
arcok és maszkok

dalmi Színpadot propagáló dobogókról.
Igen, de én olyan „templomra" gondoltam,
amelyben úgy istenigazában nevet-ni, sőt
kacagni (röhögni) is lehet, éppen az
olümposzi hagyományok alapján.

Nem lehetett azonban ajtóstul törni a
„templomba", illetve a színpadra. Először
is meg kellett keresni a vidám irodalmi-
pódiumi hagyományokat. Nem kellett
olyan messzire menni. Nagy End-re
Pódiumának egykori „nagy reményű"

tagja: Ascher Oszkár mint az Irodalmi
Színpad jelenlegi tagja, személyes élmé-
nyein keresztül, „kézből" hozta az anyagot.
Jómagam eléggé ismertem Nagy Endre
irodalmi és úttörő kabarémunkásságát.
Még diákkoromban, a Gresham-palota
szuterénhelyiségében működő kis
Pódiumának néhány műsorát,
konferálásával együtt láttam. Jól emlék-
szem a pénztár fölött lógó feliratra: Be-
lépőjegy ügyében „Sem rokona, sem is-
merőse nem vagyok senkinek".

Május 31-én tartottuk meg a Nagy
Endre-est bemutatóját.

Közreműködtek: Keleti László, Peti
Sándor, Benedek Tibor, Gózon Gyula,
Gáti József, Balázs István, Ascher Oszkár,
Keres Emil. Neményi Lili, Mezey Mária,
Zsolnai Hédi sanzonokat éne-kelt.
Eredetileg Medgyaszay Vilma is szerepelt
a műsorban, de a próbák közben
megbetegedett. A plakátok még őt
hirdették, a bemutatón azonban már nem
tudott részt venni. A következő évadban a
műsort, a nagy érdeklődésre való
tekintettel átvittük a Nagymező utcába, és
akkor már ő is fellépett.

Sikerült Nagy Endre egyik konfe-
ranszáról készített filmkópiát megszerezni.
Az előadást úgy indítottuk, hogy a teljesen
lesötétített nézőtéren a függöny-re
vetítettük a filmet, amelyen Nagy Endre
éppen konferálásra kilép a függöny elé, és
elmondja a számát. A végén meghajol,
halljuk magnóról a közönség tapsát, és
eltűnik a függöny mögött. Eb-ben a
pillanatban, de most már a valóságban,
fölmegy a függöny, és ott áll a szín-pad
közepén „élőben" Nagy Endre tökéletes
maszkjában Ascher Oszkár, és tovább
konferál. Döbbenetes volt a hatás, mert az
első percekben a közönség nem tudta
megkülönböztetni a filmbeli és az Ascher
által tökéletesen ábrázolt figurát. Ascher
ragyogó parodizáló képességét csak
szűkebb baráti körben is-merték. Ő maga
mesélte, hogy annak idején a Nyugat
baráti körében gyakran utánozta Nagy
Endre mellett Babitsot,

Karinthyt és a többieket, amivel mindig
nagy sikert aratott. (A műsort különben,
mint a többit, egyelőre én rendeztem,
mivel vendégrendezőre még anyagilag
nem tellett.)

A Film Színház Muzsika 1957. június
i7-i számában így írt az előadásról: „Az
Irodalmi Színpadon vérbeli, szórakoztató
kabaréműsort láttunk, ízléses és igényes
irodalmi összeállításban. Az Irodalmi
Színpad nem élt azzal a csábító lehető-
séggel, hogy a régi kabaré felújításának
ürügyén mindenféle kabarébohózatot
újítson fel, hanem egész műsorát - egy-két
sanzon kivételével - Nagy Endre írásaiból
állította össze. A dramaturgia nem akart
»aktualizálni«, s mégis (vagy éppen ezért)
az előadás friss és életteli volt, mert úgy
látszik, hogy a múlt és a közelmúlt igaz
problémáit ábrázoló tré-fák maibb
érvényűek, mint a ma álproblémáit
feldolgozó kabarétréfái. - Még valamit a
színházról is. Nem szerencsés az Irodalmi
Színpad számára jelenlegi (reméljük,
ideiglenes) »beutalása« a Móricz
Zsigmond Kultúrotthon színháztermébe.
Erre a terem sem akusztikailag, sem az
irodalmi műsorok bensőséges műfajára
való tekintettel nem alkalmas. Az Iro-
dalmi Színpad terveit és jövőjét figyelem-
be véve, nem »társbérletet« érdemel, film
és egyéb rendezvények mellett egy
kultúrotthonban, hanem saját, barátságos
és otthonos »főbérleti« kis színházat. A
Nagy Endre-műsor például a Vidám
Színpadon - ismert népszerűségét
figyelembe véve - bizonyosan elérne száz
táblás előadást is." (Somogyi Pál)

Addig is, amíg „főbérlőkké" nem vál-
tunk, az előttünk álló nyár folyamán ösz-
sze akartuk kapcsolni a hasznost a kel-
lemessel. A Budapesti Műsor Tanács
(szintén SZOT vállalat) vezetője, Fodor
Lajos kéthetes Balaton körüli turnéra kért
fel bennünket, amit örömmel vállaltunk.
Régi műsoraink számaiból vidám
„esztrád"-műsort állítottunk össze.
Sennyei Vera, Zsolnai Hédi, Gáti Vilma,
Ascher Oszkár, Ráday Imre, Keres Emil
és az éppen Debrecenből a Madách Szín-
házhoz szerződött Márkus László vettek
részt ebben a nyári kirándulásban. Műso-
runkat a Balaton körüli szabadtéri szín-
padokon mutattuk be. Megírták a helyi
megyei lapok, hogy az Irodalmi Színpad
műsorai bebizonyították; lehet nyári szó-
rakoztató műsort irodalmi szinten is
nyújtani a kikapcsolódni vágyó nyaralók-
nak. Kölcsönös volt az eredmény, mert ez
a kiruccanás számunkra is kikapcsolódást
jelentett.

BERKES ERZSÉBET

„Embert adjatok!"

Kettős értelemben is idézetre utalnak a
címet közrefogó macskakörmök: tíz
esztendővel ezelőtt ezzel a címmel írtunk
Gogol remekének pesti színházi
bemutatójáról (Egy őrült naplója), s már
akkor is úgy, hogy Gogolt citáltuk. Hőse,
a megalázott, sikertelen kishivatalnok,
Popriscsin kiáltja ezt a mondatot a téboly
előtti utolsó pillanatokban. Vedlett kis
odúját mind gyakrabban népesítik be a
meghasadó tudat képzetei, a környezet
nyomorúsága a gondolat nyomorult fi-
guráitól nyüzsög: Szofi, a Kegyelmes úr
lánya iránt érzett szerelem úgy válik
Popriscsin számára kibeszélhetővé, hogy a
leány kutyája s egy másik öleb intim
levelezésében - mintegy önmagát is már
kívülről látva - jelenik meg Popriscsin
szánandó alakja. „Embert adjatok!" - üvölt
a már alig-ember, mert tudja még, hogy
megkapaszkodnia, visszaevickélnie a
„túlsó partról" csak ilyen fogódzóval lehet.

Tíz esztendővel ezelőtt fergeteges taps-
vihar ünnepelte a monodráma alakító-ját,
Darvas Ivánt. A kritikai visszhang nem
volt ilyen egybehangzó. Néhányan úgy
vélték, hogy a színészi teljesítmény ebben
az esetben nem művészet, hanem
virtuozitás. Hevesi Sándor fogalmazására
utalva, aki szerint: van komédiás, van
virtuóz és igazi művész; az első csak
alkalomszerűen interpretál, a másik csak
technikája csillogtatásával kápráztat, s
csak a harmadik, a művész képes arra,
hogy árnyalt emberábrázolást adjon,
tehetségét a szerep szolgálatába állítva.
Nos ebben az értelemben a tíz évvel ez-
előtti kritikák szerint Darvas nem érte el a
lehetséges legnagyobb magaslatokat.

Mi nem így vélekedtünk, de nem ez
döntötte el a polémiát: Darvas Iván tíz éve
változatlan magas színvonalon és
változatlan sikerrel játssza Popriscsint a
Pesti Színház színpadán s vendégjáté-
kokon is. Most, közel a négyszázötvenedik
előadáshoz láthattuk alakításának töretlen
frisseségét, s boldogan voltunk egyike az
őt ünneplő közönségnek. Ugyanaz a
Popriscsin ez, mint az 1968-as? Igen, és
mégsem. Nem változott a



szöveg, Gogol prózájának Czímer Jó-
zseftől színpadivá formált textusa. Nem
változott a rendezés, Horvai István elegáns
ívű, a részletek gazdag kidolgozására
ügyelő értelmezése, színészvezetése. Két
komponens azonban mindenképpen
árnyalja a színjáték mai jelentését. Az
egyiket objektívebben ítélhetjük meg:
Darvas Ivánt, a maga testi valójában, s az
ezzel szorosan összefüggő gesz-
tusrendszerében. Teste rugalmasan en-
gedelmeskedik a gyors testhelyzet-változ-
tatásoknak, lélegzete, hangképzése vál-
tozatlanul kitűnő, s hogy a haja ma már
inkább ezüstös, mint sötétszőke, az leg-
feljebb a néző cinkos örömére szolgál:
„azért csak múlnak az évek ... "

Darvas Iván játékában az eltelt tíz év
nem ilyen nyomok miatt lényeges, azért
inkább, hogy mozdulatai, szöveghang-
súlyai még tisztábbakká, célratörőbbekké
váltak. A szkizofrénia elhatalmasodásának
kórisme pontosságú rajzát ma hívebben
képes kifejezni, mint évekkel ezelőtt.
Hirtelenebbek Popriscsin erotomán rán-
dulásai, zsebkendőjét nadrágzsebébe gyű-
rő, örömet-rettegést kifejező megrop-
panásai, s amit ezek által mond: a minden
áhított szépből, a szerelemből is ki-zárt
ember szexuális nyomorúsága ettől tán
még visszataszítóbb lett. Darvas ke-
gyetlenül pontosan tudja, hogy „semmi
sem lehet idegen, ami emberi" attól, aki az
emberábrázolásra vállalkozott. S ennek
megfelelően törekedett arra is, hogy Pop-
riscsin sóvárgó-tiszta villanásai
fájdalmasabbra finomodjanak: az utolsó
jelenetek-re gondolunk, amikor a tébolyda
agyon-gyötört, kényszerzubbonyos lárvája
távoli csillagokat, a falusi kicsi házakat s
anyját hívja. Ebben a szétesett, minden
„gusztustalanságot" megjárt lényben
pislákol még, villan mindaz, amire mi,
„épek" fogékonyak vagyunk. Hogy rólunk
is szól a mese, azt most erősebben
érezzük, mint tíz esztendővel ezelőtt. S azt
is, hogy a popriscsini bukástól nem
pusztán a véletlen kegyelme őriz meg,
hanem azok-nak az okoknak a hiánya is,
amelyek Popriscsin beteg hajlamának
kifejlődését siettették: az értelmetlen
munka, a Kegyelmes úr, a társadalmi
előítéletek és anyagi nyomorúság - tehát a
dráma egészének társadalmi-történelmi
töltete is megnő azáltal, hogy az őrület
megjelenése s kibomlása stációit Darvas
Iván pontosabbra, tisztábban áttekinthetőre
formálta. A másik komponens, amely
némiképp másmilyenre értelmezi azt a tíz
esztendeje született - s mindújra újjá-
születő - produkciót, nem ennyire tár

gyiasítható, de szerepe van. A közönség
sem ugyanaz már. Ez a publikum jára-
tosabb a színpadi effektusok értékelésé-
ben, mint a régebbiek nagy többsége. Ma
nagyobb a kereslet a „rendhagyó"

színpadi játékok iránt, olyan megoldá-
sokat fogadnak hökkenés nélkül, me-
lyekre 10-15 évvel korábban szisszenve
reagáltak volna. (Gondolok itt például az
önkielégítésre utaló mozdulatokra.) A
közönség ma kevésbé látja brillirozásnak,
inkább művészetnek azt, ami a szín-
padon végbemegy. S hogy ez így van,
Darvasnak köszönhető: a figura kontúr-
jainak kiemelését, gesztusok, hangsúlyok
markánsabbá rajzolását nyilván - és szó
szerint a bőrén- érzékelte estéről estére, s
mint vérbeli színész követte a nézők
színházi iskolázottságának fejlődését. Ez
a folyamata legszebb jutalmat adja, amire
színpadi élet képes: megmarad, mert vál-
tozni tud az idővel.

Ennek a sikernek van egy néma szerep-
lője is, akit, úgy hiszem, Várkonyi Zoltán-
nak hívnak. Tudjuk nyilatkozataiból s
még inkább munkáiból, hogy szíve
hajlandósága mindig a Pesti Színház-
méretű teátrumokhoz vonzotta.
Bizonyítható a Művész Színház
direktorságával s a mostanival is:
példátlan erejű a felismerő képessége és
hite a színészi tehetség ki-választásában s
művészei sikerhez segítésében. Hogy ez a
produkció tíz éven át

repertoáron maradt, abban igen nagy je-
lentősége lehet Várkonyi műsoralakító
szemléletének, vállalkozó kedvének.

Darvas Iván húszéves korában a Mű-
vész Színházban debütált példátlan si-
kerrel, Tolnay Klári oldalán, Anouilh
Euridikéjében. Várkonyi ma is hisz ennek
a művésznek a tehetségében. Nem kell
matematikai zseninek lennünk, hogy
kiszámítsuk: 10 év, 450 előadás - ez azt
jelenti, hogy minden évadban hetente
egyszer játszhatta a művész Gogol drá-
máját, örvendhetett a közönség, sikert
könyvelhetett cl a színház. Jó üzlet? -
megengedem: az is, de szívesebben ne-
vezném vonzó s követendő példának :
egy-egy nagy sikert segíteni így illik és
kell, nem pedig szereposztási zavarokkal,
műsorváltoztatásokkal nehezíteni, sőt
nemegyszer „eltüntetni" színlapról, szín-
padról.

Példátlan siker a Darvas Iváné? Inkább
példaadó.

Darvas Iván az Egy őrült naplója című előadásban (Iklády László felvétele)


