
a kérdést, amit Varjas Endre az Élet és
Irodalomban: vajon csak a Thália Szín-ház
felújításának megoldatlan elemei,
dramaturgiai és szereposztásbeli gyengéi
okozták, hogy az 1983-as Fáklyaláng a

hajdaninál gyengébben világít? Varjas az
évad színészi alakításait körülkalandozva
még sokkal kegyetlenebb kérdőmondatban
summázta a kudarcot: „És Illyés
Fáklyalángja, ez a hivatalos elismeréssel,
Kossuth-díjakkal koszorúzott darab az
ötvenes évekből az idő rostáján hullott-e
át, vagy csupán a klasszikus iránti szent
tisztelet színtelenítette unalmassá a Thália
Színház előadását?" (Élet és Irodalom,
1983. XII 9.)

Tiszta lelkiismerettel e kettős kérdés
egyik részére sem mernék igennel felel-ni.
Meggyőződésem, hogy a kérdés gyökere, a
dráma és a közönség között, az érdeklődés
csökkenésében is érzékelhető konfliktus,
mélyebben van. Az értékválság, az
eszmények devalválódásának korszakában
hiába szeretnénk (a magunk nosztalgiáját
is követve) Kossuth mögé állni; hétköznapi
valóságérzékünk, tapasztalatunk a másik
oldalra lökdös, és mi, a változatlan
fényben ragyogó, a távolból is vonzó
forradalmi eszmények árnyékában
zavartan, önmagunk előtt is szégyenkezve
topogunk. Százszor többet tudunk Józsa
Mihálynál, mégis felnézünk rá...
Voltaképpen ez az ellentmondás béníthatta
meg Bitskey Tibor és Mécs Károly
kettősét, ezért figyeltük a nézőtéren
kívülről a húsunk-ha vágó vitát. Talán a mi
keserves kiábrándulásunk zavarta, gátolta
meg az azonosulásnak a klasszikus
koncepciójú dráma esetében
elengedhetetlen élményét is. De
ugyanakkor, éppen ebben a néző-téren
fogant, leküzdhetetlen ellenállásban is
megnyilvánul a dráma eszméltető ereje.
Amely esztendők vagy évtizedek múlva
esetleg egy egészen más rendezői
megközelítésben, de bizonyára újra be
fogja tölteni a színpadot és a nézőteret is.

Hiszem, hogy akkor újra a régi fény-ben
fog ragyogni a Fáklyaláng.

Illyés Gyula: Fáklyaláng (Thália Színház)

Dramaturgiai tanácsadó: Czímer József.
Díszlet: Szinte Gábor m. v. Jelmez: Székely
Piroska. Rendező: Kazimir Károly.

Szereplők: Bitskey Tibor, Mécs Károly,
Drahota Andrea, Inke László, Konrád An-
tal, Szirtes Ádám, Szabó Gyula, Maróti Gá-
bor m. v., Benkő Péter, Buss Gyula, Pethes
Csaba_

BUDAI KATALIN

...győzhetetlen a
valódi vágy"

Babits Laodameiája a Várban

Két generáció is kinőtt úgy az iskola-
padból, hogy nem vagy csak torzítva
hallotta a száz éve született Babits Mihály
nevét. Pedig a világlíra kórusában viselt
előkelő helyünk csak erősbödne, ha előbb
magunkban, majd a külhoniakban is
tudatosítanánk, ki volt ő, milyen
felbecsülhetetlen az öröksége lírában, re-
gényben, bölcseletben, poétikai eszmél-
kedésben, gondolkodástörténetben egy-
aránt. Az évfordulós áradat - ha túlhaj-
szoltnak tetszhet is - legalább a kincsek-
ben való tobzódás érzetét kelti fel, s nap-
világra kerülhetnek eddig homályban
maradt értékek. Igy a drámaíró Babits
vonásaival is gazdagodhat az árnyalást
változatlanul igénylő arckép.

A Laodameia várszínházi bemutatója
méltó tisztelgés emléke előtt, ugyanakkor
színházi ünneppé is válhatott, s ezzel
elkerülte a kényszerűségből letudott fel-
adat rossz mellékízét is.

Babits mindig küzdött a drámával. Már
fiatalkori, rendkívül izgalmas le-
velezésében is találunk erre bizonyítéko-
kat. Kosztolányival, Juhász Gyulával írói
jövőjüket tervezgetve, mindhármójuk
beszámol ilyen irányú kísérletről. 1906-ban
írott, lélektani komplexusokat ábrázoló,
expresszionisztikus egyfelvonásosát, A

Simóné házát eddig nemigen méltatta
figyelemre az irodalomtudomány, pedig
ifjonti kísérletnek nem érdektelen. Az
1911-se Laodameia a görögség új fénybe
állítására és Babits ihletkereső s a
művelődéstörténet értékeit szervesen
beépítő alkotásmódszerére lett példa: s
szintén nem vált kedvvel játszott drámává.

Ez volt az „első ének" - s hogy mennyire
fontosnak érezte Babits, az is mutatja,
hogy egy évvel később írott négy-

felvonásos színpadi játékának már A má-
sodik ének címet adta. Ezt a bábszínpad-ra
vagy megzenésítésre annyira kínálkozó,
szép, valódi művészi konfliktusokat
tömörítő, a lírai dráma tipikusan század-
fordulós műfaját reprezentáló művet sem
sikerült belopni még a Babits-rajongók
tudatába se. (A Literátor, a Kazinczyról
szóló egyfelvonásos a fentiek mellett va-
lóban eltörpül.)

Ezek tehát a kifejezetten színpadi művek
- de nem szóltunk négy klasszikus értékű
drámafordításáról s azokról a
tanulmányokban megfogalmazott gon-
dolatokról, amelyek mind Babits és a drá-
mai műnem hullámzó viszonyát jelzik.
(Shakespeare: A vihar; Sophokles:
Oedipus király ; Oedipus Kolonosban;
Goethe: Iphigenia). Ez a Laodameia-
produkció az eddigi legszélesebb körben
hangoztatott tapasztalati érv amellett,
hogy játszható az, amit ő csak a lélek
színpadára képzelt. (Mint írta: „ . . a valódi
dráma nem feltételezi a színpadi formát,
sőt manapság már leggyakrabban nem
szín-padra szánt vagy egyáltalán nem is
pár-beszédben írt mű. A léleknek dráma,
nem a fülnek, szemnek.")

A Laodameia felületes szemmel a görög
mitológia egy apró epizódjának adaptá-
ciója. Ha azonban belegondolunk, hogy egy
huszonnyolc éves fiatalember írta, a „világ
végén", „száműzetésben", azaz fogarasi
tanárkodása éveiben, másrészt hogy
korántsem a higgadt, letisztult, még a
XVIII. században kialakított görögségképet
visszhangozza: már izgalmasabbá válik a
darab. Ez az antikvitás - melyben mint
klasszika-filológus már jártas volt, de
melyet csak a fogarasi időszak alatt
mélyített szenvedélyessé, megéltté - színes,
vad, kavargó, párhuzamosan azzal a
szecessziós felfogással, melyet Swinburne,
az angol költő képviselt. Nietzsche (akit
ekkor még bálványozott)
tragédiakoncepciója szintén erősen színezte
és világkép értékűvé tágította ezt a nézetet
Babits előtt, aki később így fogalmazta
meg ennek a három évnek felfokozott
hellenizmusrajongását: „A görö gség. . .
csak kifejező-eszköz, nem cél!" A cél
ugyanis, hogy megfürödve ezekben a
forrásokban a saját líráját hangolja tovább:
„Görögül olvastam, s a görög tragédia
gyönyörűségéig akartam emelni
poézisemet." S ez maradéktalanul sikerült
is, hiszen a Laodameia - reális összeütközés
híján - inkább (Rába György írja) „drámai
költemény", egyetlen ember, Laodameia ví-
vódása. Környezete, a statikusabb, kötött
figurák, a kar, a betétek, képeikkel, nyelvi
sodrásukkal is ezt a benyomást erősí-tik s
nem a drámát mozgatják.

Ez azonban csak még további nehézség a
mindenkori színrevivők számára. Ha ez a
felismerés, hogy itt a líra belső mozgása
teremti a feszültséget, megszületett (s úgy
tűnik, igen): csak még tiszteletreméltóbb
Ruszt József vállalkozása.

A most látott színpadi forma az ókori
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örög színház forrásvidékére kalauzol
issza: zene, tánc, mozgás, emelt vers-
eszéd, esztétikus látvány fonódik egy-
égbe. A görög vázákról lépnek le ezek
z ifjak és leányok, lenge ruhában: él-
ek, aggódnak, szeretnek, reménykednek,
áncolnak.
Két ponton veti meg Ruszt József az

lőadás alapjait: ez a kórus mozgatása és
ikciója, másrészt a pompás, tökéletes
ísérőzene-választás.

A kórus : tíz lány és tíz fiú. Mellettük
tt van még három, a szerelmet testi
ivoltában (s Laodameia előtt csak a vá-

yat felszítóan) megelevenítő pár s há-
om hordszékvivő legény. Színpadi lé-
ezésük, mint „ifjai Thessaliának", min-
en pillanatban hitelesíthető. Arcjátékuk,
élegzetet is visszafojtó figyelmük, állan-
ó intenzív kontaktusuk a főhősök kel
épesek minket is bevonni a kultikus
zertartásba. A verselés tobzódó metri-
áját is kitűnően követik. Mikor vijjogva
érdik a lányok: „Ki virrasztott a po-
okkal? / Ki kereste / bús csontjait össze a
áglyán, / ki akart elégni lángján, /

ombbal ki vette körül? / reggel, este / ki
iratta meg őt?" - bizony a hátunkon
égigfut a hideg. Valami egészen mélyre
eszállott élményt szabadítanak fel
ennünk is ezek a temetéshez való ősi
ogért, a szertartás méltóságáért per-lő
zavak. Ha néha mutáló is egy-egy
egszólalás, ha a hangszín sem kifogás-

alan, szokatlan lelkesültségével és össze-
orrottságával nagyon jó benyomást tesz
z a kórus. Kár azonban, hogy a
átványként is oly fontos elrendeződésü-
et ilyen szűk térre kellett beszorítani.
mi a dráma jellegének kedvez, nem

zerencsés a koreográfiának: nevezetesen
színpadtér méretei. Szinte zsúfolt-nak

at, s összeütközéstől tartunk né-hány
onulásnál, táncképnél. Mindez azonban
próság ahhoz képest, hogy minden lépés
rchaikus, méltóságos és jelentésteli,
zerves, a megjelenített világ-hoz
apcsolódó képi elem. Harcról be-
zélnek, s az ifjak nekibőszülve dobog-
ak; nesztelenül suhannak a lányok úr-

nőjük körül, mégis külön él valamennyi,
mikor festői csoportokban rendeződnek
el, s egy-egy egyénített gesztussal járul-
hat a harmonikus egészhez mindegyikük.

Bartók Béla Négy zenekari darab című
műve mintha önállóan is Laodameia tör-
ténetét mesélné. Pedig tudjuk, szó sincs
erről. Mégis, szöveg és zene egészen kü-
lönleges egymásba olvadása valósul meg,
néha a zene szinte már az elsőbbséget is
kiköveteli. A rokonság talán abban gyö-
keredzik, hogy Bartók is stílustanulmányt
írt, sok hatást dolgozott fel szuverén
módon. Forrásai éppúgy ősiek és
kortársiak, mint Babitséi. Hiszen Lukia-
nosz, Homérosz, Catullus, Sappho, Hora-
tius, Swinburne, Kölcsey és Köszögi
Fábchich József XIX. századi Sappho-
fordításai intarziaként, gyakran változ-
tatás nélkül épültek bele a Laodameiába, a
szecesszió stílusjegyeivel keveredve.
Ugyanígy Bartók zenéjén is ott van
Wagner és Richard Strauss lenyomata, a
magyar népzene, a szecessziós ízlés és az
újat kereső zsenialitás. A két darab
megírásának ideje is azonos! A hangulat, a
drámai dinamika, a történéseket előké-
szítő és fokozó hatás ilyen komplementer
jellegének kihasználása már „csak" a
pontos illesztés kérdése volt. (Kár, hogy az
egyébként gondosan összeállított, ízléses
műsorfüzet ezt a kapcsolatot nem említi,
nem dokumentálja.)

A Laodameia cselekménye ennyi: a sze-
relmes asszony, dacolva a végzettel, ha
három órára is, visszaidézi holt férjét az
életbe, hogy vele még egyszer, vérben,
vágyban egyesülhessen. Megcsap a per-
verzió szele, kétségtelen. Mégis heroikus
és csodálatra méltó, ami történik, mert a
szerelem ereje diadalmaskodik, s egy
pillanatra az ember a létét meghatározó
valamennyi törvényt érvényteleníti.
Ugyanakkor Laodameiát nemcsak erős
lelkű asszonynak, hanem betegnek, a
szerelem betegének, hagymázas megszál-
lottnak is látnunk kell. Éppen emiatt, a
démonikus elem beépülése miatt érezzük
modernnek, lélekelemzőnek a művet. A
rendezés felvállalta ezt a komplex lá-

tálmódot, s Hámori Ildikó érvényre is
juttatta. A veszélyek pedig igencsak kí-
nálkozóak: a patetikus deklamálás és a
sikongató hisztéria mélységei között ve-
zet el az út. Hámori Ildikó alakításában az
őrület, az eksztázis mindvégig indokolt:
fiatal, szép asszony, alig szerethetett még,
s körülötte ott zsong a tavasz, szeretnek
az ifjak - s ő már egy éve nem ölelt.
Mikor a szörnyű hír férje haláláról
megérkezik, tehát a remény is elvész,
hogy valaha szerethet még - ideglázszerű
rohamot kap, vizionál, s aztán már ennek
a véres víziónak nyomán hajtja vég-re a
halott-feltámasztás mágiáját. A dra-
maturgia ötletessége és a nagy alakítás
lehetősége találkozott a második rész ele-
jén. Laodameia ugyanis másodszor is el-
mondja borzalmas, már-már nekrofiliás
szenvedélyű álmát. De most nem a ha-
lálhír keltette rohamban, hanem az ájulás
utáni révületben. Így, ezáltal válhat lé-
lektanilag, dramaturgiailag egyaránt in-
dokolttá a véráldozat szertartása, melyhez
pontosan ez a lelassult reakciójú, belülre
koncentráló révület szükségelte-tik.
Hámori Ildikó félelmetes alakításának
külön bravúrja ez a kétféleképpen meg-
szólaltatott álomlátás - s a dramaturgiai
módosítás is csak ezáltal kaphatja meg
érvényességét. Csak a valódi szerelmi
helyzetben szakad ki ebből a beteg kör-
ből: mikor holttetem alakjában, de ked-
vesét tartja karjaiban, ebben a természet-
ellenes szituációban a régi hangon, ter-
mészetesen szólal meg. Ezzel kétségbe-
ejtő érzelmi szélsőségeket tud a befoga-
dóban egymás mellé rendelni. Olvasva
soha nem feltételeztem, hogy Laodameia
kinevetheti Protesilaost, amint az meg-
szólal, feltámadva az Alvilágból. „Ó mi-
nő a hangod is: / Szép férfihangod! -
Mindegy, mindegy! Szólj, beszélj! / Be-
széld el, Trója földjén hogy temettek el
ó messze, messze! vittek-e áldozatot, /
tejet, bort, mézet? játékot rendeztek-é? /
Beszélj! - de mégse! Csókolj, csókolj ! Ó
sokat / kell még csókolnunk - még sokat
csókolhatunk." Kevés drámaibb,
színszerűbb, fájdalmasabb színpadi ma-
gánbeszédet írtak ennél! Az izgalom, a
félelem, az iszony, a vágy érzéseinek szé-
les skáláján szólal meg Hámori Ildikó - s
egyben pályájának csúcsán.

Külön említésre méltó mozgása: ki-
rálynői vonulása vagy a szomorú hír
okozta fájdalmas görnyedezése. Mikor
már a szenvedély gerjesztette őrületben
rohangál s az agyláztól szédül, egész test-
tartása, személyisége átalakul. Az őrült
álom hatása alatt a legalpáribb felkí-

aodameia: Hámori Ildikó (Várszínház) (lklády László felv.)



nálkozó mozdulatokkal idézi vissza - s már
csak csupasz kéjként éli meg- az egy-kor
boldog szerelmet. Színpadi attrakció az is,
ahogy a véres áldozat előtti éj-jeli órán,
Hádes úrnőjéhez könyörögve perli vissza a
holtat: szenvedély és téboly vad
koreográfiája irányítja a végletekig ajzott
testet.

A színpadkép Phylakos ősi várának
kapuját s a nyílt görög teret, sötét felső
leplével pedig a Végzet árnyékát jelzi.
Minden apró részlet, az áldozati tál, a Jós
bőrszéke, a leányok saruszíja is a
stílusegységet, a szellemi harmóniát
mutatja. Csányi Árpád és Schäffer Judit
társalkotói Ruszt Józsefnek és Hámori
Ildikónak.

A Laodameia verszenéje - ha néha, mint
Szilasi Vilmos, Babits filozófus barátja
észrevette, „drámai hézagot takar" is -
káprázatos gazdagságú. Kitűnő dikciójú,
remek versmondók kellenek el-
mondásához. Ilyenkor mindjárt Gáti
Józsefre gondolunk: a Jós megszemé-
lyesítőjeként (és a Kar strófáinak egy
részét átvéve) övé az érdem, hogy egyet-
len anapesztus, egyetlen mondatpárhuzam,
egyetlen alliteráció sem sikkad el. De nem
kizárólag „szép kiejtési" célokból van a
színen. Bölcs, az igazlátásba megtört
emberként is, aki érett tudásával fogná
vissza a királynőt. Különösen kitűnő,
mikor az ájulatba hanyatló Laodameiát
szinte pszichiáterként nyugtatja meg Hádes
leírásával. Többletjelentést nyer általa ez a
két sor is: „Sejtem közelét a halálnak / És
érzem, hogy valami véget ért."

Avar István a hős atyjaként, Oszter
Sándor hírnökként szépen, pontosan,
mértéktartóan szólaltatta meg a gyönyörű
verssorokat. Avar és Oszter Sándor
alázatos, őszinte - ritkán írjuk már le, hogy
nemes alakítása arra is bizonyság, hogy jó
színész igazi ügyért, az összjáték
egységéért, ha úgy tetszik, alárendelt

szerepkörben is megváltódhat, felemel-
kedhet.

Ruszt József eddigi munkásságának
minden vívmányát sikeresen építette be-le
a sikeresen választott műbe: szakrális,
dionüszoszi szenvedélyű, kristálytiszta
értelmezésű előadással ajándékozott meg.

Babits Mihály: Laodameia (Várszínház)
Dramaturg: Forgách András. Díszlet: Csá-

nyi Árpád. Jelmez: Schäffer Judit. Rendező:
Ruszt József m. v.

Szereplők: Hámori Ildikó, Gáti József,
Oszter Sándor, Avar István, Pálfi Zoltán.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Groteszk kakofónia

Szép Ernő-egyfelvonásosok
a Pesti Színházban

Szép Ernő napjainkban újjáéledő szín-padi
reneszánszának kétségtelenül az a szellemi
rokonság az oka, amely a hetvenes-
nyolcvanas évek groteszk és abszurd
drámai irányzataihoz fűzi. A száz éve
született drámaköltő méltán tekinthető a
hazai groteszk előfutárának.

E sajátos színpadi stílus gyökerei nála a
pesti kabaréig és a francia szürrealista
líráig nyúlnak vissza. Szép Ernő mű-
vészete tudatosan merít a népdalok naivi-
tásából és abból a fajta primitivizmusból,
amely francia kortársának, Francis Jam-
mes-nak is sajátja, de az ő primitivizmusa
- jól látja Tóth Árpád - „komplikáltabb és
rafináltabb s egyúttal sötétebb és
boldogtalanabb". E látszólagos egy-
szerűség tehát bonyolult, nemegyszer el-
lentétes érzelmeket takar: a Szép Ernő-
hősök mindig remény, halálvágy, élet-
undor, öröm és boldogságvágy között
vergődnek. Felfokozott, gyakran eltúlzott
szenvedélyeiket az irónia menti meg a
hamis szenvelgéstől. Viselkedéspózaik
felszínessége mögött filozófiai mélységek
rejtőznek. A Szép Ernő-i világ látszólagos
egyszerűségében tragikus abszurditás
lapul. Aki ezt a világot adekvátan akarja
visszaadni, annak pontosan kell
megvalósítania a két szélső pólus - líra és
humor - bravúros egyensúlyát. A Pesti
Színház színpadán megteremtődik Szép
Ernő groteszk világa, fájdalmas-borongó
lírája és morbid humora egyaránt.

Május
A Szép Ernő-egyfelvonásosok valahogy
ritkábban kerülnek színpadra, mint az
egész estés darabok - Palika, Vőlegény, Lila

ákác -, pedig rövidebb terjedelmük-ben is
teljes értékű miniatűr remekek. A
Májusban például megtalálható a Szép
Ernő-i világkép és drámaszerkezet összes
sajátossága. Már az alaphelyzet is abszurd:
az Öngyilkos fel akarja kötni ma-gát a
ligetben, de mindig közbejön valami -
először a szerelmespár, majd a rendőr,
végül a lány, aki visszacipeli őt az életbe.
Ez a Leány - akinek neve sincs, csak Ix
nix-nek becézik - előképe a klasszikus
Szép Ernő-i nőtípusnak: a szegény sorsú
fiatal lánynak, aki elzüllé-

sében is őrzi a tiszta szerelem iránti vá-
gyat. Minden hősnőjében egy Tóth Manci
rejtőzik, de ez a Leány hasonlít a leg-
inkább rá. Mint ahogy a Fiú is megelő-
legzi a rajongó, álmodozó férfi hősök
sorát: Csacsinszky Pált és Balogh Kál-
mánt éppúgy, mint a szélhámos Fox Ru-
dit. Az Öngyilkos e drámaírói palettán a
legsajátosabb és legjelképesebb figura: a
boldogságvágy és az életképtelenség Szép
Ernő-i megtestesítője.

A darab a középkori haláltánc mintájára
groteszk enumerációval indul: fel-
vonulnak a Városliget, a metropolis sze-
gényei a luftballonos, a pereces, a handlé,
a cipősubickoló, a virágárus asszony, a
gyufaáruló fiú, az omnibuszkocsis, a vak,
az őr, a rikkancs, a boy-, akiknek néhány
szavas monológjában ben-ne van egész
életük nyomorúsága. (Ezek a néhány
mondatos szerepek is kulcs-fontosságúak,
kár, hogy a Pesti Színház előadásán
többnyire statiszták játsszák!) „Szép Ernő
szegényei, vagyis azok a társadalomperemi
figurák, akiket a legjobban ismert és
gyakran szerepeltetett is munkáiban -
jóllehet nem halni készülnek, csak
elmondják nyomorúságos, sivár sorsukat -
búcsúzó bánatukkal mégis a haláltáncok, a
halál hangulatát sugallják. Monológjaik
készítik elő az Öngyilkos megjelenését, a
halál most már természetesnek,
szükségszerűnek tűnő motívumát." (Réz
Pál, Szép Ernő: Színház, Szépirodalmi,
1975. 163. old.)

A Pesti Színház színpadán Makai Péter
díszletéhen egyetlen hatalmas fa jelzi a
ligetet, előtte pad, a háttérben színes
lampionok; a kaszinó fényei és kiszűrődő
hangjai. (Ilyen a Lila ákác indító képe is.)
Ide érkezik a bevezető játék - a szegények
felvonulása - után az Öngyilkos,
hosszasan szemléli a faágat, és készülődik
a halálra. Reviczky Gábor már e
némajátékban eltalálja azt a tónust, amire
egész alakítása épül: a lemondással terhes
életbölcsességet, a hiábavalóság
önironikus tudását. Szinte intellektuális
öngyilkost játszik, aki megszenvedett
tudással vallja minden dolgok végső értel-
metlenségét és az egyetlen megoldást: a
fanatikus halálvágyat. Ez a tudás van
benne minden gesztusában, tekinteté-ben,
kimondott és elhallgatott szavaiban. Ez a
tudás teszi megfáradt, kortalan emberré.
(A fiatal színésznek elhisszük, hogy
szerepe szerint elmúlt ötvenéves!) Lassú,
vontatott beszédmódja, fáradt
kézlegyintése, meggörnyedt háta, rossz
tartása mind e kortalan öregséget igazolja.
A Lánnyal való összecsapásában fok-


