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A FELHŐALAKÚ SZÍNMŰ
DARVASI LÁSZLÓ: SZÍV ERNŐ ESTÉJE

lyan tragikomédiát nem csupán a Macs-

kajáték Örkény Istvánja írt, amelyben

„minden színhely elejétől fogva a színpa-

don van", és „a darabot úgy kell eljátszani,

mintha egyetlen mondat volna". Darvasi

László Szív Ernő estéje című, szünet nélküli szo-

rongó komédiája azonban hasonlóképp ilyes

színmű, és É. Kiss Piroska díszlet- (és jelmez-)

tervező levegősen szét is teregette a debreceni

Csokonai Színház Horváth Árpád Stúdiójának

színpadán a - több funkciójú - szerkesztőségi,

presszó- és íróasztalokat, Szívék hitvesi ágyát,

egy-két egyéb bútordarabot.

Meglehet, nem a debreceniek Szív- és szív-

melengető hangulatú budapesti vendégjátékát

derűs mosollyal végigülő Esterházy Péter az

egyetlen szerző, aki „mint pincér, Kosztolányit

tartja mesterének". Ám Darvasi darabjának egén

rögvest „Kosztolányi Dezső alakú" fellegek úsz-

n a k - bár ezeket mások „Szabó Dezső alakúak-

nak" látják; és az egyik főszereplő Géza úr, az

öreg pincér, akit Csikos Sándor bölcsen

meglassított mozdulatokkal, a csakis a

pincérekre (hitel nem alma) jellemző fölényes-

bánatos lélekismerettel formáz, csöppnyi

varázserejét is elhitetve.

Bizonyára nem pusztán Karinthy Frigyes ta-

lálkozott egy fiatalemberrel, ifjúi önmagával, aki

számon kérte rajta öregedő önmagát, elpuská-

zott terveit, lazuló erkölcsét - de Darvasi főhőse

is találkozik egy fiatalnál fiatalabb emberrel, a hol

labdázó, hol kegyetlenül kritizáló gyermeki ön-

énnel, s e gyermek a vénnél is vénebb, mert ő

„máskülönben a Halál". A Szív Ernővé lett Mertz

Tibor, akit ágyán heverve ismerünk meg, italo-

san heverve sajnálgatunk sokszor (ő, Szív hever,

de egy kicsit a helyében érezzük magunkat), a

címszereplővé lényegült színész az ülő, álló, fut-

kosó Szívben is a született heverészőt mutatja

meg, kevéssé változatos, ám igen biztonságos

technikával. Szív nem lusta. Verdes, kalimpál,

dobog, szeret, nem szeret, és amikor itt az ideje

vagy kényszere, akkor ír, hírlapír. Szív Ernő

egy-szerűen heverészésre van kitalálva a

Teremtő által, vagy heverészve szeretne

kitalálni magának egy Teremtőt.

Természetesen nem csak Josef K.-t, Franz

Kafka A percímű regényének áldozatát keresték

egy reggel. Sz. Ernőt is állandóan keresik, s neki

sem mondják meg a keresők, miért keresik. Ka-

Jelenet az előadásból
(Máthé András felvétele)

kuts Ágnes mint madárkának öltöztetett,

madárhangon sipítozó, nagyothalló, őszhajú

matróna még Szív Szívségét se hiszi el, neki egy

jobb Szív és igazibb Szív kellene. A Bácsi,

Sárközy Zoltán - szigorú és epés magyar úr - a

magyar történelem Kosztolányi, Szabó Dezső és

mások által is megírt, egyszerre félelmetes és

nevetséges árnyalakjait képviseli, az egész

előadást átjáró, jó stílusérzék egyik

meghatározó színészeként. Ha ők a régmúltból

itt ragadt fölkeresők, Rózsi - szerencsés és

intrikus fiatalasszony, aki lehetőleg élve

maradva óhajtaná lemészároltatni ma-gát - és

férje, Lajos - gyilkos hajlamú magyar úr, aki a

legnagyobb kést szerezte be a Vas-edénynél - a

jelenkori felkeresők. A Szív Ernő estéje ironikus-

szatirikus-vicces-groteszk egyvelegéhez ez a

házaspár, Kelemen Tímea és Garay Nagy

Tamás a kevésbé úri, sőt, mondhat-ni, lumpen

életvitel diszkrét báját éppoly karikírozó erővel

kölcsönzi, mint az öregek a fölkeresés

historizmusát és a további fölkeresők a maguk

szerényebb színeit. Tóth Zoltán bürokrata an-

gyala pompás mellékalak, az epizód pompás

mellékelem. Matkó Sándor (Öreg hírlapíró) és

Korcsmáros Gábor (Fiatal hírlapíró) szekundáló

játékostársak lennének, ha előbbi nem éreztetné

azt a fájdalmat és butaságot, hogy ő elszalasz-
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totta a Szívséget, utóbbi ábrázatáról pedig nem
sütne, hogy ő sose lesz Szív. Külön (bal)szeren-
cséjük - és a darab dramaturgiai logikájából is
következik -: ők is belekeverednek egyik-másik
fölkeresésbe, és a három fölkeresett bujdokló ko-
reográfiáját Pinczés István rendező minden
alkalommal a vígjáték és a szomorújáték, a
kabarétréfa és az abszurd együttesében
szervezte meg.

Az előadás legmostohább, rendezőileg is el-
hanyagolt feladata a Szívnét megformáló Oláh
Zsuzsának jutott. Kénytelen sokat aludni és so-
kat hallgatni. Igaz, Szív eléggé rendszertelenül
jár haza látnivalóan úgy-ahogy még szeretett
asszonyához, és akkor is a fölkeresésekkel van
el-foglalva, nem neje fölkeresésével. Pinczés a
darab aktív elemeit tovább dinamizálta, passzív
elemeit rábízta a tartalmatlan csöndekre, az elol-
tott reflektorok jótékony sötétjére. Mindebből pe-
dig következik, hogy a harmincas írógeneráció
egyik legtehetségesebbjének tudott Darvasi
László egyenetlen és sokszor drámaiatlan stíljá-
tékot produkált. Ez mit sem csökkenti Dobák Lí-
via dramaturg és Pinczés István rendező - álta-
lában a Csokonai Színház - esztendők óta kö-
vetkezetes stúdióprogramjának írókat, dráma-
szerzőket indító eltökéltségét.

A szorongó komédia szünet nélküli, mégis van
benne szünet. Nagyjából az első óra (a fölkere-
sésekkel váltakozó szerkesztőségi életképek)
után a színmű elveszti mozgási energiáját, hely-
zeti energiája pedig kevés a „bírósági tárgyalás"
újabb hosszú-hosszú perceihez, a „második
részhez". Molnár Ferenc (Liliom) vagy mások
nevét, a sok nevezetes (drámai) tárgyalási jele-
netet kár ezzel az ügyetlen fordulattal kapcsolat-
ban előhozni. (A tárgyalást a fölkeresők újabb
szerepei révén, kettősjátékban, rengeteg szar-
kasztikus elemmel bonyolítják.)

Nyertünk tehát egy ígéretes és kellemetes el-
ső félidőt; a lagymatagabb második félidő végén
a labdázó gyermek irdatlan közhelyei már nin-
csenek ínyünkre. Szeretni való, tehetséges elő-
adás ez; egy dráma fele - és egy író, útban a
dráma felé.

A sok név nem epigonizmust: hatásokat érzé-
keltetett. Esterházy Péter egyszer odavetette
valamely lapaljra: lopva - no nem: merítve Örkény

úrtól. Sok mindent láttunk ezen az estén lopva -
no, nem: merítve, például Esterházy úrtól. Szív
Ernőnek szerencsére könnyű. Ő Darvasi László
úrtól meríthet.

Darvasi László: Szív Ernő estéje (debreceni Csokonai

Szinház Horváth Árpád Stúdiója)
Díszlet-jelmez: É. Kiss Piroska. Dramaturg: Dobák Lí-
via. Zene: Koizumi Takajosi. Rendező: Pinczés István.
Szereplők: Mertz Tibor, Potyók Dániel, Oláh Zsuzsa,
Csikos Sándor, Matkó Sándor, Korcsmáros Gábor,
Kakuts Ágnes, Sárközy Zoltán, Kelemen Tímea, Ga-
ray Nagy Tamás, Szántó Valéria/Sarkadi Lívia, Somos
Mónika, Tóth Zoltán.
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SZÉP JOBB
SZÉP ERNŐ: PATIKA

sírva sem vigadó Laposladány mered
tompultan a harmadik évezred elébe is, és a
különb-különb Balogh Kálmánok torz, epigon
igyekvései sorra elvetélnek, amikor, mondjuk, a
nagy csinnadrattával - vakulj, világ! -
visszajánosított Nobel-díjas amerikai John

egyetemi díszdiplomájának latin szövegében k-
val írják és tűrik meg a doctort a félig
Dudinszky, félig Balogh pannon kentaurok, egy
fiatal rendezőnek joga van hozzá, hogy
nyersebben, indulatosabban, kegyetlenebbül
fogalmazza meg a véleményét a dolgok állásá-
ról.

Voltaképpen nem attitűd, inkább arányok
kérdése az egész. Novák Eszternek valahol
félúton össze kellene találkoznia Szép Ernővel,
mondjuk, érzelgősebben, így: szeretnie kellene
Szép Ernőt. Úgy például, amint Ascher Tamás a
maga Csehovját vagy Székely Gábor a maga
Füst Milánját szerette. Egy bizonyos ponton
tudniillik Szép Ernő, aki nagyszerű drámaíró
lévén szelíd líraiságában is szuverénul
hajthatatlan, fellázad: ne az én rovásomra
tessék itten demonstrálni, mondja, és homokot
szór az előadás masinériájának kerekei közé.

A Patika nemcsak társadalmi látlelet, hanem
emberi történet is. Kívülről, a végeredmény felől
nézve, Balogh Kálmán kétségkívül olyan, amilyennek
Novák Eszter látja: talmi, széllelbélelt, reménytelen
eset. Ő maga azonban természetesen másnak látja
magát: szebbre, jobbra vágyó-nak, többre
hivatottnak, érdemtelenül boldogtalannak. Szép Ernő
pedig, ahogy illik, egyszerre látja kívülről is, belülről
is. Ezért a három felvonás, amely mesterien pontos
rajza egy fejlődés-történetnek: röviden summázva -
az elsőben a patikussegéd tétován reménykedik, a
másodikban a beteljesülést ostromolja, a
harmadikban megadja magát, üres pózokba és
cselédszoknyák emelgetésébe menekül. Ha a
rendező a figurát csak kívülről hajlandó nézni, vagyis
belsőleg egy pillanatra sem azonosul vele, valóban
nincs szükség a harmadik felvonásra, hiszen kívülről
nézve Balogh Kálmán valóban végig önazonos.
Akkor el lehet tekinteni például attól, hogy a hős az
első felvonásban hangsúlyosan nem vállalja a pesti
gavallér hazug szerepét, és nem hagy magától intim
részleteket, pletykákat, „szellemességeket"
kicsikarni, a másodikban pedig éppenséggel nyíltan
vall a patikusnénak sivár, nyomorúságos pesti
életéről, és csak a

agyon irigyeltem aznap esti kísérőmet,
amiért előzetes ismeretektől érintetlenül
ülhet be egy Patika-előadásra; miközben
magam is ünnepi hangulatban voltam,
mint mindig, ha Szép Ernővel esik
színpa-

di találkozásom, előre élveztem a revelációt,
amely majd kísérőmet éri.

Előadás végén mondott kísérőm annyit jegy-
zett meg: ez egy jó darab lehet, csak nem azt ját-
szották. Ami végtére lehet egyfajta rendezői
színház summázata is, és nagyon is megeshetett
volna, hogy hevesen vitázni kezdek: jól tették,
hogy nem a darabot játszották, mert amit ját-
szottak, a darabnál is jobb. De nem voltam vitázó
kedvemben, már csak azért sem, mert kezdeti
felajzott készenlétemet a nézőtéren ülve lassan
mind ólmosabb fáradtság váltotta fel. Bekövet-
kezett, amit soha nem hittem volna: a második
felvonást, amelyről korábban már leírtam, hogy
hosszú párjelenete a magyar drámairodalom
egyik csúcsteljesítménye (de világszínházi anto-
lógiákban is helye lenne), s egyik szerepét rá-
adásul talán legkedvesebb színésznőm játszotta,
csendesen végigunatkoztam.

Mi történt itt, túl azon a lehangoló tényen, hogy
a megcsonkított, harmadik felvonásától amputá-
cióval megfosztott dráma előadása negyed ti-
zenegyig tart?

Kezdjük a végéről, amikor Kati, a kis cseléd
megkérdezi Balogh Kálmánt: ő szerezte-e azt az
édesbús, andalító nótát, amelyet elhegedül neki.
Szép Ernőnél Kálmán „bólogat, hogy jól van, ő
csinálta, (...) áhítattal húzza, maga is himbálózik,
(...) összenéznek, Kálmán is mosolyog." A füg-
göny összemegy - csendes, szomorkás lapos-
ladányi idill. Itt Kálmán hallgat, s mélységes un-
dorral, keserűséggel bámul a világba. Mintha
most eszmélne rá: a dal nem az övé, az álmok
nem a sajátjai. Az álmok, amelyekkel a nagy ma-
gyar Laposladányt - „békében", ahogy Szép Ernő
kormegjelölése szól - fel akarná bolydítani,
másodlagosak, idegenek, erőtlenek, nem-csak
Laposladányhoz nincs közük, de ő is csak
magába szuggerálta őket. Ezért nyeli el Laposla-
dány győzelmes posványa. Iszonyú magyar
patthelyzet.

A különös az, hogy voltaképpen Szép Ernő is
ugyanezt mondja 1918-ban: hovatovább száz
(száz? csak száz?) év magyar és kelet-európai
drámája ez. És amikor egy bénult, legföljebb már


