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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
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nagy kudarc után, a harmadik felvonás elején
kezd hőzöngeni Jóvér Janinak meg Fábián labo-
ránsnak aranyporos, arszláni pesti napjairól.
Nem, ebben az előadásban e két utóbbi dialógus
a második rész elejére, a patikusnéval való
nagyjelenet elé kerül: Balogh Kálmán nem me-

nekül a hazugságba, hanem az első perctől mo-
nolitikusan hazudik.

Ha ebben az előadásban, mint mondtam, va-
lóban nincs szükség a harmadik felvonásra, fel-
tehető a malíciózus kérdés: hát az első kettőre
szükség van-e? Nos, az első egy jó részére még
mindenképpen: Laposladányt kellős méltó indu-
lattal, színesen és találékonyan vázolja fel a ren-
dező. Magyar világ: harsány, heves, tempera-
mentumos-és semmi sem történik benne. A si-
ker persze abból is adódik, hogy ebben a rész-
ben az epizodisták a főszereplők, s ők méltán
statikusak, egy-egy vonásra redukáltak; egytől
egyig kitűnőek is mind, Dengyel Iván, a flegmati-
kus megszállottsággal „stempliző" postamester
úr, Széles László, az életveszélyesen snájdig és
kedélyes jegyző úr, Schneider Zoltán, az eldu-
gott biliárdgolyókért akár gyilkolni is képes, sötét
nézésű Jóvér Jani kiváltképpen azok, nem is

Zummáj-zummáj-jelenet

szólva a Provizor Köves Ernőről, akinél tökélete-

sebb, Rajnai Gábor-os öreg gigerli-sziluettet rég

nem láttam magyar színpadon, no és mindenek-

előtt az est kiemelkedően legjobb szereplőjéről,

Csomós Mariról, aki a postamesterné szerepé-

ben úgy kiszámítható, hogy minden megmozdu-

lása újabb frappáns meglepetés.
Mindamellett már itt is akadnak számomra

megmagyarázhatatlan mozzanatok: például va-
jon miért nem fért bele (amikor nagyon is belefért
volna) a rendező koncepciójába a bőrkabát-
konfliktus egyértelmű indítéka, vagyis Borgida
uradalmi bérlő (Gőz István) zsidó származása;
avagy: hogy kerül Juki cipője az asztalra és Juki
(Sztarenki Pál) az urak közé, bratyizó cimbora-
ként, dámák táncpartnereként, amikor a cigány
helye akkor is, mint most is, enyhén szólva sokkal
körülírtabb volt; mint ahogy csak öncélúnak tu-
dom értékelni a Rebeka nevű szegény cseléd-
lány (Prókai Annamária) - Szép Ernőnél csak
pelerinkivivő némaszereplő - magánszámsoro-
zatát a nyíltszíni hanyatt vágódástól a mackóval

való idétlenkedésig; vagy éppen a másik szolgá-

ló, Kati (Tóth Ildikó) apoteózisát, a körüldongás-

tól, feldobálástól egészen neve kéjes, rituális is-

mételgetéséig. A koncepció, mint ezt a cigányok

és cselédek emancipálása jelzi, nyilván tudato-

san mellőzi a társadalmi hierarchia érzékelteté-

sét, amit utólagos köldöknézéssel értelmezhe-

tek úgyis, hogy homogén képletként kívánja be-

mutatni Laposladányt, szimultán nézőként

azonban csak a fejem csóválhatom. Mellesleg

nem egy esetben - így az idegen szövegbetol-

dások, nem egy elburjánzó játékötlet hallatán-

láttán - átvillant rajtam a gondolat: talán túl sok a

kiváló, alkotóművészi rangú dramaturg ebben a

színházban, s mind sorban beleadják a maguk

gegjeit (mustárját, mondaná a német) az elő-

adásba, fellazítva annak ökonómiáját.

A kitűnően indult felvonás második része így

aztán tautológiába fullad; az elsőre, de még má-

sodikra is roppant mulatságos zummáj-zummá-

jozás sokadszorra ellaposodik; a szöveggel-szi-

tuációval alá nem támasztott ötletek pedig, ha

mégoly szellemesek is, megbosszulják

magukat. Így például meg lehet csinálni, miért is

ne lehetne, hogy lgnácné (Várhegyi Teréz) a

színpad
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szélén virágokat ültet át, s aztán a jegyző úr eze-
ket kitépdesve díszíti fel a részegségtől elterült
patikus urat (Fazekas István) mint ravatalra fek-
tetett holttestet, miközben saját fejére sugárko-
ronát illeszt Balogh Kálmán már eddig is túlját-
szatott gallérjaiból; de minek, ha 1. a sziporka
semmit nem ad hozzá a már tudottakhoz; 2. a
színészek már nem tudnak hozzá újulni; 3. az
előadás ritmusa lelassul és szétesik tőle. Itt kezd
bosszút állni Szép Ernő, amiért laza, játékosan
finom pointillizmusa harsogó, kemény színfoltok
szaggatott sorára bomlik, amiért az iróniából ki-
hullik a gyengédség, és szarkazmussá vastag-
szik, amiért az impresszionizmus hipernaturaliz-
mussal kevert expresszionizmusra vált.

Hátra van még azonban a nagy ígéret, a má-
sodik felvonás (azaz itt: rész), amelytől a néző
még remélheti, hogy az első felvonásban kitűnő,
teljes figurát hozó Takács Katalin (Patikusné) ki-
bontakozik, és a Balogh Kálmán groteszk színeit
tehetségesen felvázoló Magyar Attila elmélyíti
alakítását. A várakozást már némileg lehűti a fel-
ütés; hiába, megszoktuk már, hogy miként a
Hamlet a helsingőri, a Patika második felvonása a
laposladányi éjszaka csendjével induljon, s abból
fejlődjék ki a párjelenet, ráadásul a harmadik
felvonás elejéről iderángatott csoportos jelenet itt
érdektelen is, zavaros is. Balogh Kálmánnak
itteni, a figura belső ívét megtörő viselkedéséről
már esett szó, de tegyük hozzá, hogy a patikus
későbbi (majd' azt mondtam: felvonásvégi) nagy
entrée-ját is szinte lelövi a kezdeti elmosódó ser-
tepertélés.

Valahára eltakarodik a zavaró mellékszereplők
első csoportja - Schneider Zoltán itt már csak
szekundál, a jól exponált figura továbbfej-
lesztésére nem lévén tér, a Fábiánt játszó Hajdú
Istvánnak a szerepre igen alkalmatos megjele-
néséhez színtelen játék társul. Fazekas István
pedig, akiért Veszprémben előadásokat volt ér-
demes megnézni, a Don Juan után másodszor is
speciális alkatától idegen, illetve ahhoz sután
hozzáfércelt szerepet fogott ki -, de azután le-
ereszkedik a Szikora Vőlegény-rendezéséből már
ismert csillagos égbolt, és jön az újabb garnitúra:
a fárasztóan harsány színekkel felvezetett nők,
köztük - újabb geg - még szegény megfáradt
lgnácné is. A jelenet, azon túl, hogy valósággal
kiált a harmadik felvonás után, tartalmához
képest ismét csak fölösen hosszú, de egyszer
ennek is vége lesz, és akkor, ha lankadtabban is,
de még mindig bizakodunk: hátha most
mégiscsak megesik a csoda. De hát nem esik
meg. Magyar Attila változatlan tehetséggel és
ízléssel igyekszik variálni a variálhatatlant, hi-

Magyar Attila (Balogh Kálmán) és Takács Katalin
(Patikusné)
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szen fellebbezés nélkül csak szerepjátszásra,
őszintétlen szenvelgésre ítéltetett; Takács Kata-
lin most is őrzi a jól megalapozott figura kereteit,
de a játékokkal, gegekkel, mozgásokkal agyon-
nyújtott jelenet önismétlő egyhangúságra kény-
szeríti, elvégre dolga mindvégig csak az, hogy a

foga fájjon, kínosan érezze magát, és Balogh
Kálmán ne érdekelje; a feladat szűkre szabott-
sága - amely takarékosabb keretek között bra-
vúralakítássá tömörülhetne - pótcselekvések-
kel nem kendőzhető, sőt, árulkodóbb lesz.

Végezetül Szép Ernő még látványosabb
bosszút áll: a felvonásnak egyértelműen ott van
vége, ahol a két botcsinálta szerelmi hőstől még
a drámai lebukás mártíriuma is megtagadtatik,
és kénytelenek könnyesen összeborulni a
pityó-

kásan eltompult patikással. Ehhez a remek záró-
tablóhoz képest a Katival lezajló idill suta anti-cli-
maxnak tűnik. A hősnek - szándékosan persze -
még arra sem adatik idő, hogy megeméssze s
feldolgozza kudarcát, máris át kell váltania a kö-
vetkező kalandra, s a közte és a kis cseléd közti
kapcsolat még csak értelmezve sincs - kurtán-
furcsán ér véget vagy inkább szakad meg a
hosszú előadás.

Magyar Attila végső, keserű semmibe révedé-
se felől, igaz, minden megfejthetővé válik. A fiatal
rendezőnek van közölnivalója, s erős, határozott
színi látomása is hozzá. Ismétlem: arányok kérdé-
se az egész. Ebben a mostani vegyi összetétel-
ben az a színdarab, amelyet az Új Színház nézői
Patika címen látnak, egyszerűen nem elég jó. No-
vák Eszter alighanem kivívja majd a jogot, hogy
el-szakadjon írótól, alapműtől, de akkor talán azon
is elgondolkodik, hogy meddig kifizetődő még ez
az elszakadás, s mikor érdemesebb
mondanivalójához inkább másik darabot
választania.

Szép Ernő: Patika (Új Színház)
Díszlettervező: Zeke Edit m.v. Jelmeztervező: Koval-
csik Anikó. Zenei vezető, prímás: Lázár Zsigmond.
Kártyajátékmester: Széles László. Dramaturg: Kárpáti
Péter és Vörös Róbert. Rendező : Novák Eszter f. h.
Szereplők: Magyar Attila, Takács Katalin, Fazekas Ist-
ván, Csomós Mari, Dengyel Iván, Széles László, Gőz
István, Holl István, Mihályfi Balázs, Schneider Zoltán,
Köves Ernő, Kisfalussy Bálint, Várhegyi Teréz, Szta-
renki Pál, Hajdú István f. h., Tóth Ildikó, Marozsán Erika
f. h., Prókai Annamária, Gévay Csilla, Láng Annamá-
ria, Széles Zita, Kisvárday Gyula, Vas Árpád, Zsákay
Győző.

Mohácsi János ezúttal A salemi
boszorkányokat „korszerűsítette". Elégedett
lehetett a Miller-darabbal, mert szokásától
eltérően, nem nyúlt bele nagyon a szövegbe,
s - önmagához képest - meglehetősen
klasszicista előadást rendezett (klasszicistát,
ami nem egyenlő az akadémikusan avíttal).
Nem írta át a darabot, inkább csak dramaturgiai
feladatokra vállalkozott: kigyomlálta a
szószátyár
részleteket, a történetet értelmező
megjegyzéseket,
és az irodalmias eufemizmusok helyére

köznyelvi kifejezéseket illesztett (így lett például
a „szája hűlt aszonyból" „fapicsa"). Mohácsi haj-
lamos rá, hogy túlbeszéltesse és túlmozgassa a
színészeket, most viszont takarékosabban osz-
totta be és el az erőit: nincsenek felesleges tirá-
dák, sem felesleges mozdulatok, annyi szó
hangzik el, annyi pofon csattan, ahányat a szitu-
áció és a színi hatás megkövetel. Mohácsi nem
szégyelli a mesterségét, színháza kellően hatás-
vadász, igényesen teátrális színház. Ehhez lát-
ványos és sokat tudó díszlet, valamint változatos

tablóképpé komponálható, elemi energiákat is
hordozó statisztatömeg (pontosabban sok sta-
tiszta és sok színész) kellett. Ebben az előadás-
ban mind a két feltétel adott.

Khell Zsolt égbe nyúló, hatalmas lépcsősort
tervezett, amelynek alsó része felhajtható, s a
lépcsőfokok Proctor házának mennyezetét al-
kotják: a monumentális díszlet ezzel az egyszerű
fogással új térformává alakítható. A lépcsőket
gyakran ellepi a tömeg: arcok tömege. Ez a sta-
tisztéria nem „vatta", minden tagja pontosan
meghatározott habitussal és karakterrel bír: kü-
lön sorsok, külön érdekek, külön történetek. Nem
egy fiktív tömeg meggyőzéséért folyik tehát a
harc, a belső színjáték, a pernek álcázott kutya-
komédia nekik szól, amíg be nem darálják őket is,
amíg ki nem ürül a lépcső.

Miller darabja egy szobában kezdődik, és
csak néhány ember van a színen. A kaposvári
előadás nyitott térben indul, rengeteg résztvevő-
vel. Rohanás, kapkodás, kiabálás: elhangzanak
az első mondatok, a tömeg reagál, kivet magából

Tóth Ildikó (Kati) és Magyar Attila
(Korniss Péter felvételei)
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