
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-



ról fokra nyílik ki, és veti le magáról a
szkepticizmus álarcát. És a bölcsesség
páncélja mögül kibukik a magány, az
életvágy, a sóvárgás a boldogság után, a
kudarctól való félelem - vagyis mindaz,
ami annyira egyéníti a Szép Ernő-hősö-
ket. Talán ezért is jelképes figura ez az
Öngyilkos, mert összegzése és végső kép-
lete valamennyi drámai jellemnek. Re-
viczky Gábor ideális Szép Ernő-hős: ma-
gába sűríti a Csacsinszky Palik és Balogh
Kálmánok valamennyi tulajdonságát,
ugyanakkor szublimálva, végső letisztult-
ságában adja vissza a felfokozott érzel-
mek tragikomikumát. Reviczky Öngyil-
kosa valóban szimbolikus alak, aki szkep-

tikus tudásával és életből való kivonu-
lásával egy egész világ tarthatatlansága
ellen tiltakozik.

A Szép Ernő-i libikókajáték nem len-ne
teljes a másik pólus, Eszenyi Enikő
Leánya nélkül. A főiskolát most végzett
színésznő tökéletesen érti és ismeri e sa-
játos színpadi világ törvényszerűségeit:
líra és komikum kényes egyensúlyát.
Nem követi el azt a hibát, ami a Szép
Ernő-i színjátszás legnagyobb veszélye:
nem csúszik át az érzelgősségbe. A „liget
tündére" az ő alakításában a pesti utca
vagány gyermeke. A legnagyobb
természetességgel peregnek szájából az
olyan tipikusan század eleji zsargonok,

mint ávek plezur, mutter, abonálva, eny-
veshát. Már megjelenése első pillanatában
megteremti ezt a földközeli lírát, a pesti
utca hétköznapi költészetét. Sokszínű
játéka főként az Öngyilkossal való vi-
tájában bomlik ki: kislányos és anyáskodó,
romlott és romlatlan, fondorlatos és
egyszerű, naiv és dörzsölt, gyermekien
hízelkedő és éretten asszonyos. Ennek a
naiv fiatallány-szerepnek fanyar ízt és
groteszk bájt kölcsönöz személyisége és
játéka. Eszenyi Enikő figyelemre méltó
pályakezdésében benne rejlik az ígéret:
ideális Tóth Manci lesz egyszer!

Á Fiú szerepében Rudolf Péter nem
annyira század eleji pesti ficsúrt, mint in-
kább mai kamaszt alakított, üde szertelen-
séggel és kedvességgel. Játéka ezért kevés-
bé volt korhoz kötött, mint a Lányé, épp a
század eleji Pest hangulata és hitelessége
hiányzott belőle. (A korhűséget János-kúti
Márta ruhái is hangsúlyozták!)

Szép Ernő figurái ugyanis, akárcsak
drámáinak nyelve szorosan kötődik a szá-
zad eleji Pest emberflórájához és hétköz-
napi beszédstílusához. Ez az utcai zsar-
gont, kabarétréfát, viccelemet sűrítő nyelv
egy költőnek szolgál eszközül ah-hoz,
hogy ellensúlyozza kicsit szentimentális,
kicsit szürrealista líráját. Az ellen-tétes
elemek alkalmazása, a kihagyások,
elhallgatások, az elcsúsztatott dialógusok
adják meg színpadi párbeszédeinek szinte
az abszurddal rokon humorát. Az Ön-
gyilkos és a Leány groteszk „élethalál-
harca" például ilyen morbid dialógusokat
indukál: „Miért hal meg maga mindig? Az
borzasztó lehet. - Csak az élet lehet
borzasztó." „Engem vár a halál, én meg itt
füstölök." „Én dörzsöljelek? Én? Én...
itten.. . az utolsó órámban, én. .. ?"
„Lehetsz olyan gavallér, hogy még adj egy
napot ennek a piszok világ-nak." Ezek a
rövid, pattogó, gyakran nem is egymásnak
válaszoló, párhuzamos mondatok teremtik
meg azt a groteszk kakofóniát, amely a
Szép Ernő-drámák legfőbb sajátossága.

Kapás Dezső rendezése a Pesti Szín-
házban megvalósítja ezt a groteszk töb-
bszólamúságot. Hitelesen adja vissza e
darabok korabeli hangulatát éppúgy, mint
a mai színházi élményeinkre rímelő
akusztikáját. Rendezésének legfőbb
érdeme a kitűnő szereposztás. Ezúttal
nemcsak az ismert, népszerű művészek
remekelnek, hanem a fiatal pályakezdők
is. A Május színészhármasa és a Kávécsar-
nok kettőse a színjátszás magasiskolájából
ad követendő példát.

Eszenyi Enikő, Rudolf Péter és Reviczky Gábor Szép Ernő: Május című egyfalvonásosában (Pesti
Színház)

Tábori Nóra és Benkő Gyula a Kávécsarnokban (Pesti Színház) (MTI-fotó - Ilovszky Béla felvételei)



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.

Szép Ernő: Május (Pesti Színház)
Díszlet Makai Péter Jelmez: Jánoskúti

Márta. Rendező: Kapás Dezső.
Szereplők: Rudolf Péter, Eszenyi Enikő,

Reviczky Gábor, Várnagy Zoltán f. h.

Szép Ernő: Kávécsarnok (Pesti Színház)
Szereplők: Tábori Nóra, Benkő Gyula,

Marton Kati, Pásztor Edina f. h., Varga
Mária f. h., Eszenyi Enikő.

RÓNA KATALIN

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-


