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E z i t t m i n d b o l d o g

A Vőlegény vizsgaelőadása után

„Mi van magukkal? Ez itt mind
boldogtalan!" - csodálkozik Pendzsi, a kis
székely szolgáló az Ódry Színpadon, Szép
Ernő Vőlegényének kifulladásig hajszolt, a
némafilmek lázálom-üldözéseire emlé-
keztető első felvonásában. Az ijedt kis
cseléd elálmélkodása a vőlegényváró fut-
kosóknak, a kispolgári szegényszagot két-
ségbeesett igyekezettel eltüntetni akarók-
nak szól. Ez itt mind boldogtalan, a szó-
nak etimologizálhatatlan, szánalmat,
megvetést, iróniát egybefogó értelmében -
igen, erről szól a színdarab, ezekről a
boldogtalanul tisztességes, boldogtalanul
csaló, boldogtalanul férjfogó, boldogta-
lanul elzüllő emberekről. Akiket a főis-
kolai vizsgaelőadáson csupa boldog szí-
nész játszik.

A boldog színész könnyen felismerhető.
Aki jól érzi magát egy szerepben, az
egyszerre van a felkészültség, a fegyelem,
a játékosság és az oldottság állapotában, s
ez az állapot azért is nehezen téveszthető
össze mással, mert színházi életünkben
olyan ritka. A Színművészeti Főiskola
előadásain gyakoribb, mint másutt. Talán
ezért is vésődött annyira az
emlékezetünkbe a néhány éves múlt
közeléből a Kispolgárok, az Ahogy tet-
szik, a Kivétel és szabály, a Gentlemanek
előadása. És most a Vőlegényé.

Abszurd bohózat

Miért jó az előadás? Mert jó a darab is.
Szép Ernő darabjai valahogy mostan-ra
értek be. Alighanem a groteszk divatjának
kellett eljönnie ahhoz, hogy rá-érezzünk
dialógusainak fonák humorára, a nyeglén
félbehagyott mondatok villódzására. Van
valami abszurd bennük. Valami együgyűen
talányos, felháborítóan blőd, látszólag
értelmetlen és mégis logikus. Talán a
szereplők kapcsolatnélkülisége a
dialógusokban. Feltűnt ez már két korábbi
vizsgaelőadáson is, a Május című tündéri
egyfelvonásosban és az Azra első
felvonásának párjelenetében. Mindkettő

paralelje a Vőlegény második
felvonásának dialógusa a fogászren-
delőben egymásra találó Rudi és Kornélka
között. Most értjük igazán ezt a bohózati
harsányságot. Akik emlékeznek

a Vőlegény 1960-as felújítására a Madách
Kamaraszínházban (azt Vámos László
rendezte, aki a mostani vizsgaelőadás
rendezőjének, Szirtes Tamásnak a tanára),
azok tanúsíthatják, hogy kitűnő elő-adás

volt, mégsem aratott igazi sikert. Talán
mert akkor még nem tudtuk értékelni a
darab abszurd helyzeteit tökéletesen
kifejező „blődliket".

Mert lehet-e abszurdabb szituációt el-
képzelni, mint a Vőlegény alaphelyzete?
Nem valami titkos merényről, cselfogásról
van szó a férjszerzés reményében. Itt
minden pőre nyíltsággal történik. Csu-
szikék férjet akarnak Kornélkának, Rudi
pedig hozományt akar. Egyikük sem
titkolja szándékát. S a nagyjelenet nem
moliére-i pillanat, amelyben kiderül, hogy
rászedték a cselvetőt. Itt az álszende nő
legénylakásra megy, hogy leleplezze az
ármányt, de nem azért, hogy megmentse
magának a fiút, hanem hogy az ártatlanok
rafinált őszinteségével még jobban a
nyakába varrja magát. Ekkora pimaszság
láttán a fiúnak is csak egy választása
marad. Neki is őszintének kell lennie,
különben elveszett. És bevallja, hogy
számára egziszteneiális szükséglet a ho-
zomány.

Nincs itt szó szerelemről, csak üzletről.
Vagy inkább arról, hogy nincsenek meg
a z üzlet feltételei. Ha meglennének,
létrejönne a házasság. Nem a szerelem.
Csak az üzlet. És akkor milyen jó is lenne.
De így csak két őszinte ember áll
egymással szemben. És vall egymásnak.
Itt egy pillanatra azt hisszük, hogy Szép
Ernő enged az érzelgősség csábításának.
De szó sincs erről. Ez csapda. Mert ez a
két ember az illúziótlanul hideg lelkét
dobja egymás elé. És most jön a helyzet
zseniális megcsavarása. Ha nincs üzlet,
jöhet az érzelem. (Brecht jut az eszünkbe:
„Mert érzelem nélkül az ember
elállatiasodik" - mondja Bicska Maxi.) Ha
nem házasodhatnak össze, akár szerethetik
is egymást. És egymás karjába omlanak.
Soha ennél groteszkebb, fonákabb, jobban
a visszájára fordított szerelmi jelenetet!
Ami ezután jön, a harmadik felvonás,
Kornélkát a kokottá zülléstől megmentő
Rudi nemes házassági ajánlata, az
eljegyzés hozomány nélkül - ez már
romantika, érzelgés, "költészet a
szegénységben", alkalmazkodás a
korízléshez. Tegyük hozzá, hogy bohózati
elemekkel enyhítve és kitűnően megírva.

Az előadás meg-meglóduló tempókkal
és a helyzetek élére állításával éri el ha-
tását. Az első felvonás jövés-menése át-

gondolt koreográfia szerint történik. Vá-
mos és Szirtes tökéletesen kidolgozták a
szereplők színpadi életét. A címírással
hajlódó kamaszfiú és az anya ideges ket-
tősét a darab nyitójelenetében egyik ol-
dalról a varrógépen dolgozó Mariska za-
katolása kíséri, a másik szobából pedig a
szebbreményű Kornélka trillázása. Mert
Kornélkának énekórára kell járnia, Ma-
riskának pedig varrógépelni kell. Még
jóformán semmi sem történt a színpadon,
s az alaphelyzet már világos előttünk.

Végigelemezhetnénk az előadást, egé-
szen a záróképig, amelyben egy aligha-
nem rossz házasság boldogtalan révébe
jutott boldog család a családi fényképek
pózában szembenéz a közönséggel. Mégis
inkább a szereplőkről írnék részleteseb-
ben.

Mindenekelőtt Kern Andrásról. Ő
játssza a Papát. A Papa szerepe tulaj-
donképpen egy hosszú monológ. Akkor is
monológot mond, amikor másokkal be-
szél. Talán hallja, amit mások beszélnek,
de csak mint artikulálatlan hangtömeget.
Ő mondja a magáét. Előre gyártott for-
mulákból, panelelemekből álló mondatai
csak saját magáról szólnak. Az a Papa,
akit Kern játszik, egy toprongyos bohém.
Sosemvolt katonaságának megszállottja.
Kern jellemző, de takarékos gesztusokkal
klisémozdulatokat tervezett a klisé-
szöveghez. Ágáló és fontoskodó emberke,
akit senki sem vesz komolyan a csa-
ládjából, de ő halálosan komolyan veszi
önmagát. Nem lehet megbántani, nem le-
het legyőzni, nem lehet megalázni. Min-
den és mindenki fölött lebeg, a maga kü-
lön világában, kávéházak, biliárd- és
kártyacsaták, Mókus Mórnék közegében.
Szeretetre méltó, vedlett emberke. Ki-tűnő
alakítás.

Bodnár Erika játssza az Anyát. Nála is a
szerepre méretezett gesztikus mozgás
tűnik szembe legelőször. Szénaboglya-
hajú, kisírt szemű „szenvedő" anya, lány-
korából őrzi affektált beszédmodorát.
Élete a kiskulcsok, kölcsönkért brossok és
derékfájás-panaszok között zajlik. Ő tartja
rendben a lakást, amely áldozatos
kezemunkája nyomán az egyre vigaszta-
lanabb romlás képét mutatja. Legfőbb
tevékenysége a gyaloglás, mamuszaiban
alighanem több kilométert járkál naponta
egyik szobából a másikba. Néha olyan
öreg, mintha a saját mamája lenne, ami
egy huszonkét éves színésznőtől nem kis
teljesítmény.

Kornélka: Detre Annamária. Színes, jó
alakítás. A darab elején undok kényes-
kedő, élvezi kiváltságos helyzetét a csa-
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ádban. A vőlegény érkezésekor minta-
zerű naiva, a legénylakáson előbb tisz-
ességes úrilány, utána felháborodott szűz,
ajd - ez alighanem ritka pillanat az

letében - semmi más, csak nő. A harmadik
elvonásban vamp és kokott, végül pedig
zende menyasszony. Ez a szerep áll neki a
egkevésbé jól.

Mariskát, az örökös Hamupipőke-sors-
a, áldozatra - sőt, munkára! - kényszerített
dősebb nővért Bus Kati játssza, nem
átványosan, de pontosan, belülről
rtelmezve a szerepet. Mariska gátlásos és
élszeg, női ösztönei elsorvadtak, mert neki
leve fel kellett adnia a meccset, az ő
érjhez adásáról rég lemondtak. Vállalta a
ártírsorsot, de azért néha lapos, gonosz

is pillantásokat lövell húga felé. Amikor
ornélka házassága nyélbe ütődik, boldog.
ost újra elkezdhet dolgozni. A varrógépen

s másik húga ki-házasításán.
A húgot, az egyelőre még csak a mo-

izásnál és az édességeknél tartó Ducit a
armadéves Hámori Ildikó játssza ked-
esen, tehetségesen. A negyedik testvért,
olit pedig Lencz György, a kamaszok
setlenségét finoman parodizálva.

Rudi, a fogász-vőlegény Tóth Titusz
lakításában a század első évtizedeinek
vihák arszlánja. Nőhódító szoknyabolond
s hozományvadász, s mivel nem titkolja,
ég haragudni sem lehet rá. A

aszinótáncosnők egyszerű lelke után nem
soda, ha hatással van rá Kornélka
onyolult rafináltsága. Amikor megkéri,
izonyára szereti is. Az esküvő másnap-
ától viszont alighanem újra szorgalmas
átogatója lesz a kaszinónak. És a „züllött
letbe" kóstoló Kornélka lovagja, a „férfi"

s valószínűleg alapos reménnyel pályázhat
ajd a fiatalasszony kegyeire. (Ez az

gyetlen vitánk a rendezővel: az egymás
arjába omló szerelmesek lírainak szánt, de
z előzmények után groteszk darab végi
elenetét inkább ellenpontozni kellett volna,
róniába fordítani az érzelmeket. Erre
itűnő lehetőséget kínál, ha az előbb
mlített néma szereplő „lovag" - a színlap
zerint Édes Baba - érkezését és távozását
evesebb zenés finomkodással és inkább
arikaturisztikus, a jövő gyengéd
iszonyaira utaló jelzésekkel komponálja
eg a rendező. Mai hangszerelésben még

kkor is így, ilyen groteszknek érzékeljük
zt a jelenetet, ha az előadás - mint ezúttal -
agaszkodik az eredeti, „költői" megoldás-
oz.)

Sunyovszky Szilvia és Piros Ildikó a két
áncosnő, Verebes István a karmes

ter-férj, Mányai Zsuzsa a házasságközve-
títő Gyengusné, Zala Márk egy gimnazista,
Papp János a fiának paciensszerep-körben
szolgáló Fater, Faluhelyi Magda a kis
székely szolgáló és Szacsvay László a
mézédes Édes Baba szerepében találó
epizódalakításokkal járul h o z z á a sikerhez.

Makai Péter kitűnő díszlete láttán
örültünk, hogy egy lakásnak néha szín-
padon is van mennyezete.

A g g ó d ó kérdések

A főiskolai vizsgaelőadásoknak általában
jó légkörük van. A pályára való felkészülés
és a játékosság, a kollegialitás és a négy
éven át összegyűlt „ön-mutogató képesség"

kirobbanása jótékonyan segíti egymást. A
főiskolai vizsga-előadásokon nincsenek kis
szerepek és nagy szerepek, nincsenek
főszereplők és mellékszereplők - együttes
van. A hallgatók még nem tudják a
mesterséget, vagy éppen csak tudják, de
még nem érzik. Tudnak viszont valami
fontosat: azt, hogy a színház olyasmi, amit
nem lehet görcsösen, szerepálmokba,
kényelmes manírokba, felvett
„egyéniségbe" ragadva csinálni.
Vizsgaelőadások szériája bizonyítja, hogy
a végzett hallgatók többsége jó úton indul
el.

És azután történik valami. Megmagya-
rázni talán lehet, megérteni nem.

Hét-nyolc éve minden vizsgaelőadást,
minden stúdióelőadást látok. Tehetségek
kibontakozását kísértem figyelemmel, és
tehetségek elkallódását. Mert egy részük -
jó részük - elkallódik. Nem tűnnek el a
színpadról, csak átalakulnak. Egész sor
olyan fiatal színész és színésznő nevét
sorolhatnám fel, akik - a neves fő-iskolai
rendező-tanár kifejezésével - a tehetség
állapotában léptek ki a főiskola kapuján, és
jelenleg folyamatosan a tehetségtelenség
állapotában vannak. Akik akkor a saját
hangjukon szólaltak meg, ha színpadra
léptek, ma pedig egy ok-távval
magasabban. Akik akkor természetes
gesztusrendszerrel dolgoztak, ma pedig
kimódolt manírokkal. Akik akkor a
legkülönfélébb szerepeket játszották el
kitűnően, ma pedig kényszeredett sémákat
ismételgetnek.

A jelenség Pesten és vidéken egyaránt
megfigyelhető. A vizsgaelőadásokat fő-
városi és vidéki igazgatók, rendezők lá-
togatják. Tanév végén szerződtetik a
hallgatókat. S ezután gyakran megindul a
tehetségek eltűnése, amely nem írható
egyedül a struggle for lile vagy a termé-
szetes kiválasztódás számlájára.

Hol a hiba? Miért bizonytalanodnak el a
fiatal színészek, ha elhagyják a főiskolát?
Azért, mert bekerültek a színházi
dzsungelbe? Azért, mert az egyenrangú
partnerek helyét az idősebb kollégák
foglalják el? Azért, mert régi tanáraik és új
rendezőik nem törődnek velük? Azért, mert
a társulatok szelleme nem olyan, mint a
főiskolai együttesé volt? Azért, mert
Kossuth-díjasok és kiváló művészek is
élhetnek szerepről szerepre rutinból,
modorosságból, egyénieskedésből?

Vagy azért, mert a főiskoláról kilépve „ez
itt mindig boldogtalan" lesz?

Ljubimov nagyszerű színháza Moszk-
vában, a Taganka téren egy 1964-ben
végzett főiskolai osztályból á l l . Nem kel-
lene nekünk is megpróbálni?

Szép Ernő: Vőlegény, Ódry Színpad,
vizsgaelőadás.
Rendezte: Szirtes Tamás, tanár: Vámos
László, díszlet: Makai Péter. Szereplők:
Kern András, Bodnár Erika, Detre An-
namária, Bus Kati, Hámori Ildikó 111.
évf., Lencz György, Zala Márk III. évf.,
Papp János, Tóth Titusz, Mányai Zsuzsa
III. évf., Sunyovszky Szilvia, Piros Ildikó,
Verebes István, Szacsvay László I I I . évf.,
Faluhelyi Magda III. évf.
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