tibor, a drága nő", meg
Kaufmann Tibor, az egri kántor fia, aki az
autóban felejti hőn becézett fiacskáját, és
az alispánnal akarja megfejetni a tehenet.
És valahogy így Kéji Keilits Bella is, aki az
I. felvonásban dúlt lelke minden hevével
közli, hogy tegyen bár mindenki „a maga
gusztusa szerint" - ő a maga részéről „a
nagy emóciókban" kíván utazni. Csak ott
van némi baj, hogy a III. felvonásra már
valóban a nagy emóciókban utazik, és Szo-
mory ezt elhiszi neki.

Bella alakjának értelmezése egyébként a
legfőbb - s nem csekély horderejű - tévedése
jeney István rendezésének, amely másfelől
sokkal jobb, mint ahogy egyes
sajtóvisszhangokban - s tudomásom szerint
magán a színházon belül is - értékelték, A
lényeg mégiscsak az, hogy Jeneynek, e
modern s intellektuális alkatú színész-
rendezőnek, van Szomory-affinitása, s ez
szerencsésen meghatározza az előadás
alaphangját. Jeney tudja, hogy itt minden
mozzanatnak több szinten kell
megszólalnia, hogy egyszerre kell jelen
lennie a zeneiségnek, a vad, szecessziós
erotikának, az igazi emberi érzelmeknek s
egyben ezek ironikus torz-képének is, mert
az ábrázolt közegben a szereplők még
legőszintébb perceikben is hazudnak
önmaguknak és egymásnak. Az előadásnak
van egy, néha haloványabb, többnyire
azonban érzékletes alaptónusa: az
aránytalanság. Az adott helyzet tétjéhez
képest túlpörgetett a ritmus, a szereplők
hevesen szaladgálnak, túldimenzionált
tablókba rendezik magukat, lázas
póttevékenységeket űznek, minden
gunyorosan túldramatizált; Talpa-Magyar
Ede olyan végtelen szerelmes leveleket ír,
hogy Keilitsné tele-szórhatja az árkusokkal
a színpadot, Tor-mai Guszti addig hergeli
magát az erényes felháborodásba, mígnem
egyazon hévvel dönti asztalra a szobalányt;
lihegőáriát adnak elő a Bella operai sikerét
mint üdvözülésüket váró szereplők. Nem
véletlen, hogy a legjobban a pótéletet

Oláh Zsuzsa (Bella), Sipos László (Talpa-Magyar Ede), Balikó Tamás (gróf Thurein-Ernőffy) Krasznói
Klára (Baluné) és Vári Éva (Luise) a Bellában. (Tér István felvételei)

élő figurák megelevenítése sikerült, azoké,
akik élősdiként települnek rá Bella
drámájára, s nála is hevültebben élik meg a
hősnő konfliktusait. Keilitsnét, aki leinti
lányát: dehogyis Bella életéről - az övéről
van itt szó, még akkor is hibátlanul alakítja
Vári Éva, ha érződik: a színésznőt
agyonterheli színháza, és sok saját ötletre
így évad végén már neki sem futja kitűnő
stílusérzéke így sem hagyja cserben. A
sajnálatosan ritkán látható Takács Margit
talán hajdani nagy operettsikereiből
mentette át az abszurd iránti érzékét: ő a
nagymama, aki szintén főszerepet,
méghozzá tragikait akar kikanyarítani
magának unokája sorsából, s jobb híján
maga írja meg magának a szöveget hozzá.
No és itt van Mari, a cselédlány, akit
eltiltottak eredeti neve, a Bella viselésétől,
így aztán Bellább akar lenni Bellánál, s
minduntalan úrnője elé tolakodva énekel,
szerelmeskedik és szenveleg helyette is;
valóságos csemege a szenvedélyesen
komédiás és saját lendületét szomorysan
rögvest karikírozni is képes Lang Györgyi
számára.

Jó lenne azt hinni: a többiről nem jeney
tehet, csak a szokásos konstelláció - rövid
próbaidő, kevés pénz (ez főleg az alapjában
találó, ám száraz és szegé-nyes díszleten
mutatkozik meg), kényszerű szereposztási
megalkuvások ; a Katona József Színháztól
eltekintve el-végre nincs Magyarországon
olyan állandó társulat, melyben ma egy
sokszereplős darabot ideálisan ki lehetne
osztani. Egyes esetekben könnyű megadni
a fel-mentést. Talpa-Magyar, a szerelmes
fogművész stílusát Sipos László érzi, csak
eszközei halványabbak a kelleténél, a
kettősséget egyszerre nemigen tudja
ábrázolni, hol csak gusztustalan, hol csak

szánnivaló. Hogy az igen fontos expozí-
ciót hordozó s egyebekben is frappánsul
mintázott Tormai Guszti szerepében Csu-
ja Imrének csak monoton rikoltozásra
telik, .hogy Röghegyit, a tenoristát Mester
lstván csak operettszerepként képes
megoldani, vagy hogy Puccini kicsiny, de
annál mókásabban karakterisztikus, akár
kabinetalakítást is lehetővé tevő szerepére
csak egy amatőrszintű jelölt akadt, amögé
is odaképzelhető a rendező eleve
lemondó sóhaja. A legegyértelműbb
megalkuvásra azonban akkor kényszerült
Jeney, amikor Thurein-Ernőffy grófot
Balikó Tamásra osztotta. Színházaink -
általánosságban eldönthetetlen, hogy
szükségből-e vagy csak új keletű
modorból előszeretettel rúgják fel a
szerző által előírt életkorokat, többnyire a
fiatalok javára. Szomorynál el-hangzik,
hogy a mágnás, egy kamasz fiú atyja,
Bellának is atyja lehetne, s ha ez a
mondat ki is húzható, a gróf akkor is
dörzsölt, kéjenc világfi marad, aki a szép
hangú lánykából ravasz megfontolással
magának nevel metreszt. Ugyan-akkor
persze szükséges, hogy alakítója vonzó,
elegáns és intelligens legyen, amely
kvalitásokkal az igen tehetséges Balikó
rendelkezik is, de egyébként zavartan,
idegenül feszeng a szerepben, hiszen ő
csak olyan Thurein-Ernőffyt mintázhat,
akit vagy Bella csábít el, vagy legföljebb
együtt veszítik el ártatlanságukat.
Érdekes, hogy nem győz meg a Jeney
leleményéből ugyancsak ráosztott saját
fia szerepében sem; lelkesült kamaszként
viszont azért van zavarban, mert e
szerephez túl érett, túl kifinomult alkat.

Filológiai érdekességként említem,
hogy huszonhárom évvel később, az



1936-os Bodnár Lujzában Szomory
epizódszereplőként visszahozza Charlie
gróf alakját: a megrokkant finom kis öreg
bakkecske kezdetben izgatottan nyomoz
(egyébként a San Franciscóban megtele-
pült Szabóky Zsigmond Rafael útján)
egykori, Bella nevű protezséja után, aki
fényes karriert csinált Amerikában, hogy
aztán szenilisen megfeledkezzék az egész
ügyről, s egy ravasz kis cselédlányból csi-
náljon fényűzően kitartott szeretőt; bu-
jasága még a régi, akárcsak a „helesel" ige
egyéni ejtésmódja. Nem okvetlen hibája a
jelen rendezői és színészi megoldásnak,
hogy e figura középkorú előzményével
adósok maradnak, ámbár Szomory itt nem
hibáztatható, mert ő valóban ezt írta meg;
amit azonban helyette kínálnak, csak
nagyon haloványan közelíti meg a szerep
drámabeli funkcióját.

Több ötlettel nyúlhatott volna a rendező
Keilits doktor szerepéhez, melyet Győry
Emil önmagában igen szépen, egy csehovi
„jó doktor" terézvárosi meg-felelőjeként
tálal. Felmerülhet azonban a kérdés: mit
keres e bölcs humanista ebben a drámában
? Szomory dramaturgiailag tán vitatható,
de tartalmilag ékes-szóló választ adott:
semmit. A jó doktor tudniillik eltűnik a
cselekményből; ami nagyjából annyit
jelent, hogy a körülötte zajló viharos és
elveivel nem épp meg-egyező
bonyodalmakból kivonja magát, a maga
részéről mossa kezeit. E maga-tartás
groteszkségét bizony fel lehetett volna
villantani rövid színpadi jelenléte idején.

Mindeddig a rendező jó megoldásairól
és többé vagy kevésbé menthető mulasz-
tásairól volt szó. Ám a címszerep elhibá-
zott értelmezése már mindenképp az ő
számláját terheli. Bella alakjának kettős-
ségét, a szenvedély és a színpadias póz
állandó egymásba játszatását Oláh Zsuzsa
már a kezdet kezdetétől sem játssza el,
hiszen azt már az I. felvonásban is áb-
rázolni kellene, hogy Keilits-Kéji Bella a
legkevésbé sem a régi polgári drámák
tragikus áldozata, a buja arisztokrata
megejtette tiszta polgárlány, hanem maga
választotta magának a grófi szerető
„mámoros", őt polgári környezetétől
megkülönböztető nagy szerepét. Itt azon-
ban még legalább partnereinek kommen-
tárja valamelyest helyrebillenti a képet, s
hat Bellához oly igen illő megjelenése,
lényének sötét, bársonyos vibrálása is -
micsoda színészi élvezet lehetne aztán
némiképp e külső ellenében játszani! A II.
felvonásban már megkezdődik a heroina
leválasztása környezetéről; Jeney,

miközben szellemesen vázolja fel a
nyárspolgári balatoni idill groteszk tab-
lóját, egyszersmind ragaszkodik hozzá,
hogy Bella már itt is valami alapvetően
mást képviseljen, holott Szomorynál még
itt is egy pesti polgárlány álmodja magát
dívának és kokottnak, nehogy a feleség és
anya prózai szerepét vállalnia kelljen;
Bellában legföljebb az erotika az őszinte,
de még azt is hisztériává gerjeszti. A III.
felvonásban pedig Szomory optikájának
elcsúszását a rendező nemcsak vállalja, de,
mint már utaltam rá, túl is licitálja. Mivel
Oláh Zsuzsa játékában a rendezői
korrekciónak itt már a szándéka sem
érződik, nehéz eldönteni, képes lett volna-
e a fiatal színésznő egy összetettebb Bella-
kép megrajzolására, lévén ez irgalmatlanul
nehéz feladat. Viharzó szenvedélyeket
érzékeltetni s azokat egyszersmind
ironikus idézőjelbe tenni legtöbb fiatal
színésznőnk erejét meghaladná, bár
Udvaros Dorottya nem egy alakítása -
filmeken csakúgy, mint például a
Mirandolinában vagy Az imposztorban -
arra utal, hogy a feladat mégiscsak
megoldható. Némiképpen mentségül
szolgálhat a rendezőnek is, a színésznőnek
is, hogy eredetileg Bella szerepét Egri
Katinak szánta Jeney. Mivel Jeney
máskülönben érteni látszik a drámát és
Szomory világát, csak az fel-tételezhető,
hogy a vélt közönségízléshez kívánt
alkalmazkodni, ám épp ez, úgy tűnik; nem
fizetődött ki. A dráma sokadik előadásán,
egy más programokra csábító meleg
májusi estén nemcsak hogy zsúfolásig telt
a bezárása előtt már közönségsértő módon
lerobbant, elriasztó pécsi nagyszínház,
hanem az eleven reagálások mindvégig a
dráma pontos értéséről és élvezetéről is
tanúskodtak.

Szomory Dezső: Bella (pécsi Nemzeti Színház)
Díszlet, jelmez: Wagner Tamás m. v.
Rendezte: Jeney István.

Szereplők: Győry Emil, Vári Éva, Oláh
Zsuzsa, Takács Margit, Csuja Imre, Balikó
Tamás, Lang Györgyi, Sipos László, Mester
István, PálFai Péter, Matoricz József, Dévé-
nyi Ildikó, Németh János, Ujváry Zoltán,
Krasznói Klára, Radnai György, Szendrei
Ágnes, Szabó Marianna, Benyovszky Tamás,
Pakuts Éva, Pakuts Lilla.
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I n m e m o r i a m 1963

A Villa Negra a Játékszínben

A Kotyogó nevű kiskocsma ajtaján nagy
tábla hirdeti, hogy omladozó falai között
minden este - vagy amikor kedve tartja - a
Tamburás muzsikál. S ha kedve nincs, hát
nem zenél. Helyette inkább betlehemezik,
kétes üzleteket köt, igyekszik túl-járni a
rendőr eszén, s főfoglalkozásban szervezi
a városszéli betyártanya egyhangúnak nem
nevezhető életét. Egy bulldózerhalálra ítélt
életforma utolsó mestere gyűjtögeti maga
köré a tanítványokat, hogy velük együtt
bizonygassa a Villa Negra-kapocs
panelkapcsolatokat legyőző erejét.

Amikor Keleti Márton 1963-ban filmjét
forgatta, még csak annyi volt bízonyos,
hogy a lepusztult otthonok helyett új
életteret kell teremteni, s ehhez a Tam-
burás-féle csibésztanyákat is el kell tün-
tetni. Hogy ezzel megszűnik az a fajta
meghittség az emberek között, melyet az
egymásra nyíló ablakok, a be nem zárható
ajtók, az egymást érő fekhelyek terem-
tettek, azt mindenki tudta. Csak emellett
hittek abban is, hogy az „új, kényelmes
lakások" ehhez illő emberi kapcsolatokat
alakítanak majd ki. A film rendezője
ennek reményében, no meg azért készítette
kicsit retusált felvételeit, hogy az utókor is
láthassa a bulldózerjárás előtti élet utolsó
nyomait.

De mit kezdhet ezekkel a búcsúztató
felvételekkel az, akinek 1986-ban kerül-
nek a kezébe ezek a képek ? Aki a megfa-
kult kockák mellé már oda tudná helyez-ni
saját lakótelepi felvételeit? Aki nap mint
nap szembetalálkozik olyan bandákkal,
amelyeken a Tamburásék kedves
csirkefogósága már nyomelemekben sem
fedezhető fel ? Többlettudása birtokában
vagy maliciózusan szól a hatvanas évek
ma már pontosan lemérhető naivitásáról,
vagy paralellképeket téve egymás mellé
összekapcsolja egymással a múltat és a je-
lent.

A Játékszín alkotógárdája egyiket sem
teszi. Nem sirat, nem temet, de nem is
ítélkezik. Sem a múlt, sem a jelen felett.
Egyszerűen csak emlékezik. Egy élet
formára, egy hangulatra, egy eltűnt em-
bertípusra. Életképeket rakosgat egymás
mellé a hatvanas évek elejéről. Ebből kö-


