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Egy arc jelzései

Darvas Iván a Radnóti Színpadon

„Mindenre a szabadság tesz képes-
sé, így a szabadság elvesztésére is,
mely ezúton akár a szabadság teljes-
ségének is tűnhetik, azonban nem
így áll a dolog! A szabadsággal
ugyanis együtt veszik az arc fénylő
harmóniája, s e hiány miatt csak
önnön hitványságának a foglyaként
tekintenek rád a többiek, s igazuk
lesz! Hitványságodra tehát a többiek
megvetése tesz lakatot, s napjaid
innentől a pokol előképei."

(Johannes de Sanctis)

Immáron negyedik alkalommal lehettek
rendhagyó színházi estének tanúi azok a
nézők, akik rendszeres látogatói a Radnóti
Színpad „Szóváltás" című mű-sorának.
Mester Ákos ezen az estén Darvas Ivánnal
„váltott szót". Mivel az estről -
remélhetően mihamarabb és csorbítatlanul
műsorra kerülő - rádiófelvétel készült, az
elhangzottak aprólékos felidézése helyett
alkalom kínálkozik a forma
színházszerűségének mérlegelésére. Leg-
alább három ok miatt. Mester Ákos sze-
rénykedve előadott, de jócskán túldi-
menzionált bevezetőjében maga mondta,
hogy aminek tanúi leszünk, az sem nem
interjú, sem nem talk show, hanem - elő-
adás. Ezen az „előadáson" egy kivétele-

sen nagy színész talán legkidolgozottabb,
de mindenképpen legtökéletesebben
megformált szerepét adta: önmagát. Ez a
második ok. Ugyanis szerep és személy
viszonyát oly magától értetődő természe-
tességgel tette láthatóvá, hogy a puszta
leírás termékenyebbnek tűnik (ebben az
esetben) az elvont fejtegetésnél. Hogy az-
után ezeket az estéket valóban előadásnak
kell-e tekinteni, s főként milyen értelem-
ben, azon lehetne, de fölösleges vitatkozni.
Ami viszont vitathatatlan: a színpadon,
nézők előtt történnek, s a színpadszerűség
törvényeivel oly kevéssé számolni, mint
ezen az estén, bár könnyen kiküszöböl-
hető, de rendkívül zavaró hiba.

Nagyon hiányzott a díszlettervező sze-
mélye vagy minimális figyelme. Az or-
mótlan asztal s a két szintúgy csónaklakkal
lekent s szintúgy ormótlan szék legfeljebb
egy műparasztház verandáján nem lenne
azonnal szembeötlő módon ronda. Ez a
„díszlet' az asztalról lelógó s a színpad
előterén (!) átgubancolódó vezetékekkel
együtt leginkább egy elhanyagolt sufnit
idéz fel, és mindenképpen méltatlan az
alkalomhoz. (A hatvanas években mindez
talán még némi avantgarde bájt kölcsönöz-
hetett volna az estének, azonban az avant-
garde nemcsak Darvas Iván és Mester
Ákos személyéhez inadekvát forma, ha-
nem és ráadásul napjainkra maga is rafinál-
tabb, csillogó-villogó posztmodern köntöst
öltött.)

Hiányzott továbbá egy rendező is, aki a
számára egyelőre szokatlan színpadi
jelenlét bizonyos buktatóin átsegítette
volna Mester Ákost, és színpadi viselke-
dését, mozgását a lehetőséghez képest
összehangolta volna Darvas Ivánéval.

Tehát Darvas Iván a Radnóti színpadán:
mozdulatlan arc, vonásai tökéletes
harmóniába rendeződve. Olykor ez az arc
elmosolyodik, olykor csodálkozva fel-
húzódik a szemöldök, olykor pedig te-
kintetét félig eltakarja a ráhúzódó szem-
héj: „ha megkérdezték, hát válaszolok, de
erről a legszívesebben hallgatnék". Ezek
az arcjelek mindenkor az arc nyugalmából
kelnek életre, s mindenkor abba merülnek
vissza, mielőtt egy újabbnak adnák át a
helyüket. Tiszta egyértelműség minden
pillanatban, de ennyi lenne az egész?!
Nem szoktunk-e mindahányan
mosolyogni? Es ki nem csodálkozott még,
ki nem jelezte még soha arcával zavarát?!
Szinte mindenki, és mégis!

Darvas ugyanis valóban csak jelzi (!)
zavarát; mosolyával valóban csupán jelzi,
hogy kevéssel jobb lett talán a kedve, vagy
csipetnyit összébb húzott szemével azt,
hogy rosszat avagy kellemetlenebbet sejt,
és ezért erősebben figyel, mint azt
megelőzően. Tehát sem zavara, sem
jókedve, de félelme sem uralkodik el rajta.
Az marad mindenkor, aki volt: a rendezett
arcával finoman elegáns Darvas Iván, aki
tán picit jobb kedvű épp, vagy éppen
zavarban van. De ő van zavarban, s nem
az eluralkodni hagyott emócióktól
megsemmisülni látszó személyiség
pillanatnyi haláltusájának vagyunk
feszengő tanúi.

A darvasi fegyelem tükrében a min-
dennapos viselkedést megtestesítő, annak
sztereotípiáin uralkodni nem tudó
köznapiság túljátszottnak, dilettáns „ala-
kításnak" tűnt. S itt nyilvánvalóan nem
Mester Ákos személyéről, s legkevésbé
sem ki- és megpróbált riporteri kvalitá-
sáiról van szó, hanem rólunk, nézőkről: a
mi mindennapjainkról, a színpadon itt épp
általa képviselt köznapiságunkról, mely
sokkal inkább jól-rosszul, de elszenvedi,
semmint alakítja a helyzetet, melynek
pedig résztvevője. Igen, Darvas Iván épp
úgy mosolyog, nevet, olykor zavarba jő,
vagy épp csodálkozik, ahogyan az velünk
is számtalanszor megesik, csak épp
kevésbé. Nem annyira! Vonásait nem dúlja
szét sem öröm, sem bánat, sem pedig
félelem. Ezek az érzelmek csak megjelen-
nek, mert jelzi őket, s éppen ezért egyetlen
pillanatig sem martalékuk!

Darvas Iván az Ördögökben Törőcsik Marival



Természetesen egy pillanatig sem sza-
bad azt hinnünk, hogy a köznapi életet élő
ember csakugyan emóciói martaléka,
hogy személyisége újra és újra „valóban"

megsemmisül (vagy „fölfüggesztődik");
hogy tehát az emberek közül az lenne és
lehetne színész, akinek személyisége
„erősebb" a miénknél stb. Ezen az úton
csak ilyen és hasonló csacskaságokhoz
juthatunk (melyeknek az ellenkezője ép-
pen így nem igaz), a bulvársajtó lapjairól
új életre kelt romantikus esszéizmus
álbölcsességeihez. Beláthatjuk viszont,
hogy a színjátszás valóban, miként már
Shakespeare is mondotta volt, tükör, ám
oly specifikus, hogy működésének meg-
értéséhez csak a társadalomlélektan s
annak is legújabban művelt etnometo-
dológiai ága segíthet hozzá. Ha ugyanis
Darvas Iván arcának játékával a köznapi
magatartásmód színpadon „túljátszott",
színészileg „dilettáns" megnyilvánulásai
szembesülnek, s ráadásul eszünkbe idéz-
zük régebbi idők - itt megengedhető
egyszerűsítéssel - deklamálónak mond-
ható színészi modorát, mely napjainkra
(már ahol maradtak még nyomai) modo-
rossággá fakult, nos, e csapáson tovább
gondolkodva szinte kényszerítő erővel
kell belátnunk, hogy a színház a modern
kori szocializáció egyik - talán a - leg-
fontosabb színtere. Az a hely, ahol az
egyre kevesebb, egyre finomabb - Darvas
Iván esetében már éppen csak jelzés-
szerű! - színészi eszközök tükrében pil-
lanthatjuk meg és ismerhetjük föl, hogy
immáron mennyire tanultunk meg a má-
sik ember arcából olvasni, érteni gesztu-
sait. S csakis a színikultúrával rendelkező
s azt ápoló kultúrákban válhat világossá,
hogy ehhez képest mennyire túl-játsszuk
szinte valamennyi szerepünket, melyeket
ránk a mindennapok kényszerítenek.
Ugyanakkor a túljátszás, az emóciókon
való uralkodás helyett az emóciók
eluralkodása - tünet. A hisztéria tünete.
Ha pedig így áll a dolog, akkor
nyilvánvaló, hogy a színház ugyan nem
szüntetheti meg azokat az okokat, ame-
lyek miatt olykor már-már elviselhetet-
lennek vélt terheket rónak ránk a min-
dennapok, de igenis gyógyíthatja mind-
azokat a sebeket, amelyeket épp ezek a
napok ejtenek és ejthetnek rajtunk! Gyó-
gyítja, mert artikulálásukhoz ad egyre
fürgébb, Darvas Iván művészetében már
szinte csak jelzésekből építkező eszköz-
rendszert. S ezáltal az „átéléssel" s nem
jelzésekkel dolgozó ember számára már
„elmondhatatlant" teszi nem is elmond-
hatóvá, de a jelzések által elmondottá!

Ez pedig azt jelenti, hogy az a társada-
lom, amely színészeit egyre lehetetlenebb
és lehetetlenebb feltételek közé száműzi,
s ezáltal önnön színikultúrájának tán
akaratlanul is a lerombolásán
munkálkodik, nos, az éppen hogy önma-
gát rekeszti meg az adott civilizáció adott
fokán. S lévén a civilizáció folyamat - ha
nem is mindig fejlődés, de mindenkor
változás -, egy ilyen mesterséges, mert a
színikultúra romjaiból létrejövő börtönbe
lassanként minden visszaroskad és -
hanyatlik. Az artikulációról - a finomodó
kínhoz finomodó és alkalmazkodó, éppen
„azt" jelző artikulációról - való lemondás
következtében legvégül minden megértés
lehetetlenné lesz: ha minden-ki
„túljátszik", akkor mindenki hazudik.

Így, eme tágabb, ha úgy tetszik, társa-
dalmi kontextusban érthetünk meg vala-
mit abból, amit nagyképűen a „színészi
játék", pontosabban Darvas Iván üzene-
tének nevezhetünk, s amely üzenet alakí-
tásainak közös magját alkotja. Mert ez a
Csókos asszony színpadán és az Ör-
dögökben nyújtott alakításában ugyanúgy
jelen van, mint amikor „civilként" Mester
Ákossal beszélget. Első közelítésként
talán nevezzük eleganciának, amely azon-
ban korántsem manírt jelent itt! (Más
kérdés, hogy ez a mentalitás először
valóban az arisztokrácia egymás közötti
érintkezésében alakult ki, s a népkultuszt
meghonosító jakobinus diktatúrát követő
romantika vihara - igen szerencsétlen
módon -- az újra barbarizálódó
magatartásmódok perifériájára sodorta.)
Meglepő ugyan, de az eddigiek fényében
könnyen belátható, hogy az, ami arisz-
tokratizmusként hat, az valójában a be-
szélgetőtárs (s így. a nézők) megbecsü-
lése, mégpedig éppen azáltal, hogy affek-
tusainak nem kifejezésével, hanem jel-
zésével jelzi azt is, hogy a másik ember
jelekből is ért, tehát olyannyira egyen-
rangú partner, hogy nem kell a fülébe
ordítani - vagy épp az arcába nevetni. S
ez a magatartásmód - szemben a leg-
újabbkori mozi legújabbkori sztárjainak
többségével, akik legtöbbször egy-egy
emóció foglyai- és favoritjaiként csak
azokat az emóciókat jelezhetik, amelyek
az alaptípushoz egyáltalán transzformál-
hatók (gondoljunk akár Belmondo „csi-
bészességére", vagy épp Schwarzenegger
keménységére) - nos, ez a darvasi ma-
gatartás mindennek, pontosabban mind-
annak a jelzésére képes, amit napjainkból
egyáltalán jelezni lehet - és érdemes.
Ugyanakkor ez a fegyelem sosem merev,
hanem természetes - ha úgy tetszik,

Darvas Iván a Csókos asszonyban

elegáns. Ennek az eleganciának az egyik
(meglehet, legfontosabb) összetevője
abban rejlik, hogy két emóció jelzése
szinte sosem egymásból nő ki. Az arc
előbb mindig visszatér „alapállapotába",
a fegyelmezett arc keresett harmóniájá-
hoz. De mert mosoly és csodálkozás,
vagy zavar és harag között mindig feltű-
nik a keresett harmónia, mely a két emó-
ció jelzését elválasztja, s ezáltal mindket-
tőt hangsúlyossá is teszi, nos, éppen
ezáltal meg is szűnik „keresett" volta,
hiszen mindig ide tér vissza, tehát nyil-
vánvaló: ez ennek a különleges arcnak a
„természetes" állapota.

Az eddig elmondottak még jó esetben is
legfeljebb Darvas Iván játékkultúrájának
csak az „alapkészletét" vagy annak egy
részét alkotják. (S ha valami mégis
utánozhatatlanul egyénivé avatja őket, az
sokkal- inkább a mérték mindenkor
pontos ismerete és betartása, a túlzott
emócióktól való tartózkodás, a kitörésü-
ket ellensúlyozó fanyarság: a „mit tenne
velem, ha hagynám eluralkodni" jelzése.)
Ugyanakkor mégis ebből az alapképletből
érthető meg a - talán Popriscsinnel
kezdődő s a közelmúltban a Doszto-
jevszkij-adaptációban folytatódó - „nagy"
alakítások szerkezete is. Itt épp csak
megemlíteni lehet, hogy végletesnek be-
állított (színpadi) pillanatokban ez az
alapállapot mintegy „eltolódik". Egyik
vagy másik jel mintegy a színész arcára
rögzül, s erre az alapjelre rakódnak újabb
tünékeny jelek, melyeknek meg-megma-
radása az arcon a lélek passiójának egy-
egy újabb stációját jelzi. Ugyanakkor a
lélek legvégletesebb torzulásai is mint-
egy a reneszánsz festmények finomságá-
val és pontosságával kerülnek szemünk



elé; érthető módon, hiszen a „technika"
mintegy azonos: a rétegenként építkező
mesterek tökélye ez. (Csak zárójelben
jegyzem meg, hogy Darvas alakításai
éppen ezért minden kritikánál pontosab-
ban jelzik és minősítik a rendező munká-
ját. Szinte mindig „jó", ám a rendezőn
múlik, hogy ez a jó alakítás hány réteg
felvitele árán születik meg.)

Az est maga egyébként három részre
tagolódott. Az első és a második részt -
noha Darvas Iván mindkettőben önma-
gáról beszélt - az választotta el, ami a
publicisztikát a művészettől megkülön-

bözteti. Mester Ákos kérdéseiben eleinte
hemzsegtek az „identitástudat", a „ki-
sebbségi lét" s a hasonló szavak. Szinte
minden adva volt tehát, hogy egy vezető
magyar értelmiségi „odanyilatkozzék"
mind a kétszáz-valahány jelenlevőnek s
esetleg még az éternek is. Darvas Iván
kultúráját dicséri, hogy csak látszólag
válaszolt ezekre a tudományoskodó ter-
minológiába öltöztetett, de valójában a
harmincas évekbe illő kérdésekre. Az
életét mesélte, de poentírozva, s mintegy
a poénokkal jelezte, hogy érti ő az áltu-
dományos kérdések magyarkodó mag-

vát. Nos, miközben látszólag válaszolt,
valójában elterelt, pontosabban ráterelte
a szót arra, ami a művészet számára
valóban fontos: az emberre, aki önnön
életvilágának mindenkor főszereplője, és
sem-mikor sem alázódik sem jobb, sem
rosszabb ügyek statisztájává, sem pedig
az életvilágot gyarmatosítani akaró
intézményvilág egyik eszközének
eszközévé. A műsor második felében
végre ember-nyelven feltett kérdésekre
születhettek emberi válaszok. A egyik
legutolsó kérdés így hangzott: honnan és
főként miért gyermekeinek „furcsa"
neve, Ráhel és Benjámin? Darvas
elmondta hát, hogy ki volt Jákob, akinek
egyik gyermekét hívták Ráhelnek, egy
másikat pedig neveztek Benjáminnak.

Mint Thomas Mann „szép beszélgeté-
sei" a József és testvérei lapjain. Ám itt
nem az áradozásnak van ideje és helye.
Helye és ideje van viszont, hogy arról
essék szó: mi is, pontosabban milyen is
az a civilizáció, amelyet Darvas Iván
majd minden alakításával s már-már
puszta jelenlétével is képvisel. Keresz-
tény? Netán katolikus? Ha ezt igenlően
írnám, úgy szinte biztosan igazat írnék,
ám annak nevezném a keresett tárgyat,
ami e tárgynak csak az egyik lehetséges
állapota. Holott az állapotot is minősíti
ez a civilizáltság, mely éppúgy lehet
tehát zsidó is, ahogyan szkeptikus. Igen,
civilizáltság, hiszen Darvas Iván saját
kegyelemtapasztalatáról, transzcenden-
ciaélményéről szólt. De! szavai nem ku-
szálódtak össze, mondatai egy cseppet
sem váltak zavarossá, mint az manapság
mégoly iskolázott elmékkel is oly gyak-
ran megtörténik, ha hasonló történések-
ről nem élőszóval, de írásban nyilatkozni
próbálgatnak. Darvas Iván nem bonyoló-
dott zavaros fejtegetésekbe, nem hebe-
gett és nem dadogott, hanem elmesélt
egy régi-régi és mindenki által ismert
történetet, ami maga a hagyomány. S
ami őbenne más, ami nem hagyományos
- hogy picit több-e vagy sokkal-sokkal
kevesebb -, az oly lényegtelen, hiszen
kiderül, ez is kiderül abból, ahogyan
mondja, ahogyan elmeséli és formálja a
szavakat. Hiszen színész - mondhatjuk
lemondóan legyintve, de azt hiszem, té-
vedünk. Valóban színész, de azon nagyon
kevesek közül, akik inkább tudva, mint
nem tudva be is töltik azt, ami a színészet
funkciója, s mert betöltik azt, jócskán át
is alakítják. Éppen ezért eshet meg az is,
hogy mégis Mester Ákosnak volt igaza, s
színház volt ez is: egy előadás.

Darvas Iván a Sirály vígszínházi előadásában Ruttkai Évával ( Iklády László felvételei)


