
arcok és maszkok

B E R K E S E R Z S É B E T

Embert adjatok !
Darvas Iván az Egy őrült naplójá-ban

Csupán egy kitűnő színész szemkápráztató mutatványa lenne? Vagy játékos elemekkel
gazdagon tüzdelt monológ? A pódium és a színjátszás elegyítése? Aligha találni egyértelmű
választ a kritikák között, s aligha adhatunk magunk is.

Kétségtelen, hogy az egyszemélyes dráma szabálytalan színpadi alkotás, hogy a kétsze-
mélyes darabok is fárasztóak. A Pesti Színházban életre keltett Popriscsin azonban nem fáraszt
monológjával: két és fél órán keresztül lankadatlanul kényszerít arra, hogy kövessük. Darvas
alakítása nem egy megbomlott lélekben segít vájkálni, hanem egy kisember tragédiáját mutatja
be, azt, hogy társadalmi és egyéni okok hogyan lökik a teljes őrületbe.

Ma már tudományosan vizsgálják, hogy bizonyos munkák végzése bizonyos lelkialkatú
embereknél milyen torzulást válthat ki mind fiziológiai, mind pszichikai vonatkozásban.
Gogolt műve megírásakor nem tudományos felfedezések, csupán a maga megfigyelései ve-
zették: ezért nem születési defektusok, szerzett betegségek okozzák hőse skizofréniáját, ha-
nem a hivatali robot, az életkörülményekből adódó állandó görbedés.

A mű ilyen értelmű színpadi megjelenítése drámai és művészi többletet hordoz: nem egy
különleges, sőt periférikus emberi magatartásnak lehetünk tanúi, hanem megláthatjuk a
kisember körül kirajzolódó társadalom törvényszerűségeit s ebben az általánosan jellemzőt: a
sikerélménytől, az önkifejezéstől megfosztott ember szükségszerű eltorzulását.

Gogol művének így értelmezett előadása megnöveli a színész amúgy is bonyolult feladatát: a
belső rajzra koncentráló napló - mely részben a leírt, részben a morfondírozva fel-elevenített
emlékképet és gondolatokat tartalmazza - nemcsak Popriscsint kell hogy láttassa, hanem a rá
ható többi embert is. A láttatásnak ki kell fejeznie az őrült szemléletét s a jellemek objektív -
vagyis Popriscsin értelmezésétől független - tulajdonságait is.

A többszörös áttétel, a naplóírásból adódó szerkezeti monotónia feloldása, a nem létező
szereplők és tárgyak megteremtése, a létező tárgyak funkcióváltozásai, a beszéd, a dinamikus
mozgás megannyi feladata osztja meg a színészt, s hatványozza is egyszersmind telje-
sítményét. Éppen ezért nehéz rendszerbe foglalni Darvas művészi megoldásait. (Zárójelben
hadd mentegetőddzünk. A továbbiakban bizonyos egyoldalúsággal csak a megvalósító, a
színész teljesítményével foglalkozunk, és nem térünk ki az előadás tervezőinek, a darab
átdolgozójának és elsősorban a rendezőnek munkájára. Célunk csupán a mimográfia: a színészi
alakítás „lefényképezése", a játék külső elemeinek leírása.)



Darvas legszembetűnőbb teljesítménye a partnerek megteremtése. Ezt gyakran tisztán
pantomimikus elemekkel valósítja meg. Alacsonyra tartott esernyője, simogató tenyere alatt
formálódnak meg a beszélgető kutyák; tudathasadásos „másik énjét" álmában elhagyja, hogy
az ellopott leveleket - kitépett üres lapokat - saját zsebébe csempéssze. A „másik" attól van

jelen, hogy szorongva lopakodik, a nem létező alvóra ügyel.
A tárgyak, melyeket a szobájában tébláboló, napi teendőit végző Popriscsin megérint,

felvesz, gyakran átlényegülnek, a felidézett világ elemeit testesítik meg. Bravúros példája
ennek az a jelenet, amikor a kegyelmes úr lányát, Szofit a kezébe akadó zsebkendővel teszi
láthatóvá. Darvas libegteti, rajongó áhítattal követi a kendőt - többé nem használati tárgyat tart:
karja az elsuhanó lány mozdulatát követi, az ő elejtett zsebkendőjét - talán oda-álmodott kezét
is - fogja becéző simogatással a tenyerébe, átszellemült arca kifejezi, hogy földöntúli illatot
szív be. Földöntúli, elérhetetlen, excellenciás illatot!

Ugyanígy, az aprítani való fahasáb Popriscsin megbűvült tekintetének hatására a zsámolylyá
változik át, ahová az imádott lány ágyából kilépve parányi lábacskáit teszi. A kopott kis szoba,
a pokrócban didergő kishivatalnok egész világa elsüllyed. Ami marad, az a vágyaival
feldíszített szerelem, a sóvárgástól kiszínesedő arisztokrata világ, melybe nem léphet be.

Ilyen jelenetekben Darvas technikai megoldásai rendkívüliek, mert a spontaneitás frisse-
ségével, a „most teremtem meg, találom ki" természetességével valósulnak meg. Gyors be-
széde, szuggesztív hangja, tekintete, mozgásváltásai, hajlékony alkata segítik ebben.

Az imént azt mondtuk, hogy a „kezébe akadó" zsebkendővel kelti életre a lányt. Ennek a
zsebkendőnek azonban csak egy bizonyos fajta mozgás, helyzet megteremtésekor lehet elő-
kerülnie, majd átváltoznia. Darvasnak „be kell játszania" a tárgyat korábban, hogy mikor az
átlibbenő lányt szemlélteti, már a kezében legyen, s ne a megjelenését elbeszélő szöveg-résznél
kelljen megállnia, előszednie. Ezúttal a kellék eredeti funkciójának megfelelően kerül a színész
kezébe: Popriscsin naplójába jegyzi a csodálatos eseményt, hogy a kisaszszonnyal találkozott.
Az előzményeket asztalánál ülve mondja el. A lány belépésének pillanatában extatikusan
felugrik, abbahagyja az írást, s önmaga narrátoraként elmondja a benne akkor kiváltott
érzéseket, miközben átforrósodott homlokára szorítja kendőjét. A szöveg itt fordul: milyen is
volt a lány? Megjelenítéséhez már minden együtt van - természetes sodrással következik be a
fent leírt jelenet.

A szobaberendezés tárgyai s a benne lefolyó szürke élet mozzanatai igen sokféle funkciót
képesek betölteni a színész mozgásának következtében. Nemcsak kifejezik, de ellenpontozzák
is a hivatalnok életét, őrületét. Míg a szobán kívüli világ - hivatal, város, az egész ke-
gyelmesúri masinéria - eseményeiről értesülünk, Popriscsin megszokott teendőit végzi. Teát
készít, fát vág, megmosdik, sőt üldöztetési mániájától kényszerítve az ágy alá is bekukucskál.
Látszólag ezek a cselekvések teljesen függetlenek a szövegtől, lényegükben azonban - éppen
mert egy művészi kompozícióba kerülnek - a tárgyak, cselekvések és elbeszélt részletek
kiegészíthetik vagy ellenpontozhatják egymást. Rendező és színész együttes munkáját dicséri,
hogy kiemelés és megkérdőjelezés mindig céltudatosan következik be a szöveg és az akció
viszonyában. Erősíti a cselekvés például azokat a mondatokat, amelyekkel a fogalmazó hivatali
főnökét ócsárolja. „Osztályvezető! Ki az az osztályvezető ?" S a válasz: Popriscsin
szappanbuborékokat fúj. Majd dühkitörésében földhöz vágja a szappanleves csuprot, s
miközben átkozza zsarnokait, hason csúszva összeszedegeti a szertehullott cserepeket. Itt a
mozgás és lelkiállapot ellentétéből már hősünk kritikája születik meg: miközben lázad - hason
csúszik.

A bonyolult ellenpontozás másik jó példája a „játék a könyvvel" mozzanat. Popriscsin már
többször bebizonyította, hogy szolgaélete, a kutyák szintjére szorított „társadalmi rangja"
bántja. Ez azonban nem tudatos benne, s lényegében nem is lesz, mert a betegség tévútra viszi.
A nézőnek azonban tisztában kell lennie ezzel, hogy a figurát megítélhesse. Erre szolgál a
játék: Popriscsin felveszi éjjeli szekrényéről újságpapírba kötött könyvét. Fel-



üti, beleolvas. „A franciák a sajtószabadságot követelik? Hogyisne! Még mit nem"- mondja,
majd a borítót olvassa - egy kurszki földbirtokos a szerző. „Hát igen, jól írnak ezek a kurszki
földbirtokosok" - jegyzi meg, s előttünk áll a szervilissé torzult ember.

A köznapi cselekvések, reflexek, a tudatban folyó bomlás és a külvilág megjelenített ese-
ményei tragikomikus egységbe olvadnak. A hálóingben szerelmi dalt éneklő címzetes fogal-
mazó; a drámát író, csodálatos beszélgetésekre vágyó kisember, aki még önmaga előtt sem tud
rátalálni azokra a mondatokra, amelyeket elmondani vágyik, a királyi palástként vállára vetett
pokrócban fát aprító figura szánnivaló és nevetséges egyszerre. Darvas finom ízléssel találja el a
groteszk egyensúlyozó funkcióját a tragikum és komikum között. Különösen a második rész
jelenetei teszik próbára arányérzékét. Popriscsin már a tébolydában van, szövegének jelentős
része badarságokból áll: ,,a Föld rá fog telepedni a Holdra, pedig ott tanyáznak az orrok; a
franciák mohamedánok", és hasonlót. Itt ki kell a színésznek fejeznie, hogy megbomlott az ész
szerkezete. Tehát a szöveg ellentmondásait hatásszünetekkel poentírozza. Hogy azonban mégse
váltson ki hahotát, felgyorsítja a szöveget, csak egy-egy zavaros részletet tesz nyomatékossá.
Világosan elkülöníti a közbeszúrt megjegyzéseket - hogyan is gyártják a Holdat -, a hangerő
változtatásával is tagol, s ennek még az az előnye is megvan, hogy az így előadott elég
terjedelmes szöveg nem válik monotonná.

A hangsúlyok elhelyezése szintén figyelmet keltő érdeme Darvas teljesítményének. Általuk ki
tud lépni a popriscsini világból, s képes számunkra is szemléletesen behozni a külvilágot. Ilyen
mozzanat a kegyelmes úr felidézésekor, ahogy a Popriscsinhez intézett egyetlen szavát előadja:
„Odakint?" Ezt a félmondatot Popriscsin ismétli meg otthon, a szobájában. Mivel azonban ő
maga - ezt jelenetek sora igazolta - képtelen úgy viselkedni, mint a kegyelmes úrék, az sem
valószínű, hogy az „odakintet" úgy tudja megismételni, mint ahogyan azt Darvas teszi. A
hangsúly azonban mégsem zavar, sőt szemléletessé tesz, mert a Kegyelmest megjátszó
Popriscsin túlzásával enyhíti.

De ilyen hangsúly esik Popriscsin szövegére akkor is, amikor közli, hogy rájött, ki a spanyol
trónörökös: Megtalálták - jelenti be tárgyilagosan. Majd kihúzza magát, s durcás-dacosan
megismétli: „Megtalálták". A hangsúly és tartás kétséget kizáróan kifejezi mind-azt, ami
Popriscsinben belül végbement: én vagyok az, és miért is ne lehetnék? Gesztusok és hangsúlyok
egymással ellentétes, egymást kiegészítő alkalmazása, a megbomlott és a harmonikus, a vonzó
és taszító megteremtése jelenetenként is, de az előadás egészében is ki-alakítja az elidegenítő
játékmódot. jó példa erre az utolsó jelenet, ahol az őrült egyértelmű torzsága már nyilvánvaló,
mégis képes érzelmeket felkelteni, majd ismét eltaszítani. Popriscsin már nem ember.
Ürülékével zagyvaságokat ír ruhájára, s a normális világ az állaténál is rosszabb sorsra szánja.
Szorongásaiban mégis a megcsúfolt emberi vonaglik: „Ma-ma, nincs a fiacskádnak helye a
földön. Mentsetek meg" - könyörög.

A drámát két, szövegszerűen is megfogalmazott gondolat tartja. Az egyik az, hogy Popriscsin
címzetes cári fogalmazót a magányérzet őrjíti meg: „Embert, embert adjatok! Aki-ben a lelkem
megnyugszik, akiben a szívem gyönyörködik!" - sikoltja a kutyák szerelmétől undorodva. A
másik a magány megteremtőinek megnevezése. Ezt így fogalmazza meg: „Ami az életben jó, az
a kegyelmes uraknak és az udvari nemeseknek jó. Az ember nagy-nehezen szerez valamit
magának, amitől az élet szebb lesz, de jön egy gárdatiszt és elkaparintja." Értelmünk felfogja,
hogy az embertelen társadalmi rend elembertelenít. Popriscsin azonban torz, őrült, érzelmileg
nem tudunk sorsának részesévé válni, s így a darab igazsága is csorbát szenvedhet. Hogy ez be
ne következhessék, arról a rendező utolsó, a színész meg-terhelése szempontjából talán
legkegyetlenebb instrukciója gondoskodik.

A rivalda szélén hahotázó, vigyorgó, hajlongó őrült mögött csapódik össze a függöny, s így a
játék megszakítása nélkül, mintegy annak tartozékául emelkedik fel Darvas Iván, s fordítja
felénk Popriscsin arcát. Popriscsinét? Nem. Ez a tiszta tekintet, harmonikus arc, nemes tartás
már nem az őrülté. Az ember arca ez, amely megajándékoz a harmóniával.


