
Kávécsarnok

\ Pesti Színházban színre kerülő két egy-
felvonásos közül a M á j u s (1918) a kor-
talanabb darab. Bár benne van a század
eleji fest hangulata, sőt a katonaszökevé-
nyeket üldöző Rendőr alakjában az első
világháború is, mégis az Öngyilkos fölött
diadalmaskodó Leány életvágyában
általános érvényű igazság fogalmazódik
meg. A Kávécsarnok (1917) sokkal inkább
korhoz kötött mű: ez az első virágkorán
túllevő, „nett" tulajdonosnő és e z a z

őszülő hajú, vicclapokat olvasó, kuglóf-
szerető úriember csak a századfordulós
Budapesten létezhetett. (A darab címe is
régies ízű.) Ennek a pesti kabaréra leg-
inkább emlékeztető életképnek nincs is
cselekménye. Groteszk alaphelyzetét két
öregedő ember egymásra találása adja egy
tál kuglóf ürügyén. A darab nem több egy
aprólékos kimunkálású, minuciózus
pontosságú írói helyzetgyakorlat-nál.
Egyetlen nagyívű dialógusfüzér, amely
szemfényvesztő beszédtechnikát igényel.
Ezek a rövid, szóismétlésektől hemzsegő
mondatok olyan kopogó pár-beszédet
eredményeznek, amelynek meg-szabott
ritmusa önmagában is humorforrás. „Sok
a munka, nagysád? - De mennyi,
nagysád ! . . . - Jaj, nagysád, hogy szokta
meg, nagysád? - Megszoktam, nagysád." A
szóismétlések akrobatikája elképesztő, itt
minden névelőnek a helyén kell lennie (a
Szép Ernő-i határozott névelők gyakran
hiányoznak): „Én egy úrinő vagyok, én
vagyok úrinő... Megmondhatod ennek a
tisztelt úrnak, milyen egy úrinő vagyok én,
mert te tudod, milyen egy úrinő vagyok."
A színészi alakítások külső, technikai
követelményein kívül a belső, pszichikai
összetevők sem könnyebbek: a Szép
Ernő-i groteszk borotvaélén való
táncolást igényel líra és humor között.
Bármilyen apró el-csúszás az egyik elem
felé, óhatatlanul a hitelesség és az
egyensúly rovására menne. Ez a
kétszemélyes játék nem lehet sem
érzelgősen szirupos, sem burleszk jellegű.

Kapás Dezső ezúttal is szabadjára en-
gedte színészeit A ritkán játszott kama-
radarab parádés jutalomjáték két színész.
számára. Tábori Nóra és Benkő Gyula
játéka, mint a fogaskerék láncszemei il-
leszkednek egymáshoz. Tábori Nóráé a
főszólam, a kávécsarnok tulajdonosnőjé-
nek szerepében ő diktál, vádol, számol és
bíráskodik a kuglóf-„csaló" fölött, nem
felejtve el erényeit sem: javakorabeli és
magányos férfi. Danny nagysád
eszköztára kimeríthetetlen: amikor
kellően lehengerli áldozatát, visszakozót
fúj,

elbűvöli a férfit, elárulja legtitkosabb vá-
gyait (egy szép cukrászda, finom hangulat,
csendes családi otthon kettesben), és
végül döntésre kényszeríti partnerét.
Tábori Nóra pontosan ismeri ezt a
pszichológiailag motivált, sziporkázóan
sok-színű asszonyi játékot. A racionális
üzletasszonyban első perctől fogva
megsejteti a titkos gondolatokat
dédelgető nőt. Egész megjelenésében,
minden hangsúlyában és mozdulatában
hitelesen Szép Ernő-i. Érzelmi
hullámzásai, hirtelen váltásai,
ritmusérzéke hibátlan. Játéka azért
utánozhatatlanul páratlan, mert egyet-len
jelenetben a jelen idejű villanásban -- fel
tudja mutatni két ember kapcsolatának
előzményeit, a hetek óta tartó figyelést,
mérlegelést, titkos számírást és egy csepp
asszonyi furfangot is.

Tábori Nóra méltó párja az öregedő
agglegény szerepében Benkő Gyula, alti
már a luftballonos néhány mondatában is
felcsillantotta groteszk humorát. Ez az
őszülő hajú, szórakozott úr az ő megfor-
málásában amolyan mama kedvence. aki-
nek nincs más bűne, mint hogy szereti a
kuglófot. Valójában nem derül ki, hogy
véletlenül vagy szándékosan evett többet,
mint amennyit fizetett. Benkő egy
öregedni gavallért játszik, aki tudja a dol-
gát: amikor rajtakapják a turpisságon,
udvarolni kezd a tulajdonosnőnek. A já-
ték végül komollyá fordul-a családi gyűrű
ott marad az asszony kezén de az elég-
tétel sem marad el : a tál kuglóf, és tovabbi
kuglófok végtelen ígérete. Az öregedő
gavallér póza apró rituálékból épül fel:
először tagad, majd sajnáltatja magát a
halott anyára és árvaságára hivatkozva,
végül mindent bevall és vádolja magát,
ám ekkor mára mérleg a javára billent.
Benkő kifogástalan úriemberében, e
„tisztelt úrban" egy szeretetreméltó pesti
svihák rejtőzik, a Fox Rudolfok és
Csuszik Zsigák rokona. Valamennyiük
közös jellemzője, hogy túljárt az eszükön
egy asszony.

Így kapcsolódnak egymáshon e drá-
maírói ouevre láncszemei. Az egyfelvo-
násosok kicsit előképei is a későbbi mű-
veknek (Lila akác, Vőlegény), de ugyan-
akkor önálló gyöngyszemei is a Szép Er-
nő-i életműnek.
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Hová lett az irónia?

A Lila ákác
a Józsefvárosi Színházban

A bársonyzakós úr körbenéz a színpadon.
Azután fölemel egy elszáradt, régi csokrot
a padról. Megfogja és ráfúj. Porfelhő száll
föl belőle. A múltat idézi. Jelentése kettős
értelmű lehet Ilyen por fedi már az időt,
az 1913-as békeévet, amikor a szerelmi
történet játszódik, amelyben így
elhervadhat a szerelem virága, vagy arról
a porról regél, amelyet elfújhat a színház,
ha a mesét, a színjátékot új arccal jeleníti
meg. Melyikre gondolt a Józsefvárosi
Színház alkotó-gárdája, melyiket
valósította meg?

Túl vagyunk már az utóbbi évek nagy
Szép Ernő-reneszánszán, azon az
időszakon, amikor egy nagy nekibuzdulást
követűen majd minden színház igyekezett
előkeresni egy Szép Ernő-darabot. S le-
hetőség szerint bizonyítani vele, bizonyí-
tani benne a huszadik század másodit:
fele drámai törekvéseinek előfutárát. Túl
vagyunk már azon az időszakon, amikor a
groteszk, az abszurd eredetét igyekeztek a
színházi emberek észrevenni az író
lebegésében, kétségtelenül mélyről fakadó
ellentétpárokra épülő drámakölté-
szetében. Mert ha az bizonyára túlzás-nak
is tetszik, hogy Szép Ernő Pinter vagy
Albee előfutára volt, de azt valószínűleg
senki sem vitatja, hogy az élet szép és rút,
bájos és keserű, boldog és bús dolgairól
szóló egyszerre szomorú és víg, lírarés
ironikus hangú játékaiban épp e
kéttősségek következtében érződik vala-
miféle groteszk költészet. Amellyel Szép
Ernő bizonyosan megelőzte korát, s
amitől művei ma, több mint fél évszázad-
dal születésük után is figyelemreméltóak,
a mondanivaló és a színpadi játék
milyensége szempóntjából lényegesek.

Szép Ernő írói útját azok között a ma-
gányosok között szoktuk emlegetni, akik
életült során igyekeztek távol maradni a
nagy társadalmi szenvedélyektől, a nagy
tüzektől, akik legtöbbször csak önma-
gukra, saját sorsukra figyeltek, s azon át
szemlélték a világot. Sikeres regényéből, a
L i l a á k á c b ó l , amely az első világháborút
közvetlenül megelőző időszak Ma-
gyarországának léha, érzelmes, kicsit cini-
kus, bús és vidámkodó polgárának élet-
viteléről szól, telve szerelmi lírával, Bár-



Rosta Sándor (Csacsinszky Pál) és Vándor Éva (Tóth Manci) Szép Ernő: Lila ákác című darabjának
józsefvárosi színházi előadásában

volt képes arra, hogy önmaga teljességé-
ben szólaltassa meg a század első felének
városát-szellemét, hogy tökéletes képet
fessen az életről, az emberekről. Ezért tu-
dott nagyszerű egyensúlyt teremteni az
érzelmes-bús líra és a fanyar irónia között.
A történet ugyanis a korabeli élet
mindennapos története volt. Nem keresett
nagy tanulságot, nem volt mély társadalmi
mondanivalója. Mégis hátterében
mindvégig ott van a világ fölfordult rendje
fölötti kemény hang, a boldogan elzüllő,
könnyű világ ítélete.

Egy mai előadásnak éppen az a nagy
kérdése, hogy megtalálja-e az egyensúlyt a
líra és az irónia hangulatai között, képes-e a
maga egységében megteremteni azt a
múltbéli világot, amely Szép Ernőnek
sajátja volt, amely egyszerre volt
Kosztolányi szavaival édes és bús, víg és
szomorú, lágy és kegyetlen, költői.

A Józsefvárosi Színházban Giricz Má-
tyás állította színpadra Szép Ernő játékát,
hadat üzenve mindenfajta nyakatekert
modernkedésnek, nem kívánt a groteszk
látszatában tetszelegni. S ez nem is lenne
baj, csakhogy miközben - okkal - nem akart
gúnyolódni a játék fölött, a belülről fakadó
iróniát, az eredeti Szép Ernő-it, amely azért
lelke ennek a darab-nak is, kiirtotta a Lila
ákácból. Biztos érzékkel őrzi lírai
hangulatait, de megtart-ja, sőt megerősíti az
eredeti mű francia bohózatból származó
fordulatait, nevet-tető gesztusait. S mi lesz
így Szép Ernő játékából? Egy kor, egy
történet lírai illusztrációja, amelyben képet
alkothatunk a ligeti lányok életéről, a
mulatóbeliek szomorú sorsáról, az úri
társaság erkölcséről, egy buta ifjú
szeretettelen szépelgéseiről és egy csacska
lány szerelméről. S hogy mindezen túl
létezik egy költőileg kacagva-sírva
megfogalmazott korábrázolás is, azzal ez az
előadás alig törődik. Az együttes úgy
játssza el Szép Er

nő történetét, hogy bizonyára örömét leli
benne az író lírájáért rajongó, a korabeli
világ romantikáján elandalgó néző. De aki
már nagyanyáink világának réteg-rajzában
korrajzot kutat, aki netán Szép Ernő
kesernyés véleményére kíváncsi, aligha
figyeli hiánytalan elégedettséggel ezt az
előadást. Ebben a produkcióban ugyanis
éppen a múltba süllyedt világ fölötti
önirónia nem érvényesül. Az író ábrázolta
életforma, jellemrajz mélyben rejlő
komikumából alig hallatszik egy-egy hang.

Mindez a Csacsinszky Palit formáló
Rosta Sándor szerepformálásából követ-
kezik leginkább. Rosta eljátssza a buta-
ságot, és eljátssza a szerelmest. De alig érti
meg, hogy ez a fiú magába a szerelembe
szerelmes, hogy neki nem az úri-asszony,
még kevésbé a varonesszából lett táncosnő
a fontos, sokkal inkább ön-maga. Nagy
érzelmeket igyekszik mutatni, ám a
költészet hiányzik alakításából. Tóth
Manci szerepét Vándor Éva játssza.
Naivitás és szépség, humor és báj árad
figurájából, a vidámság, a játékosság, a
komolykodás arányait pontosan építi, ám a
keserűség, a tiszta egyszerűség, a kor
kegyetlenségét mutató választás nem elég
hiteles. Andai Györgyi a nagyságos
asszony figurájában igyekszik a humort és
az úri világ társadalom-rajzát kibontani.
Bizonyos nagyságos úr szerepében
Pákozdi János némi iróniát és öniróniát
mutat. Jó karaktert teremt Minusz és
Majmóczy fiatalurak figurájában Jakab
Csaba és Eszes Sándor. A szükségesnél
valamivel harsányabb és sopánkodóbb
Szilágyi Zsuzsa a táncosnő, Arany Hédi
szerepében. Szép Ernő világának egy-egy
jellegzetes hősét formál-ja Beregi Péter a
balettmester és Kölgyesi György,, az
ügynök alakjában.

Gyarmathy Ágnes díszletterve jó játék-
teret alkot. Kosztümjei szépen mutatják az
elmúlt világ viseleteit.

Csacsinszky Pali az elszáradt, de már
leporolt virágcsokorból húzza elő Tóth
Mancinak az áhított lila ákácot. Am ebből
az előadásból úgy látszik, nem leporolni,
de a lirizálás mellett megélni-megérteni
kellett volna a szál virágban rejlő humort
és iróniát.
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Díszlet, jelmez: Gyarmathy Ágnes m. v.
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dos Artúr rábeszélésére írt színdarabot.
Kosztolányi Dezső a Pesti Hírlapban
1923-ban a Renaissance Színház előadását
látva így írt erről a világról: „Csak tegnap
történt ez, 1913-ban? Fontos lehetett ekkor
a lila ákác, a padba vésett szív, a táncosnő
és a pesti ifjú regénye? Csakugyan éltek
ilyen emberek?... Mi-csoda boldog, vidám
város is volt ez egykor."

De vajon igazán boldog város volt-e
Szép Ernő Budapestje, ahol a bankfiúk
igyekeztek az úriasszonyoknak udvarol-ni,
ahol a Gerbeaud-ban zajlott az úri társaság
élete nappal, hogy éjszaka a mulatóban
folytatódjék, ahol a Ligetbe jártak
szórakozni, randevúzni és párbajoz-ni, a
Hármashatár-hegy volt a titkos találkák
színhelye. Ahol a lány ha féltette hátát a
varonesszaléttől, táncosnő lett, majd
vengerkának ment a cári Oroszországba,
miközben anyja ablakot tisztít egy
szállodában. S miféle földöntúli-
földhözragadt boldogságban él
szerelmesen a szerelemben,
megrészegülten a képzelt lángolástól, a
pesti ifjú, Csacsinszky Pali.
Megmámorosodva az élettől, mi-közben
nem veszi észre, hogy valójában semmi
sem történik vele, maga semmit sem tesz
érte, az életéért. Mit sem lát meg a valódi
életből, mit sem tud a körötte forrongó
világról, mit sem vállal a fiatalság
céljaiból. Éli regényre vágyó életét a
csacska, bájos világban, amely-nek képe
Szép Ernő drámájában oly igazul jelenik
meg. Az író azt a világot mutatja meg,
amelyben az élet felszínén túl nem
történik igazán semmi. A békebeli
Budapestet és benne az élet ezernyi apró
villanását. Szép Ernő nagyon pontosan
ismerte ezt a világot, jellegzetes figuráit.
Hisz nemcsak benne élt, hanem maga is
egy volt a pesti ifjak sorában.

Ugyanakkor nagy író volt, aki hideg
fejjel, kívülről tudta szemlélni ezt a ben-
sőjéből ismert, megélt életformát. Ezért


