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RADICS VIKTÓRIA

JÓ KIS ZRÍ
SZÉP ERNŐ: VŐLEGÉNY

OLI: Volt zrí? Igen? LALA: Micsoda zrí te.
Előre dűl folyton. Barátom zrí-í-í.
„Mindenkinek sikere volt, mindenki ragyo-
gott, s a nézőtéren minden arc
ünnepélyes érzések kirakata volt" - írta

Szép Ernő Színinövendékek című karcolatában.
Így történt ez vala-hogy most Nyíregyházán is,
ahol egy diákbérleti előadást volt szerencsém
látni. Átragadt rám a nyíregyházi diákok „úúú"-zó
meg „ááá"-zó jó-kedve, égett a tenyerünk, vagy
ötször hívtuk vissza a színészeket. A kritikai
fönntartások öt percre leperegtek rólam, élveztem,
hogy a kamaszok élvezték a murit - a „zrít", ahogy
Szép Ernő adta a darabbéli kajla diák szájába,
igaz, egy focimeccs kapcsán -, és harsány
megértéssel fogadták a komolytalan happy endet.
Érdektelen-né vált, hogy az előadás nem volt
átlagon felüli; a lükéskedés szabadságában
kamaszok és színészek egymásra találtak, és
Szép Ernő, aki „mindig a lehető-legtöbbekről írt"
(Tandori), elérte adott körülmények közt a lehető
legtöbbet: né-hány perc nem túl tartalmas,
jótékonyan hülye szabadságot kínált az infantilis
lelkeknek. Történt ez élőben és közösségben,
nem virtuálisan és magányosan, minta tévé
képernyője előtt, s ami a fő, élő nyelv révén:
kellemes meglepetés, hogy Szép Ernő nyelve,
mely ebben a darabban a század eleji pesti
kispolgárság, bohémia és diák-zsargon nyelvi
állapotát tükrözi és parodizálja, miközben
alaposan ki is aknázza, avíttságával együtt
elevennek bizonyult. Nyilván nem azért, mert
szociolingvisztikailag pontosan megfelelő, hanem
azért, mert Szép Ernő „ezernyi fantasztikus
kifejezéssel" dúsította. „Ő a valódi, beszélt
nyelvet tudta írni" -Tandorinak igaza van, amikor
kedvenc szerzőjének egyszerre egyszerű és bi-
zarr nyelvét dicséri; a nyíregyházi meg a szintén
frissen látott győri előadás is azt tanúsította,
hogy Szép drámai nyelve életre tud kelni a szín-
padon, és - mivel a szerző roppant találékonyan
bánt a talált, az utcáról meg a függőfolyosón
fölszedett beszéddel - egyáltalán nem zavaró a
korszerűtlensége, hanem éppenséggel pezsgető.
A Vőlegényben a szerző nyelvi fantáziája
virgonckodik a szociálisan determinált réteg-
nyelvekkel, s az abszurdig menő nyelvi humor
kibontakoztatja vagy kibelezi az idiotikont. Szép
Ernő fogékony volt az idiotizmusokra, s vevők

asztalára mint női specialitást, és Budapesten
ennek nagy keletje volt. Szép Ernő belekóstolt „a
lelket vizsgáló doktorok" elméleteibe, és föltehe-
tően ezek inspirálták a hisztéria ezen korszerű,
abszurd, komikotragikus felfogását, illetve az
„efemér tragikumára" (Tandori) fordított figyelmet.
A főszereplőnő teátrális érzelmi válsága a
szexben csapódik le; a szexuális szerelem kitö-
rése elsöpri a romlott, hozományvadász (kis)-
polgári szemléletet, majd kurválkodásba csap át,
hogy végül szerencsésen rátaláljon a hús-vér
összetartozás evidenciájára. A hisztérikus drámai
viadal ezért a húsos, egyértelmű szerelemért,
annak jogáért folyik. Tandori Szép Ernő
költészetében „a szeretet, a létezés óhajának
tragikumára" hívja fel a figyelmet; hát ebben a
drámában a létezés óhajának komédiáját szem-
lélhetjük mosolyogva, a képmutató vágyakozástól
a kétértelmű happy endig.

„A hisztériás tünetek úgy rombolják szét a
játékot, hogy közben nem hagyják abba" - írja
egy pszichoanalitikus; Szép Ernő ezt a nagy ívű
nagymonológ nélküli, öngerjesztő, széttöredezett,
veszettül játszó hisztérikumot viszi színre. A
klasszikusan tragikus, ívelt pátoszú, kinyilatkoz-
tatásszerű drámai hisztériákkal szemben itt egy
önmagát folyton meghazudtoló, el-elhülyülő és
lecsengő, majd tehetetlenségi erejénél fogva újra
beguruló, bagatell női hisztiroham kerül szín-
padra, amelyben minden hazugság-és egyúttal,
esendőségénél fogva, valahogy minden igaz is. A
főszereplőnő nyelvi állapota a lelkiállapotának
megfelelően erőteljesen zagyva, szózuhataga
hajmeresztően ostoba-nyílt, őszintén lódító és a
legkülönbözőbb nyelvi hulladékot, a közmentali-
tás dirib-darabjait sodró. A jelenetsor nagyszerű.
A lelki hasra vágódások és eszetlen nekirugasz-
kodások, ismételt begörcsölések és kirobbanások
végül valóban meghozzák a drámai fordulatot, a
nyelves csók általi összeforrást a vágyott férfival
(ezt csak a nyíregyháziak merték kellő
„húsossággal" megjeleníteni), azt a testi görcsöt,
mely egyben görcsoldás.

A nő hisztériája defenzív agresszivitást vált ki a
férfiból (a Fox Rudi nevű fogászból), majd
túlcsapva minden ízlésen és mértéken, elemi
erejével megfertőzi őt. Az ordináré lelki vetkezés
őt is hasonló önleleplezésre készteti, ami nála
nem hisztizős, hanem férfiasan önkasztráló jel-
legű. A férfi kerek perec bevallja, hogy ő egy
kurva. Erkölcsileg mind a ketten megsemmisül-
nek; két test maradnak. Szép Ernő szóban és
cselekedetben hajmeresztő ízléstelenségeket
halmoz, s ezzel mintegy kivesézi a züllött-finom
polgári színműveket; merészsége a rendezőket és
a színészeket sajnos nem fertőzte meg - a mai
normákhoz képest szolidak és illedelmesek ma-
radtak mindvégig.

A mű remek központi jelenete a fogorvosi
székben játszódik le. A nő kitátja a száját. Ebben
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voltak rá a nyíregyházi kamaszok is. Azt azonban
nem vehették észre, hogy ez a darab lonescót
jósolja meg; ha a rendezői fantázia nagyobb lett
volna, mindkét előadás túlcsaphatott volna az
átlagszínvonalon, s a vidéki „színházi-ünnepé-
tyességi érzéseken" túl (Győrött eddig sem
jutottunk el), nemcsak ellebbenő mosollyal,
hanem szellemi élménnyel gazdagodva
hagyhattuk volna abba a vastapsot. Igy azonban
a vastaps után az emlékezet vasfüggönye
ereszkedik alá, bár az sem kis szó, hogy
Nyíregyházán legalább nagyokat vigyorogtunk.

A díszlet- és jelmeztervezői fantázia is bágyad-
tan működött mindkét helyen. A kispolgári lak-
berendezés számos ötletre adhatott volna alkal-
mat; ez a lehetőség különösen Nyíregyházán ma-
radt kihasználatlanul, ahol kevés volt az önma-
gáért beszélő század eleji giccs, és sok a korta-
lan, kimódolt kopottság. A részletekbe menően
korhű és karikírozott nyelv megkívánta volna a
részletekre ügyelően korhű és önparodizáló dísz-
letet, hogy az utóbbi felerősítse az előbbi
hangulatát, különös, áporodott ízét. Ámde
amikor például Nyíregyházán olyan betűkkel
ragasztják fel egy kartonra a „Házi Áldást",
amilyennel a bisztrók ablakára írják ki a hot
dogot manapság, akkor az színképróntás (ezt a
hibát Győrött nem követték el). Nem lehetett
volna például eredeti, jellegzetesen retusált, ki-
vagy átfestett családi fotográfiát találni? A
szereplők mentalitása a korabeli kultúra
közhelyeit és cafrangjait hömpölygeti. Ennek
képi megfelelőjét szerintem nem elég szel-
lemesen alkották meg. Győrött a korhű és szoci-
álisan oly jellemző richelieu-abrosz például su-
gallatos volt, hasonlóképp az igazi, régimódi
fog-orvosi szék. Nyíregyházán a legtöbb
berendezési tárgy érdektelen, stilizált
utánzatként hervadozott a színpadon, a
fogorvosi rendelő igazán sajátos hangulatának
fölidézése pedig nem sikerült. Győrött,
meglátván a fogorvosi széket a megfelelő
műszerekkel, a nézőnek rögtön borsódzni
kezdett a háta: jól meg volt ágyazva az
elkövetkező hisztériás nagyjelenetnek.

Szép Ernő Vőlegénycímű színművében talál-
ható a magyar drámairodalom egyik, éppen a
maga kicsinyességében legnagyobb hisztériás
jelenetsora. A hisztériát, azaz annak tünetjellegét
és teatralitását - mondhatni: polgári komédiáját -
akkor tájt tálalta fel Freud Zsigmond Európa
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a pillanatban születik meg a szerelem - nem a
habokból, hanem nyálból és torokból, az állka-
pocskagylóból. A férfi előbb a műszereivel nyúl
bele, aztán, elvarázsoltan - ez a szerelem pilla-
nata, amikor kiesik kezéből a véső -, a húsát
nyújtja oda, a száját, a nyelvét. Eztán a test nyelve
beszél, igazabbul, mint a psziché tette.

Nagy lehetőséget ad a színészeknek a máso-
dik felvonás. Lelki amplitúdó és testi görcsök,
gerjedelmek, támadás és védekezés játszmái,
sírás és nevetés különböző fokozatai, akarat,
vágy, tehetetlenség feszültsége, regresszió és
hirtelen értelmi felvillanások - Szép Ernő szöve-
ge és dramaturgiája széles skálát kínál. A felada-
tot a győri és a nyíregyházi páros is megoldotta,
ámde egyik sem eredetien. Skáláztak, de nem
alkottak új dallamokat. Győrött Rudiból, a fo-
gászból Ungvári István csinált külsőre is igen

komikus, korhű (brillantin, bajuszka és sötét ka-
rikák a szem alatt), jó kis hiénafigurát. Megjele-
nésében és játékában nyoma sem volta szívtipró
férfiúnak, jelentéktelen volt, valahogy keszeg és
üres, és ez az alakítás javára szolgált. Nyíregyhá-
zán Mezei Zoltán Rudija túl jóvágású és tiszta
arcú, és sehogy sem tud kellőképp elkurvulni,
kiüresedni. Rudiból csak a (nem túl tiszta) sze-
relem csinál majd a harmadik felvonásban (nem
túl tiszta) embert, előtte egy hiú, képmutató ron-
gyot kell a színre vinni. Ez Ungvárinak sokkal
jobban ment, a színész merészebb volt, és kitű-
nően maszkírozta magát.

Ami a lányokat, a két Kornélt illeti, Molnár
Judit Győrött primadonnaallűrökkel csinálta vé-
gig az egész szerepet, inadekvát klasszikus drá-
mai hisztériát nyújtott, nem volt képes elég za-
vart, őrülten buta lenni, és a "taknya-nyála össze-

folyik" állapotot produkálni. Túl szépen sírt. Nyír-
egyházán Perjési Hilda több fogékonysággal,
ámde mégis kevés bátorsággal adta a tehetetlen-
séget, a keservet, a végső bambaság és giccses
érzékenykedés állapotát. Kornél a darabban nagy
személyiségváltozáson, több stáción megy ke-
resztül: az ábrándos leányból a fájdalmas hiszté-
rikus roham nőt, a szex ringyót, a férfi szerelme
pedig végül igazi Kornélt csinál. Ezt a nagy zök-
kenőkkel végbemenő átváltozást nem láttam vi-
szont a színpadon; a metresz Kornélt mindkét
színésznő túl bűvöletesre vette, a hisztérika nem
volt elég testiesen eszelős, s így végül az „igazi"
Kornél sem született meg. Rudi személyiségvál-
tozása, ahogy a nő teátrális őrülete mégis vala-
mirevaló férfivá teszi, mindkét esetben főleg a
fizikai tombolásban fejeződött ki.

A párharc Nyíregyházán kirobbanó dinamikával
járt. Végig fortyogott az élet az egész színpadon,
s ez a vitalitás le is nyűgözte a közönséget. Azt
hiszem, Szép Ernő is ezt akarta megmutatni:
hogy a lestrapált, fülledt, jobbra vágyó kispolgári
családi berkekben hogy lobognak az élet lángjai.
Mennyi szenvedély szorul benn és torzul el egy
szegényes bérlakásban. A kispolgári családban
folyton szurkál az agresszió, de ez a szurkapiszka
a szeretetet is ébren tartja. A család az egyik
főszereplője ennek a színműnek; „családi fészek"
helyett jobb lenne a „családi kondér" kifejezést
használni, úgy rotyog, fő szét és össze benne a
közös élet. Az össze-, együtt- és egymás ellen
játszást Nyíregyházán láttam elevenen tobzódni;
jó kis „zrí" volt ez Cseke Péter rendezésében.

A kótyagos fejű családfő figurája mindkét
színházban elég jól sikerült. A kivénhedt, össze-
vissza hazudozó, kissé gyagya bohém, akit a
család ki nem állhat ugyan, de azért mégis szív-
ből szeret, Verebes István alakításában kedélyes-
séggel, reflektált hülyeséggel telt meg. A hülye,
aki tudja, hogy az, sőt még rá is játszik, önmagát
karikírozza szinte, egészen más ember, mint aki
szimplán elhülyült, minta győri Papa (Tóth Tahi
Máté). Nyíregyházán az Anya (Pregitzer Fruzsi-
na) is teltebb, bohóbb figura; Győrött Baranyai
Ibolya humortalanul a hagyományosabb anyai-
feleségi nyűttségre meg keserűségre koncentrált.
Mariska alakját itt is, ott is kiemelkedően
alakította Varga Ildikó, illetve Mézes Violetta. Itt
is, ott is az erényes, száraz és kemény „család
oszlopa" lett a jóakaratú vénleányból. A mellék-
szereplők közül kiemelném a nyíregyházi
Mészáros Árpádot Zoli szerepében; néhány
gesztussal, nagyszerűen jelenítette meg a kajla,
trampli, izzadós kamasz fiút.

Ungvári István (Rudi) és Molnár Judit (Kornél)
a győri produkcióban (Benda Iván felvétele)
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A nagy probléma a darab vége, már Szép
Érnőnél is. A befejezés a szövegben nincs meg-
oldva, az előadásokban pedig nem sikerült jó
megoldást találni. Győrött a rendező, Illés István
már a második felvonás végén ironikus holly-
woodias effektussal próbálkozott, amikor a „filmi
csókot" melodramatikus fénykörbe, slágerfilmi
glóriába vonta. (Nekem jobban tetszett, lélekta-
nilag következetesebbnek tűnt Cseke megoldá-
sa, a húsos csók, a natúr csókolózás mint a
hisztéria végkifejlete, a test direkt megszólaltatá-
sa.) A harmadik felvonást Illés hasonlóan ironi-
kus képpel zárta: Édes Baba (aki Szép Érnőnél
túlontúl homályos figura marad) itt hordóhasú, és
ezüstflitteres öltönyben jelenik meg, habos
emeletes tortákat tol be a tálalón, ékszereket és
pénzt, pénzt, pénzt szór szét. Égy hordóhasú
show-angyal, szimpla vágyak szimpla megteste-
sítője - szimpla iróniával színre vive. Az irónia itt
éppoly közhelyszerű, mint az irónia tárgya. Nyír-
egyházán fehér frakkban, fehér cilinderben egy
elegant, nem kevésbé „show-angyali" Édes Baba
jelenik meg, és néhány szerény mignont meg egy
arany cigarettatárcát hagy hátra. Fel- és eltűnése
itt is éppoly érthetetlen, következetlen, mint
amott, meg minta szövegben. A család mignon-
habzsolása azonban valamivel találóbb, mint a
győri család áhítata. Nyíregyházán végül jobban
sikerült valahogyan pontot, illetve felkiáltójelet
tenni az előadás végére. A rendező beiktatott egy
családi fényképezkedés-jelenetet, és a sütemé-
nyes happy end megörökítésének pillanatában
megy le a függöny. „Respekt!" - inti meg a
közönséget az utolsó pillanatban tréfásan a Pa-
pa. A kispolgári család meg- és átörökítődött, és
ma is éli szegény-szerény, annál ambiciózusabb

világát. Hogy ki az őrzőangyala, azt Szép Érnő
sem tudta megmondani. „Emberré vagyok zsu-
gorodva" - mondta magáról, és fölfedezett egy-
egy csöpp suta angyaliságot a közönséges em-
berekben. Nem kevés fantázia kellett hozzá. Kár,
hogy a fantázia mára így összezsugorodott a
színházi emberekben is. A Szép Érnő-i sajátos,
embermeleg abszurditást, ami pedig nem kevés-
bé szubverzív erejű, mint annak rideg, metsző

Exkluzív panziót visz Kaposváron Mirandolina,
a fogadóskisasszony. Azt ugyan nem egészen
értem, hogy a gróf és az őrgróf miért a hall
asztaláról, az asztalra borított székek közül
kászálódik elő a játék kezdetén, mint akik ott
töltötték az éjszakát - holott tágas, lakosztály
méretű szobáik vannak a locandában, legalábbis
a grófnak -, de a kép mindenesetre szép.
Levegős átrium, nemesen egyszerű vonalak,
galéria, intarziás padló. Újgazdag vállalkozók
építenek ilyen magánhoteleket Szentendrén --
vagy Frigerio, Peduzzi és Damiani

Perjési Hilda (Kornél), Verebes István (Csu-
szik Zsiga), Mezei Zoltán (Rudi) és Pregitzer
Fruzsina (Anya) a nyíregyházi előadásban
(Csutkai Csaba felvétele)

változata, Győrött visszagyömöszölték a kispol-
gárok kultúréletébe illő polgári színműemlék ke-
retei közé, Nyíregyházán pedig megelégedtek a
„jó kis zrí" színvonalával, de legalább felgyújtották
a színház irántii szalmalángszerelmet. A Vőlegény

legeredetibb értékei azonban ekként a szövegben
meg a sorok közt, elfojtva maradtak.

Szép Ernő: Vőlegény (nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház)
Díszlet: Kis-Kovács Gergely m. v. Jelmez: Torday Haj-
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Cseke Péter m. v.
Szereplők: Verebes lstván, Pregitzer Fruzsina, Perjési
Hilda/Kövér Judit, Varga Ildikó, Sándor Júlia,
Mészáros Árpád, Mezei Zoltán,. Szabó Tünde, Kocsis
Antal, Gyuris Tibor, Gedai Mária, Bednai Natália,
Venyige Sándor, Gosztola Adél, Szántó Sándor.
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ván, Horváth Ibolya, Szabados Éva, Borbás Erika,
Rupnik Károly, Koppány Zoltán, Molnár Virginia.

az olasz-francia színpadokon. Valcz Gábor dísz-
lete Strehler- és Chéreau-előadások nagyvonalú
és rafináltan egyszerű látványát célozza meg, a
megfelelő fénytechnika alkalmazása nélkül. Él-
keserítő, mennyire lerontja a színpadképet a sivár
világítás, a lapos, derítetlen, olykor fals ár-
nyékokat vető fények diszharmóniája. Holott az
előadás éppenséggel dekorativitásra, valamiféle
elvont artisztikumra törekszik. A fiókszerűen ki-
húzható és a játéktérbe betolható oldalszínpad
szellemesen oldaná meg a térszűkítés problémá-
ját, ha az így keletkezett, ízléses és gazdag, go-
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