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„Szebb az emlék,
mint az élet"

Bálint András Szép Ernő-színháza

Költői életrajz? Egy költő életrajza?
Versmontázs prózai betétekkel és kup-
lékkal? Kétszereplős pódiumjáték egy
színészre meg egy színésznőre?

Egyik sem és mindegyik. Bálint András
olyan színházat csinált Szép Ernőből,
amelynek a főszereplője Szép Ernő és
önmaga. Saját Szép Ernő-énje és Szép
Ernő-versekbe, -novellákba, -kisregé-
nyekbe vetített lírai arcmása. Ebben a
színházban, paradox módon, egyetlen
részlet sem hangzik el Szép Ernő darabjai-
ból. Ebben a színházban Bálint András
Szép Ernőt és önmagát játssza, egy fő-
iskolás színésznő, Zsiros Ágnes pedig a
„lányokat".

Szép Ernő és a lányok - ez a színház címe.
Ahol játszódik: pódiumnyi ku-
kucskaszínpad. Sétatéri pad, lakássarok,
kávéházi szöglet, mulatószeparé. Belefér a
két világháború és a század botránya,
belefér egy feketerigó a Margitszigeten és
a hamleti kérdés, hogy miért élünk.

Színhely: a Radnóti Színpad, a világ és
a hétköznapok kis világa.

Rendezte: Bencze Zsuzsa.

A játék egy emberről szól, aki a kisgyer-
mek őszinteségével és naivitásával nézi a
világot. Szép Ernő naivitása, persze,
álnaivitás; tele van fanyar iróniával és
reflexióval. Az irónia jó része önirónia.
Egy nárcizmusra hajlamos lélek önmagán
szűri át a világmindenséget, és sebzetten
kénytelen tudomásul venni, hogy
méltánytalanság történt vele: ellene törtek
ki a világháborúk, miatta van meg-
különböztetés ember és ember között, neki
szóló merénylet, hogy meg kell öregedni,
le kell mondani a szerelem-ről ... és hogy
egyáltalán: elmúlik az éet. Bálint játékának
egyik nagy pillanata, amikor az önimádat
öngúnnyal vegyes paroxizmusában
szerelmi vallomást intéz önmagához. A
„de szeretem magam!" lázas felkiáltásában
valósággal érzéki sóvárgás jelenik meg,
amit bujkáló humora ellenére nagyon is
komolyan kell vennünk, hiszen nem mást
je-

lent, mint azt, hogy a világ minden je-
lensége bennünk reflektálódik, belőlünk
vált ki fájdalmat vagy örömet, és így
végső soron rólunk szól.

Szép Ernő költészete ebben az érte-
lemben érzéki benyomások sorozatának
lírává rögzített objektivációja. Egy csók
éppúgy, mint egy Dunán elhaladó hajó,
vagy két, füvet kaszáló néma alak, ahogy
'a Margitsziget című versben megjelenik.
A pillanat megérzékítése - például a
Szeptember 12. című vers - adja ennek a
költői attitűdnek a varázsát, és ez teszi
lehetővé, hogy a színpadon újrate-
remtődve dramatikus erejűvé váljék.

Az élet iránti sóvárgás és e gyermeki
vágy szomorú kicsúfolódása adja e szín-
játék dramaturgiai keretét. Bálint mint az
előadás szerkesztője tökéletes érzék-kel
helyezte az élre az En így szerettem volna
élni című verset, mintegy mottóként és
keserű mementóként. Hogy azután laza
kronológiában végigélje a Szép Ernő-i
sorsot.

Három, egymásba oldódó életkor han-
gulatát építi föl folyamatosan a színész: a
fiatalságét, a férfikorét és az öregségét.
Három évszám hangzik el mindössze:
1906, 1917 és 1950. A változást csak egy-
egy ruhadarab jelzi. Bálint nem szerepet
játszik., tehát nem is öregszik. Átél és
távolságot tart: a „belső életrajzot"

reflektálja.
Könnyű, világos öltöny, betétes cipő,

csokornyakkendő, zsirardi kalap - ez a
külső kelléktára a Debrecenből érkező
„úgynevezett intelligens úriembernek",
aki „virtuóz akar lenni". A pesti flasztert
apad képviseli, a Szép Ernő-darabok -- a
Lila akác, a Május, az Aranyóra - leg-
fontosabb díszlete. A pad a pestiesség - a
korzó, a liget, a zsongító élet - Szép

Ernő-i mitológiájának színhelye. Az elő-
adásba a sokat játszott darabok helyett a
Lila akác regényváltozata kerül, ami azért
nagy ötlet, mert az egyes szám első
személyű elbeszélő „szerepe" lehetőséget
ad Bálint Andrásnak, hogy időn-ként
kilépjen a történetből és visszalép-jen
bele, kívülről nézze Szép Ernőt, aki ezt a
„Bélát" játssza, és önmagát, aki a „Bélát"
játszó Szép Ernőt játssza.

Ez a többszörös szerepjáték, amit Bálint
András hallatlanul finoman csinál,
dramaturgiai és színészi trouvaille. Azt
lehetne mondani, hogy a szerep költői
attitűdből születik, ami nem úgy értendő,
hogy a színész lirizál, hanem úgy, hogy
nem válik teljesen azzá a figurává, akit
játszik: egy kicsit mindig önmaga marad.
A Lila ákác Fiúja - nevezzük az
egyszerűség kedvéért mi is Bélának -
nem a fiatalságtól „bezsongott" zsúrfiú,
hanem annak egy rezignáltabb, intellek-
tuálisabb változata. Bálint az utolsó mon-
datból vetíti vissza a figurát, abból, ami a
tovatűnt ifjúságra és az észre sem vett
szerelemre emlékeztet. Ebben az is ben-
ne van, hogy az élet, miközben éljük,
elszökik előlünk, kipereg az ujjaink kö-
zül.

A regény epikussága arra jó, hogy
jelezni lehessen az időmúlást„ mégpedig
a párbeszédes részek közötti „tárcák"

egynémelyikének intarziájával. Bálint
ilyenkor előrejön, leül az ernyős lámpával
jelzett szobasarok díványára vagy a
kávéházi asztal mellé, és elmondja a Lila
ákácba ékelt kisprózai remekek néhány
darabját. A részletekben alvás techniká-
ját: a „plakátalvást"

A z ember tragédiája
szereposztása előtt, amikor az ember már
Lucifernél elalszik. Hogy ezek a pár
soros szösszenetek mennyivel többek

Bálint András és Zsiros Ágnes f. h. a Radnóti Színpad Szép Ernő-előadásában
(MTI f o t ó - Földi Imre felv.)



frivol szellemességnél, azt mutatja a rövid
morfondírozás a „buta meglepetés-ről",
hogy ő zsidónak született. Az ámulat, ami
Szép Ernő lírájában a világ összes
jelenségének szól - azoknak is, ame-
lyekről őt nem kérdezték meg -, itt már-
már a képtelenségnek kijáró dolgok ab-
szurd humorával színeződik át. Hogy a
képtelenségből később tragikus valóság
lett, azt súlyossá teszi az a könnyed
mondat, „hogy csak nem fogunk ebben az
érdekes életben ilyesmivel is foglal-
kozni?". Bálint András fanyar intellektusa
itt távlatot kap, de a laza lebegés „elbírja"

a képzettársítást anélkül, hogy a hangulat
elnehezülte.

Már itt eldől, hogy ritka színészi bra-
vúrnak vagyunk tanúi. Bálintnak sikerül
„virtuóznak lenni" anélkül, hogy
technikáját csillogtatná, vagy elmerülne a
„szerepben". Mássá változni és önma-
gának maradni. Minden percben kettős
megvilágításba helyezi a szituációt, ezzel
megragadva a Szép Ernő-i reflektív líra
lényegét. „Azt figyeltem, milyen szomorú
vagyok", hangzik az egyik mondat, s a
színész csakugyan a pillanatba tudja
sűríteni az állapotot, illetve annak kivülről
való „leírását". „Látom magam egy fiatal
lánnyal táncolni, és ez tetszik nekem",
mondja majd később, a második részben.
Az önmegfigyelés és annak nárcisztikul
bánata - ez a sajátos tükör-reflex -
valójában a realitás és a képzelet, a
valóság és a látszat ellentéteit foglalja
magába. Még pontosabban azt az álla-
potot, amikor úgy érezzük, hogy élünk, de
csak akarjuk az életet. „Az én életem nem
élet / csak életet játszik" - ez a Szép Ernő-i
létezés költői paradoxona az Életem című
versben. A másodlagos élmény, az
„árnyék" lírai valóságát majd akkor
ragadja meg igazán Bálint András, mi-kor
A virág szebb című verset dramatikusan
beépíti egy furcsa szerelmi kapcsolatba,
amit (vagy inkább aminek az „árnyékát")
egy színinövendékkel élte át a
negyvenéves író.

Amíg eddig a pillanatig eljutunk, már
érzékeny partneri kapcsolat alakul ki
Bálint András és Zsiros Ágnes között. A
főiskolás színésznő minden sémát el-hárít,
még a Szép Ernő-előadásokban egyébként
gyümölcsöző „vásott aszfalt-tündér"
sémáját is. Leszámol az ezer-arcú
színésznő banalitásával: nem a me-
tamorfózisban éli ki magát, nem bájolog
és nem hebrencskedik, ehelyett a Szép
Ernőnek oly kedves odaadó ártatlanság
különböző árnyalatait hozza. Tóth Man-
ciként főleg az affektációkat kerüli, a

„dinsztelt úr", a „zéderanda", a „sliget" és
a „breteg" pestiességei természetesen
buknak ki belőle, szófacsaró selypegés
nélkül. Nem csípős bakfis ez a Tóth
Manci, hanem apró pimaszériáiban is
olvatag, „édes kis nő". Nazális - alig
észrevehető - hangzóelnyújtásaiban, duz-
zogó modorában van valami ellenállha-
tatlan kedvesség és őszinteség. Történe-
tének befejezése után, amikor arról érte-
sülünk, hogy a pesti mulatóból elment
„vengerkának" a nagy Oroszországba, újra
kijön, fülében az elbeszélésből hallott
jókora „butonokkal", vagyis fülbe-
valókkal, és sírósan, de a szentimenta-
lizmust finoman ironizálva elénekli a bu-
tácska kuplét, hogy ha az élet nem volna
olyan, amilyen, „nem lettem volna az, ami
vagyok". A szerkesztés és az elő-adásmód
egyaránt briliáns. (A fülbevaló bizonyára
nem az.)

Újabb bravúr, ahogy ketten elmesélik
Bözsi kisasszony harisnyagumijának tör-
ténetét, amely az után játszódik, hogy
„megnyílt a császári és királyi világhá-
ború". Ez már nem szerepjáték, hanem
narráció : egymásnak adogatva a mon-
datokat, közösen görgetik előre a sztorit.
Zsiros Ágnes szegényes kabátba bújik,
Bálint tiszti köpenyt kanyarít a vállára, s a
narrátorok tárgyilagos modorában jutnak
el a történet végéig. Addig, ami a
kapualjban a lecsúszott harisnyáját
igazgató Bözsi kisasszony s az utána
koslató úr (ujján „erőszakos briliáns")
históriáját a száraz tényeken túl korrajzzá
teszi. Hogy tudniillik „rossz volt a gumi".
Ez a mondanivaló. Ez indította el az
esetet, ebből kellett végiggondolni a
nyomor, a megaláztatás, a kiszolgálta-
tottság egész poklát. „Rossz volt a gumi."
Bözsi kisasszonynak a kapu alatt meg
kellett igazítania a harisnyáját, és azután
futnia kellett az „erőszakos briliáns" elől.
Közben pedig csúszott lefelé a lábán a
harisnya. „Rossz volt a gumi ... Abban az
időben minden rossz volt." Aki ezt az
egyetlen írást ismeri, ismeri az egész Szép
Ernőt.

A második részben ódivatú szürke
zakóban, szürke pantallóban jön ki Bálint
András. Innen kezdve Szép Ernő-
portréjában még több a reflexió, még több
a rezignáltság. Az Ádámcsutka negyven
körüli írója és Fazekas Ibolya
színinövendék (szépernőül: „színinövény")
beteljesületlen, fanyar szerelmi idillje már
csak visszatekintés a valódi életre.
„Játszom magammal, mint vendég",
mondja a színész, ismét csak ki-lépve egy
másodpercre a szerepéből, s

itt megértjük, hogy ez a szerepből való
kilépés is Szép Ernő-i szerep, pontosabban
normális állapot, az önmagát egy külső
helyzetből szemlélő költő létformája.
Újabb kitüntetett pillanat, ahogy a rajongó
lánynak értelmezi az említett, A virág szebb
című verset, amit csak ő érthet meg,
akinek szebb az álom a világnál, s aki
mélabús nosztalgiával az elmúlt, tovatűnt
képzeteket választja a számára már egyre
kevésbé vonzó jelen helyett. A reklámozó
„brikettverseket" író költő itt kezd lassan
kikopni az életből, holott csak a
fiatalságától búcsúzik. Bálint gesztusai itt
is pontosak - például ahogy egy csók elől
kikapja a zsebéből és orrára illeszti a
szemüveget.

Aztán már csak a „második, bővített
világháború" és a sárga csillag korszaka
következik, zárt fekete kabát kerül a
szürke öltönyre, s ebben a váratlan pil-
lanatban hangzik el a Gyermekjáték című
vers, a híres - Karinthy parodizálta -
ismételt sorokkal, a szokásos esendő re-
ménytelenség és szentimentalizmus helyett
valóságos számon kérő eréllyel, az egész,
életnek nevezett méltánytalanságért
„beolvasó" fölháborodással. Ez is
csúcspont - költői és előadói diadal -:
megtalálni egy vers biztos dramaturgiai
helyét az életműben és a színházi esten.
Pár perccel később a felhajtott kabátgallér
s a földre szegezett tekintet, miközben a
lódenkabátos lány a brigád nevében új
Szép Ernő-műveket sürget, az utolsó évek
csöndes tragédiáját, a fokozatos
elhallgatást jelzi. Felejthetetlen kép: a
„korszak nevében" szégyenkező, némán
lehajtott fej. Bálint András e pillanatban
átszellemült Szép Ernővé.

Már csak annyit kell tennie, hogy egy
valahonnan - a pad mögül - kezébe vett
bottal előrejön a rivaldáig, hogy a lassan
fölerősödő nézőtéri fényben nekünk szö-
gezze a kérdést: „Mire való mindez?" S
hogy feleljen is rá.

Arányérzék, költői empátia, átlelkesített
személyiség - ez Bálint András Szép Ernő-
színháza. Csak jó színészi közérzettel
lehetett megcsinálni.

Ritkán látható, tökéletes színház.

Szép Ernő és a lányok (Radnóti Miklós Szín-
pad)
Az író műveiből színpadra alkalmazta:
Bálint András. Rendező: Bencze Zsuzsa.
Zenéjét összeállította: Novák János. Színpad-
képjelmez: Kiss Anikó. Szobrok: Nagy Judit.
A zongoránál: Reményi József.

Szereplők: Bálint András, Zsiros Ágnes f. h.


