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Végső soron a kérdés így
redukálható: kit szeretünk jobban,
Szép Ernőt vagy Szőke Istvánt?

A kérdés fairebb, mint első hallásra
tetszenék. Mert Szőke Istvánt, a ren-

dezőt lehet szeretni. Sajátos stílusa van,
ami kevés hazai kollégájáról mondható el.
Önmagában még az erőszakosság sem
vehető tőle zokon - attól függ, stílusának
megfelelő darabot választ-e, illetve (erre
is volt már példa) valamilyen összetet-
tebb műből húzza-e ki sikerrel azt a szálat,
amely saját módszerével is felgombolyít-
ható.

Nagyon nehéz azonban Szőke Istvánt
szeretni akkor, ha erőszaka egy stílusától
mindenképp idegen mű ellen fordul, és
azt gyúrja át saját képére. A Vőlegény
pontosan ilyen darab, s a Várszínház
színpadán pontosan ezt a sanyarú sorsot
kel-lett elszenvednie.

Vajon igaz lehet-e az a többek hangoz-
tatta vád, miszerint Szőkének már szinte
mindegy, milyen darabot osztanak rá
vagy választ magának-önkényesen neki-
ugrik mindnek, és érzékeny belső szerke-
zetüket szétzilálva színpadra szerkeszti a

Kováts Adél Csuszik Kornél szerepében

maga féktelen és egyre monotonabb
hangzás- és mozgáskompozícióit?

Úgy gondolom, a Vőlegény esetében
nem ez történt. A műnek van egy vonula-
ta, amely látszólag kitűnően illeszkedik a
rendező stílusához. A mindenfajta életcél
és eszmény nélkül élő emberek - társa-
dalmi besorolásuk a kispolgárságtól a
lumpenrétegekig terjed - létezési formá-
jának alapvető rendetlensége nagyon is
kifejezhető a káosszal, fölösleges gesztu-
sokkal, túlharsogással és túlmozgással -
mindazzal tehát, aminek megkomponálá-
sához Szőke közismerten ért. A Csuszik
család és mellékbolygói ilyen zűrzavaros,
kusza életet élnek.

Illetlen dolog színházi alkotók fejére ol-
vasni saját nyilatkozataikat. A színházi
újságírók sajnos túl jól értenek hozzá,
hogy az alkotóktól - akik amúgy sem
feltétlenül a szó emberei - o l y an nyilatko-
zatokat „vegyenek ki", melyek csak töké-
letlenül fedik a bennük még kiforratlanul
gomolygó gondolatokat, s aztán a könnyű
kézzel lecsiszolt megfogalmazások révén
egyértelműnek tüntessék fel azt, ami még
ezernyi ellentmondástól terhes (s esetleg
az is marad).

Mégis, a nyilatkozat megjelent, s a mű-

vész lelke rajta. Ő mondotta a Pesti Mű-
sorban: „A Vőlegény a francia vaudeville,
az orosz dráma és a magyar kabaré szinté-
zise." Ez igen csábító megfogalmazás,
amely éppannyira igaz, mint nem igaz,
hacsak nem vesszük tekintetbe azt is, amit
Szőke nem fűzött hozzá, hogy tudniillik a
szintézisben az adalékanyagok általában
új minőséget nyernek. Itt ugyanis ez az új
minőség a lényeg, az az utánozhatatlanul
Szép Ernő-i szecessziós líraiság, amely-
ben már felismerhetetlenül feloldódik
Flers és Caillavet csakúgy, mint Vadnay
László vagy Csehov (még ő a legkevésbé),
vagy az itt nem említett, pedig hatásában
legalább ennyire meghatározó Schnitzler
és Hofmannsthal. Már a fent említett csa-
ládi zárókép inkább expozíciós jellegű zűr-
zavarát is belengi valami fájdalmas-gro-
teszk költőiség, s ami belőle végül kiküzdi
magát: Fox Rudi és Csuszik Kornél (az
érintettek számára is) merőben váratlan
szerelme, az már más anyagból szövő-
dött: egy mozzanatnyi értelmet és szépsé-
get visz a sivár zűrzavarba, akárcsak Csa-
csinszky Pali és Tóth Manci kesernyés-
szomorkás fellángolása a Lila ákácban
vagy Balogh Kálmán és a patikusné röpke
idillje a Patikában. A három reprezentatív
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Szép Ernő-i színjáték közül a Vőlegény az
egyetlen, ahol ez a szerelem a dráma
végén még életben marad, miközben per-
sze szó sincs felhőtlen heppiendről: az író
a lírai groteszk számos eszközével - a
miliő, a családi környezet ábrázolásával, a
két szerelmes esendőségének finom érzé-
keltetésével, de akár még nevük jellegze-
tes, groteszk, „főzelékszagú csengésével
is - relativizálja az ilyen környezetben
kiviruló igazi érzelmek életképességét.

Sivár, pitiáner haszonlesésnek és a
morzsányi önzetlenségnek, kaotikus kap-
kodásnak és egymás tudatos választásá-
nak ez a kettőssége azonban majdhogy-
nem nyomtalanul elvész a Várszínház
színpadán, sőt még az alapelemként
hangsúlyozott zűrzavar is kivetkőzik üze-
netéből. Röstelkedve idézem a közhelyet,
miszerint az édes ízét csak a keserű ízén át
ismerhetjük meg, és megfordítva s a
többi; nos, ha Csuszikék és Foxék egy
pillanatra sem állnak le, hogy a maguk
módján gondolkodni, mérlegelni próbál-
janak, csendesen érveljenek, vagy akár
csak futólag megpihenjenek, hisz embe-
rek ők is, akkor ideges, kapkodó, kicsavart

Jelenet a várszínházi Vőlegény-előadásból

mozgásszvitjeik, állandó rikácsolásuk
sem fejeznek ki többé semmit; a darab
elkezd szubnormális, beszámíthatatlan
emberekről szólni, s szükségképpen lesz
egyre unalmasabb és hatástalanabb. Eh-
hez járul még, hogy Szőke már-már prog-
ramszerűen törekszik előadásainak minél
hosszabbra való nyújtására; ez egyrészt
következik az önállósult koreográfiából,
ami mellett azért a cselekményt is vala-
hogy le kell tudni, másrészt talán abból a
rendezői mondanivalóból, hogy a fölösle-
ges, kiüresedett életek végtelennek tet-
szenek (és sajnos ilyennek is érezzük őket
az előadás három és fél órájától elgyö-
törve).

És még így se lenne szükségszerű, hogy
a szereplőkről, akiket Szép Ernő olyan
finom meglátásokkal, gyengéd együttér-
zésnek és ironikus távolságtartásnak
olyan egyszeri keverékével jellemez, jó-
formán semmit se tudjunk meg; a koreog-
ráfiai és akusztikai effektusok elvileg még
nem zárnák ki a jellemábrázolást. Ám úgy
látszik, Szőkének ez mind kevésbé fontos,
a színészeket pedig túlságosan leköti a
fizikai partitúra, másra már nem marad
erejük. Csuszik Zsiga remek - hadd talál-
jak én is egy mintát- , osztrovszkiji szélhá

mosfigurájából nem marad más, mint
Agárdi Gábor frappánsan konzervált vi-
déki táncoskomikusi eszköztára; Csuszik
mamából Tímár Éva csak azt tudja felmu-
tatni, hogy a vad mozgás minduntalan
ellentmondásba kerül az elhasznált test
kisebb-nagyobb gyengeségeivel (de ak-
kor miért nem kíméli magát egy kissé a
mátriárka?), Götz Anna sápatag Mariskája
patetikusan szaladgál, Suka Sándor mint
Rudi faterja aprókat lépés vékony hangon
lamentál, Sári és Nusi táncosnők (Murá-
nyi Tünde és Illés Györgyi főiskolai hallga-
tók) vad, leszbikus magánszámot járnak,
nehogy Fox Rudi hozzájuk való kapcsola-
tára lehessen figyelni, Gáspár Tibornak
(Rudi) pedig energiája nagy részét leköti,
hogy mozgási gyakorlatai közben felső-
teste merev maradjon.

Az előadás első negyedórájában, ami-
kor a néző még csupa gyertyagyújtás
előtti, jóindulatú várakozás, üde perceket
szerez egy fanatikusan rúgkapáló foci-
drukker, Alföldi Róbert f. h. fulminánsan
gátlástalan megvalósításában - nem
tudni ugyan, ki ő, mit keres Csuszikéknál
és a darabban, de akkor még azt hisszük:
nemcsak epizodistáról, de egyszersmind
csupán egy múló epizódról van szó.
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S hogy mennyire nem epizód mindez, azt
visszájáról bizonyítja Pregitzer Fruzsina
(Duci) és Ungvári István f. h. (Zoli) esete:
nekik alig jutott már az amúgy igencsak bő
készletből mozgáselem, s így pőrén kiderül,
hogy a mozgások alatt nincs figura. E két
Csuszik gyermeket mintha Szép Ernő
mulasztotta volna el megírni; pedig csak az
előadás stílusából szorultak ki, a rendező
figyelmetlensége vagy elfáradása folytán.

Egy a kivétel: a szépséges Kováts Adél, a
drámai hősnő, a Csuszik-ház komtessze. Ki
tudja, mi történt? A legvalószínűbb
magyarázat, hogy a színésznő fellázadt,
csak azért is kikövetelve magának az em-
berábrázolás jogát, s a rendező nem bírt
vele. Ő is szaladgál ugyan eleget az első
felvonásban, de egyetlenként, akinél a
szaladgálásnak tartalma van, Kováts Adél
eljátssza, hogy azt sem tudja, mihez kezd-
jen magával, olyan eksztázisban várja a
vőlegény szimbolizálta menekülési lehe-
tőséget. Ha Csehov, legyen Csehov: Csu-
szik Kornélnak Fox Rudi a Moszkvája (és
amennyire ebben az előadásban, ezekkel a
partnerekkel lehet, a színésznő ezt el is
játssza). A második felvonásban pedig
Kováts Adél bejövetele percétől magával
hozza az addig hiányzó drámát: akar vala-
mit. Legszebb pillanatait a harmadik fel-
vonásban láthatjuk, pedig hát mennyi
mindennel meg kell küzdenie: körülötte
tovább zajlanak a lázas akrobatamutatvá-
nyok, Mariska krisztusi pózban az ajtónak
feszülget, szülők és testvérek az ajtót
csapkodva rohangálnak ki-be, az öreg sze-
retőt játszó Mezey Lajos azzal zavar meg,
hogy nem tudni, irreális-szimbolikus nép-
mesei jótevőt, avagy teljesen gyagyás
vénembert kell-e alakítania, s ami a legna-
gyobb baj: Gáspár-Fox (akiben pedig le-
galább akkora metamorfózis zajlik le, mint
„a nőjé"-ben) engedelmesen most is csak a
testével játszik, s szerelmének érzékelte-
tése kimerül abban, hogy térden állva
szorongatja a lány derekát, amivel még
meg is béklyózza Kováts-Kornélkát. A szí-
nésznő így, ha akarna sem mozoghat: csak
karjai vannak, arca és szövegmondása, s
mindhárommal eljátssza, egy-maga játssza
el, hogy egy - legalábbis pillanatnyilag -
határtalan szerelem sodor el minden belső
ellenállást, józan meg-fontolást. Aki
ezekben a percekben még képes
koncentrálni és odafigyel rá, elkap-hat
valamit abból, amiről a Vőlegény szól, és
ahogyan szól róla.

Végezetül: a Vőlegénynek nemcsak sa-
játos dramaturgiai és nyelvi stílusa van

Gáspár Tibor és Suka Sándor a Várszínház
előadásában (Sárközi Marianna felvételei)

(és az utóbbi már csak azért sem élvez-
hető, mert a hangzavarban igen sokszor
érthetetlen marad a szöveg), hanem kora
is. Ha ezt a rendező hajlandó volna meg-
idézni, paradox módon jobban kiderülhetne,
milyen sokan élik társadalmunkban ma is a
Csuszikok perspektívátlan, kényszerűen
felelőtlen, vegetáló életformáját. Ám Szőke
ebben is tudatos, mint ahogy
tervezőpartnereinek megválasztásában
ugyancsak konzekvens: ezt az előadást is
jellemzi az ellentmondás Fekete Mária
jelmezeinek korhűsége és Kerényi József
színpadképének kifejezéshiánya között.
Kerényi akképp viszonozza Szőke hozzá
való ragaszkodását, hogy a mozgás
számára mindig alkalmas teret alkot, de
ezzel aztán tereiről el is mondtunk mindent.
A mostani rácsmintázatú falháttér-nek se
hangulata, se jellemzőereje, magát pedig
csak az jellemzi, hogy előterében semmi
nem áll a fetrengések-rohangálások útjába.
A két fotómontázs viszont - a kaszinószerű
épület előtt korlátra támaszkodó, vegyes
szociális összetételű társaság fenn s a
rácsok közül átsejlő kofacsoport lenn - a
kor jelzésén túl bizonyára ki

akar fejezni valamit, de a többi
díszletelem és maga az előadás nem
teszi lehetővé, hogy e mondanivaló
nyomára bukkanjunk.

Adott esetben hát a néző kénytelen
rá, hogy Szép Ernőt szeresse jobban,
mint Szőke Istvánt. A szerző, bár ízig-
vérig lírai alkattal született, képes volt rá,
hogy a drámai műnem kedvéért
fegyelmezze, formai korlátok közé
szorítsa magát, s fanyar távlatot foglaljon
el azzal szemben is, ami szívének
meghitt és kedves volt, Szőke Istvánnak
ezt az attitűdöt kellene tőle megtanulnia,
akkor könnyebb lenne őt is szeretni,
legalább annyira, mint szerették sokan
pályája első szakaszában. Amihez talán
magára kellene kényszerítenie azt a fajta
meditatív megpihenést, melyet
rendezéseiben a szereplőktől megtagad.
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Sólyom Ildikó, Murányi Tünde f. h., Illés
Györgyi f. h., Kun Tibor, Mezey Lajos, Tóth
Auguszta f. h.


