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oldala az eltervezés, a kitalálás, gyengébbik
oldala a kivitel, a készre munkálás.
Nincsenek otromba hibák, durva vétések,
kirívó stílustalanságok - csak elkentebb,
lagymatagabb, erélytelenebb részletek. Ám
miért ne inkább a legemlékezetesebb epizó-
dokat elevenítsük föl? A mindenkire nézve
halálos sorshúzás („jóslás") összehangolt
csapatszellemét; Egri Kati örökfiatal Ku-
rázsijának koravénségét, ahogy párválasztá-
saiban rendre megéli az elárvulást is; az
„angyallá", „pásztorrá" lett Eilif és Stüsszi,

Rimóczi István és Vankó Dániel szép,
torokszorító jelenetét Borsos Beátával, a
fenyegetett várost felriasztó Kattrinnal - a
néma lány visszhangzó dobszólóját, mely
egy nagyon sok lelket számláló közösségért
kiált, holott ebben a Kurázsi-változatban
nincs is közösség, csak magányos, a saját
háborújukat vívó emberek vannak.

T a r j á n T a m á s

Bertolt Brecht:
Kurázsi mama és gyermekei (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház-Thália Társaság)
Fordította: Nemes Nagy Ágnes. Díszlet és
jelmez: Vereckei Rita. Zene: Paul Dessau.
Rendező: Bagó Bertalan.
Szereplők: Egri Kati, Borsos Beáta, Rimóczi
István, Vankó Dániel, Wellmann György,
llyés Róbert, Mester Edit, Szegezdi Róbert,
Kricsár Kamill.

Egri Kati, Kricsár Kamill, Vankó Dániel és Szegezdi Róbert (Pezzetta Umberto felvételei)

S Z O M O R Y D E Z S Ő : B E L L A

Eredeti neve Weiss Mór volt, iskolai
tanulmányait a piaristáknál folytatta, ám a
szigoráról híres iskolából kirúgták, amikor
rajtakapták, hogy az órák alatt a hivatalos
tananyagtól meglehetősen eltérő lelki (és
testi) odaadás csodáját hirdető Szapphó ver-
seinek olvasásával tölti idejét. Az irodalom
mellett másik szenvedélye-szerelme kora
ifjúságától kezdve a színház volt. Egyes
verziók szerint művészneve is innen ered,
mert minden délutánját a Nemzeti Színház
körül töltötte, állandóan ott őgyelgett, s egy
idő után, ha a színháziak meglátták a mindig
magába zárkózott, csendes fiút, így szóltak

hozzá: már megint itt van ez a szomori
gyerek. Rajta ragadt a név, s ő olyannyira
nem bánta, hogy amikor írni kezdett (a
Nyugat első számában már publikált), írói
álnévül is kissé "megnemesített" változatát
választotta. Első komolyabb írói sikerei
azonban nem a színházhoz, hanem az ero-
tikus-pornográf Fidibusz című lapban meg-
jelent, kifejezetten erotikus prózai írásaihoz
fűződnek.

„Szomory Dezső művészete a mai ma-
gyar irodalom elintézetlen ügyei közé tar-
tozik." Valóban, elfogulatlan szemlélőként
csak egyetérteni lehet Nagy Péter iro

dalomtörténész megállapításával. Szomory,
aki a század tízes éveiben sorra írta történel-
mi tárgyú drámáit és vígjátéknak nevezett,
általában polgári környezetben játszódó
színműveit, manapság nem találja helyét a
magyar színpadokon. Pedig az egyik kora-
beli kritikusa nagyon pontosan tapintott rá
Szomory világának jellegzetességeire: „Az
ő darabjaiban nem dalol a puszta, és nincse-
nek meggondolt és higgadt magyarok, (...)
szaggatott sorsok, szaggatott mondatok, és e
bágyadt festményét a beteges lelkeknek,
mint valami gyilkosarany keret, fogja át az
erotika, az elbukó, dekadens hősök ópium-
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zerű mámora. A csókok, a piros ölelések
űzvarázsa ég a Szomory művei körül."
Szomory nyelvileg is nehéz. Hősei a mai

ülnek különösen furcsa hangzású, veretes
ondatokat zengenek a monológok, illetve a

endkívül teátrális párbeszédes összecsa-
ások során. Ezek a hősök - és ez külö-

ösen vonatkozik a Bellára - sokszor mint-
a az opera világából csöppennének a
rózai színházba, sajátságos feszültséget
eremtve az entrée-k és abgangok operai
vagy néha inkább operettes!) harsánysága
s az ábrázolt lelki folyamatok mélysége,
inom cizelláltsága között. A pózokban és
anírokban gazdag tirádák végeérhetetlen

olyondárként szövik át a cselekményt. A
indenkori rendezésen múlik, mikor és
ilyen mértékben érzékelteti azt a csillogó

róniát, amely éppen a nyelvezetnek és az
perai szerkesztésnek köszönhetően előbb-
tóbb kiköveteli helyét az előadásban.

Amikor Szomory már befutott színházi
zerző volt, sajátos munkamegosztásban ját-
zották műveit Pesten: történelmi témájú
arabjait a Nemzeti Színház, vígjátékait a
ígszínház mutatta be. A Bellát Szomory jó
arátja, egyúttal kedvenc rendezője, Jób
ániel állította színpadra 1913-ban, mint-

gy az egy évvel korábban nagy sikerrel ját-
zott Györgyike drága gyermek folyta-
ásaként értelmezve: a férfivilág álságossá-
aiban és szerelmében csalódott lány öntu-
atra ébredése, majd saját tehetsége révén
aló érvényesülésének története annyira
ontos volt Szomory számára, hogy majd-
em belebetegedett a próbákba. Termé-
zetesen végig jelen volt, egyetlen kötőszó
lhagyásáért képes volt botrányt csinálni, s
inden mondat jelentését, hangsúlyait meg-
agyarázta a színészeknek (Bella: Varsányi

rén, Thurein-Ernőffy: Hegedűs Gyula). De
égül az eredményre nagyon büszke volt, s

a Színházi Élet riporterének a bemutató előtt
adott nyilatkozatában lelkére kötötte: ,,...írja
meg, hogy három eleven kacsa szerepel a
darabban. Az előadás kitűnő lesz, Jób
Dániel mindent megtesz a darab sikerének
érdekében." Mondta ezt annak a darabjának
kapcsán, amely arról szól, hogyan lázad fel

a polgári jólét hamis világában egy lány a
sorsa ellen, hogyan kerekedik a testét-lelkét
cinikus közönnyel kihasználó férfivilág fölé
tehetségből és keserű élettapasztalatból
épült egyénisége. Keilits (később: Kéji)
Bellában környezete - a hazugságokban
lubickoló, század eleji, polgári Budapest -
még akkor sem akar mást látni, mint szexu-
ális tárgyat, jó esetben hódolattal övezett
szexuális tárgyat, amikor ő már régen nem
az az őszinte érzelmeiben megcsúfolt,
megejtett polgárlány, akivel az első felvo-
násban megismerkedtünk.

A Bella színre kerüléseinek története
összehasonlíthatatlanul rövidebb, mint
például a Hermeliné (1916). Szomory a
Vígszínház számára, kifejezetten jó barátjá-
nak, a rendező Jób Dánielnek írta három-
felvonásos színművét, tele „mosolyokkal és
könnyekkel", mint az ajánlásban fogalmaz-
za. Majdnem hatvan év szünet után, 1972-
ben ismét a Víg tűzte műsorára, s bár a
Marton László rendezte előadást a kritika
meglehetős jóindulattal kezelte, a siker,
elsősorban a ma is nyilvánvalónak tűnő
szereposztási tévedés miatt - Bella Halász
Judit volt -, elmaradt. Ezután 1986-ban
Pécsett (rendező: Jeney István, Bella: Oláh
Zsuzsa), 1997-ben a Nemzeti Színházban
(rendező: Csizmadia Tibor, Bella: Gregor
Bernadett) játszották a darabot, és ezzel már
meg is érkeztünk a kaposváriak idei bemu-
tatójához.

Bezerédi Zoltán nemcsak szereti, de érti
is Szomoryt. Ez már akkor világossá vált,

amikor 1996-ban az Ódry Színpadon Hagyd
a nagypapát! címmel megrendezte Szomo-
rynak azt a színművét, amely Szabóky
Zsigmond Rafael címen 1924-ben a Víg-
színház történetének egyik legsúlyosabb
bukása lett. Szomoryt ezután hosszú évekre
száműzték a Vígszínház színpadáról (az
előadás főszereplője, Fenyvesi Emil pedig
néhány hónappal a bemutató után meghalt, a
korabeli pletykák szerint a Szomory-darab
kudarcának jelentős szerepe volt váratlan
halálában...). A rendkívül tehetséges főisko-
lás osztály - megérdemlik, hogy nevük az
akkori előadás kapcsán megörökítésre ke-
rüljön: Hevér Gábor, Varga Zsuzsa, Major
Melinda, Kovács Vanda, Gubás Gabi, Lyll
Tamás, Viczián Ottó, Timkó Eszter, Kardos
Róbert, valamint a Nagymama szerepében
lubickoló Pogány Judit - fergeteges elő-
adást produkált. Bezerédi finoman vegyí-
tette a humort és a komoly hangot, s azok a
kevesek, akik láthatták az előadást a Fő-
iskola Padlásán, megérthették, hogy érde-
mes és lehet Szomoryt érvényesen, mának
szólóan játszani.

A kaposvári Bellában nincsenek eleven
kacsák a színpadon, mégsem hiszem, hogy
Szomory nagyon bánkódna e hiány miatt.
Merthogy nélkülük is jó előadás született:
egy egészen remek első felvonást ugyan két
haloványabb követ, de ebben minden bizony-
nyal ludas a szerző is, aki jól érzékelhetően
az első felvonás kidolgozására helyezte a
hangsúlyt (a harmadik felvonás annyira
rövid, egyetlen kérdésre - Bella bosszújára
- koncentrál, hogy akár össze is lehetett
volna talán vonni a másodikkal).

Szemérmetlenül szélesre tárt színpadra
nyílik a függöny az előadás elején (Menczel
Róbert mindvégig finom ízléssel felépített,
ötletes, jól bejátszható tereket tervezett).
Mintha a Keilits család polgári ízléssel be-
rendezett, az egykor volt jólét nyomait még
itt-ott magán viselő nappalija hivalkodóan a
világ közepe vagy inkább maga az egész
világ volna, úgy tölti be széltében-
hosszában az egész játékteret. Ennek a
szobának a nézőtérrel szembeni fala
egyetlen, hatalmas ablak, amely mögött ott a
szemközti ház, ablakában a Belláért epekedő
fogorvossal, Talpa-Magyar Edével (Szula
László fokozatosan javuló, igazán a
második felvonásra beérő alakítása). A
nagy leleplezést - miszerint a szép Keilits
Bella az énekesnői pályáját egyengető gróf
Thurein-Ernőffy szeretője -- hisztérikus
teatralitással előkészítő vőlegény (Kelemen
József precízen, szépen oldja meg egyáltalán
nem könnyű feladatát) és Keilitsné (Molnár
Piroska megszokottan magas színvonalú, de
a kelleténél talán egy árnyalattal visszafo-
gottabb alakítása) kettőse in medias res
indítja a cselekményt. (Csak zárójelben:
Szomorynak kell szemrehányást tenni azért
a dramaturgiai hibáért, hogy ezt a kitűnő
karaktert, a vőlegény Tormait a későbbiek-
ben egyszerűen kiiktatja a cselekményből,
holott milyen jól jönne még jelenléte, mond-
juk, a meglehetősen egysíkúra sikeredett
második felvonásban.)

Es beindul a polgári család jó hírét
menteni hivatott gépezet, hiszen Bella

ázár Kati (Nagymama) és Marozsán Erika (Bella)
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nemcsak hogy a gróf szeretője, de gyermeket
vár tőle. Az idősebb férfiba szerelmes leány
elvakult reménykedése rövid időre mintha
még a sokat megélt, semmiféle illúziót nem
tápláló anyával is elhitetné, hogy Bella
feleségül mehet ahhoz, akit szeret, gyermeke
apjához - az előadás egyik legjobban,
leghatásosabban megoldott jelenete a
valóságra ébredés és a kiábrándulás álom-
világot romba döntő pillanata, amely szinte
átmenet nélkül, strindbergi keménységgel
vált át a továbblépés, a hideg fejjel kidolgo-
zott, gyors és kegyetlenül cinikus férjhez
adási (vagy inkább férjhez lökési) komédiába.

A szó valódi értelmében vett drámának
ezen a ponton vége, Bella morális elzül-
lésének és ezzel párhuzamos szakmai
szárnyalásának ábrázolása a második és har-
madik felvonásban meg sem közelíti az első
felvonás színvonalát, feszültségét. Érzik ezt
a színészek, érzi a rendező is: a második
felvonás hosszú-hosszadalmas monológjai
hamisan-unalmasan csengenek, a megcsa-
latását kétségbeesett igyekezettel önmaga
előtt is tagadni akaró férj indulatkitörései
csakúgy, mint a férfiasságát pökhendi
modorban érvényre juttatni akaró gróf
őrjöngései a balatonselli ház verandáján. De
ugyanígy bágyadtak, hiteltelenek a
virágesővel ünnepelt Tosca-Bella öltöző-
jében egymás sarkára taposó, szerelmi val-
lomásra felvonuló férfiak. Nem vitás, a
kiábrándult-megejtett lányból saját erejéből
világsztárrá emelkedő, egyéniségét büszkén
vállaló nő a világirodalom olyan nőalakjai
mellé emelhetné Szomory Belláját, mint
Ibsen Nórája, Wedekind Luluja vagy
Strindberg önálló, lázadó női, de akár
Csehov Sirályának Nyinája is eszünkbe
juthatna róla - csak éppen nincs megírva a
jellem, az egyéniség alakulása, a lázadás
folyamata nem ábrázolódik. Elénk már csak
a végeredményt állítja Szomory (második,
harmadik felvonás), az előzményeket, Bella
idáig vezető útját valahol a felvonásközi
szünetekben magunknak kellene a büfében
kitalálni. Kár, mert Szomory Bellájában, a
felvázolt konfliktusban és a cselekményben
mindvégig benne van egy sokkal nagyobb
jelentőségű emberi dráma, mint ami végül is
kikerült a szerző tolla alól.

Bella szerepét Marozsán Erikára bízta
Bezerédi. A kaposvári színház új nemze-
dékének egyik legtehetségesebb tagja majd-
nem mindent meg tud csinálni, amire szük-
ség van Bella nagy ívű pályájának hiteles
bemutatásához. Ártatlan, szerelmes lánynak
tökéletes, hiteles az anyaság egyszerre
szemérmes és büszke vállalása, miként a
gróf erkölcstelenségének felismerése kel-
tette csalódás érzékeltetése is. (Es persze
nagyon szép is a művésznő.) Kevésbé hite-
les ugyanakkor annak bemutatása, ahogyan a
hősnő naiv leánykából a hazug férfivilág
színvonalára süllyedő ragadozóvá válik.
Ennek nyilvánvalóan alkati okai is vannak,
túl azon, hogy ez az átalakulás nincs is
megírva Szomorynál. A harmadik felvonás
férfifaló, bosszúálló, megkeseredett dívájá-
nak ábrázolása azonban ismét érett, pontos
munka.

A kaposvári társulat esetében természetes

a magas szakmai színvonal, a fegyelmezett,
pontos játék a legkisebb szerepekben is.
Hunyadkürti György (Keilits Gyula), Dányi
Krisztián (Thurein-Ernőffy Pál, a gróf fia,
Bella számos szeretőjének egyike), Bodor
Erzsébet (Mari, a szolgáló), Serf Egyed
(Horváth, a sofőr), Tóth Béla (Klein) mind
élvezetesen, egységes játékstílust teremtve
játszanak. Külön kell szólni Spindler Béla
remekbe szabott, poént poénra építő, sok
humorral, bátran ripacskodó énekes szere-
tőjéről (Röghegyi Kálmán, a partner öröm-

ben, bajban) és különösen Lázár Kati
zseniális Nagymamájáról. A rikító színek-
kel rikácsoló zsarnokoskodástól az őszinte
aggodalomig és az unokáját féltő szeretetig
mindent elhiszek neki (Gobbi Hilda szerepe
volt ez a Nagymama a Vígszínház 1972-es
előadásán).

Az előadás egyetlen zavarba ejtően
megoldatlan alakítása Szarvas Józsefé.
Neki kellene megjelenítenie gróf Thurein-
Ernőffy Károlyt, a tízes évek gátlástalan
hím-önzésben tetszelgő, dölyfös
arisztokratáját. Igaz, ez a szerep sincs
rendesen kidolgozva Szomorynál, mégis
elsősorban az alakítás hiányossága, hogy
még az is abszurditásnak tűnik, hogy ez a
mackós mozgású, öltönybe bújtatott
kisember (aki gazdálkodót vagy talán
lumpenproletárt

mutat) valaha is el tudta csavarni az ártatlan
Bella fejét. Azt meg végképp nem hiszem el
neki, hogy a már sikeres énekesnőt is az
ágyába tudja szédíteni (majdhogynem a
férje szeme előtt).

Szűcs Edit jelmezei jellemfestőek, átgon-
doltak, és nem utolsósorban szépek is.

K a r s a i G y ö r g y

Szom ory Dezső: Bella
(kaposvári Csiky Gergely Színház)
Dramaturg: Merényi Anna. Díszlet:
Menczel Róbert. Mozgás: Lugosi György.
Zene: Márkus Albert. Jelmez: Szűcs Edit.
Rendező: Bezerédi Zoltán.
Szereplők: Hunyadkürti György, Molnár
Piroska, Marozsán Erika, Szula László,
Kelemen József, Lázár Kati, Szarvas József,
Dányi Krisztián, Lecsó Péter, Ébl Helga,
Bodor Erzsébet, Spindler Béla, Tóth Béla,
Horváth Zita, Tóth Ildikó, Fábián Zsolt,
Karácsony Tamás, Nyári Oszkár, Buksa
Imre, Kovács Magdolna, Serf Egyed,
Székely György.

Marozsán Erika és Szarvas József (gróf Thurein-Ernőffy Károly) (Simarafotók)


