
ott az alapszituáció a személyiséget nem
tényleges társadalmi kapcsolatrendszeré-
ben jeleníti meg, tehát az nem a külvi-
lágból tükröződik vissza kapcsolataiban,
hanem épp fordítva: a külvilág tükröződik
őbenne, de már egy a hős tudatában
homogenizálódott, szintetizálódott világ-
ként.)

A kidolgozatlanság másik megnyilvá-
nulása - mely szintén az elbeszélő-emlé-
kező formából fakad - az, hogy a drámai
szituáció fordított irányú realizálódása
játszódik le előttünk, ami a drámai fe-
szültséget némileg csökkenti. Valójában
szükségtelen volt a visszaemlékezés-jelleg,
a keretes szerkezet megtartása, visz-
szafogta a drámai megvalósulást. Ezzel
együtt mégis meggyőzőbb a mű dráma-
ként, mint eredeti kisregény alakjában.

Ebben pedig nem kis szerepe van a
Katona József Színház alkotógárdájának.
Sándor János rendezése, ábrázolásmódja
inkább szimbolikus, mint realista. Ez már
az indító jelenetnél is hangsúlyt kap, a
gyászruhás Zsálya és az élő Jákó dialógusa
figyelmeztet, hogy itt nem a történések szó
szerinti értelme az elsőrendűen fontos.
Ugyanígy jelzésszerűen ábrázoltak és
szimbolikus értelműek többnyire a
mellékszereplőkkel játszódó jelenetek
(például Jákónak a Főjogásszal vagy a
pszichiáterrel folytatott párbeszédei), me-
lyeknek megvan a saját „koreográfiájuk";
ilyen még a Hullavivő állandó át-vonulása
a színen, ami éppen groteszkségével a
halálfélelem folyamatos jelenlétét érezteti.
S az öngyilkossági jelenet Fellini-filmekbe
illő légiességével és szinte
szürrealizmusával, a gyászruhás árnyak
megjelenésével Jákó egész személyiségét,
tehetetlenségének tragikomikumát magába
sűríti, megelőlegezve a valóságos és a
jelképes földre huppanást. Emellett a
rendezés jól megoldotta a tragikum és
komikum egyensúlyát; kiaknázta a hely-
zetkomikum lehetőségeit, de nem annak
rovására, hogy komolyan vehessük a
hozzánk szóló üzenetet.

Hasonlóképpen szimbolikus tartalmakat
hordoz Szakácsi Márta jelzésszerű, több
funkciójú díszlete és Poós Éva jel-mezei.
Fekete, szürke és fehér színárnyalataik a
helyzetnek megfelelően az emlékezés, a
nyomasztó lelki vívódások hangulatát
keltik, máskor a házastársak vérre menő
küzdelmét állítják groteszk fény-be, vagy a
halállal kapcsolatos asszociációkat idézik.
Maga a díszlet játéktér-ként is kitűnő,
meghatározhatatlanságában kórház, tanya,
kisvárosi utca és pa-

nelház lakásának szerepét egyaránt be-
tölti.

Érződik az előadáson, hogy a színészek
lelkesedéssel, szerepükkel belülről
azonosulva játszanak. Tolnai Miklós ki-
váló alakítást nyújt Jákó szerepében, ösz-
szetettebbé, finomabbá teszi a figurát,
mint amennyire az az írott szövegből
érzékelhető, s eléri, hogy a közönség
azonosuljon vele (bár érthető módon az
elbeszélő részeknél erőtlenebb a játéka,
mint a párbeszédes szituációkban). Zsálya
alakja egysíkúbb, egyénisége nincs
kibontva, mivel csak Jákóval való kap-
csolatában jelenik meg, és Jákó szemszö-
géből ábrázolja az író. Várkonyi Szilvia
lehetőségeihez képest jól megoldja szere-
pét; úgy mutatja be Zsályát, ahogyan az
Jákó belső konfliktusainak megértéséhez
szükséges. Az összes többi figurát két
színészre osztotta a rendező. Á női mel-
lékszereplőket Egyedi Klára alakítja, aki-
nek megírt figurája, s így játéka is, hal-
ványabb a többiekénél. A férfi mellék-
szereplőket megszemélyesítő Balogh Ta-
más viszont még ezekben az epizód-
szerepekben is sodró helyzet- és jellem-
komikumot teremt, mindig megújulva,
átváltozva. Találó rendezői ötlet volt
azonos színészekkel eljátszatni e figurákat,
hiszen nem külön-külön jellemük a fontos,
pusztán az, hogy létük mit jelent Jákó élete
szempontjából. E figurák-nak ugyanakkor
némi komikusan allegorikus felhangjuk is
van, mint a halál, az őrület, a számítás
vagy a humánum bele-szólásai egyéni
létünkbe.

Sikeres volt a helyválasztás is, a Kama-
raszínház éppen kicsinysége s a közönség
kis létszáma miatt a darabnak megfelelő
intim hangulatot teremt, ki tudja alakítani
a játék és a nézők közvetlen kapcsolatát.

Annak ellenére, hogy első drámai pró-
bálkozásként kissé kiforratlan Zám Tibor
műve, a Katona József Színház Kamara-
színházában egy sikerre vitt új magyar
drámát és egy jó előadást üdvözölhetünk.

Zám Tibor: Pokoljárás (a kecskeméti Katona
József Színház Kamaraszínháza).

Rendező: Sándor János. A rendező
munkatársa: Pallai Ágnes. Zenei összeállító:
Palásti Pál. Díszlet: Szakácsi Márta. Jelmez:
Poós Éva.

Szereplők: Tolnai Miklós, Várkonyi Szil-
via, Egyedi Klára, Balogh Tamás.

BÉCSY TAMÁS

Egy legenda legendája

A Liliom Szolnokon

„Hol van már az a liget?" - kérdezte
Kárpáti Aurél 1929-ben Molnár Ferenc
Liliom című darabjáról írott kritikájának
első mondatában. S noha megállapította,
hogy az a liget összes kellékével és a
jasszromantikával együtt már akkorra
eltűnt, azt is megjegyezte, hogy „Liliom
mégis itt van". Nos, valahogyan itt van
1982-ben is, amikor már nemcsak az a li-
get tűnt el, de már több évtizede vidékről
felkerült naiv cselédlányok sincsenek.
Vagyis itt maradt a „külvárosi legenda" a
nélkül az alap nélkül, aminek a legendája
volt valaha.
Mint minden drámában, vagy akár

minden „jól megcsinált" színműben, csak
az marad fenn, ami a mű írói látás-
módjából fakadó szerkezetébe van beépítve.
Vagyis sem a szerkezetre csak rá-aggatott,
akkoriban akármennyire is aktuális
tartalmú mondatok, sem a megírás
korszakának a műbe bevitt hangulatai nem
maradnak elevenek, élők. A mű szer-
kezetébe pedig az van itt beépítve, hogy
egy tanulatlan-műveletlen cselédlány ész-
reveszi a durva és „férfi-fensőséggel" élő
hintáslegényben (Kosztolányi Dezső még
arisztokratának és csirkefogónak
minősítette) az emberi-erkölcsi értéket.
Azt, hogy inkább kirúgatja magát állá-
sából, de nem ígéri meg, hogy minden
valódi ok nélkül lelöki a ringlispílről a kis
cselédlányt, pusztán azért, mert a kör-
hintásnő féltékeny rá. Ez a tény köti össze
egy életre Julit Liliommal. És hiába veri,
egész életében csak őt szereti. Molnár
Ferenc tehát már 19o9-ben észrevette azt,
ami majd csak jóval később válik
hangsúlyos életténnyé: mily fontos az
életben is, két ember szerelmében is, hogy
objektív helyzetekben, másokkal szemben
kiálljanak egymásért.

De Molnár Ferenc 19o9-ben még mást
is észrevett. Hogy tudniillik életünkben
olyannyira lényeges a benső világ, hogy
egy drámai mű jelenetei játszódhatnak ott
is. Hiszen itt a túlvilág úgy elevenedik
meg, ahogyan Liliom belső világában,
elképzelésében él. Mivel az akkori ligeti
vagány számára a másvilág csak
„hivatalos hely" lehet, s mivel ő csak
egyetlen hivatalos helyet ismer, a kerületi



rendőrőrszobát, hát ilyen számára a más-
világ is; az Isten pedig rendőrfogalmazó.
Ez a naivság persze még az akkori ligeti
vagányokra sem volt valóságszerűen jel-
lemző; legföljebb olyan hintáslegényre,
aki nem a valóságban, hanem az írói kép-
zeletben megszületett „külvárosi legen-
dában" él.

A túlvilág ilyen elképzelése azonban
egyre zseniálisan alkalmas. Molnár Fe-
renc ugyanis ennek a „mennyei őrszo-
bának" a beiktatásával az epikus történe-
tet formálhatta kitűnően drámává. Azt az
alapjaiban epikus élettényt, hogy Juli
egész életében nem bánta meg, hogy Lili-
omhoz szegődött, és egyben azt az epikus
élettényt, hogy Liliom egész életében meg-
maradt verekedősen durva, de mégis igaz
tartalmú embernek, csak valami egészen
kitűnő drámai érzékkel megtalált ténnyel
lehet drámaian megjeleníteni. Nos, ez itt
a mennyei őrszoba, ahol a „rózsaszínű
tűzben" való tizenhat évnyi tartózkodás
után, tehát a következő pillanatban a
rendőrfogalmazó-Isten az ön-gyilkosokat
visszaküldi a földre egy jó cselekedet
elvégzésére. Így drámaian, vagyis az
alakok közötti viszonyokból következően
már azonnal találkozhat tizenhat éves
lányával. És ennek a drámaian egészen
kiválóan elgondolt jelenetnek és drámai
ténynek van egy következő, ugyancsak
drámaian nagyszerű mozzanata. Juli
kivételével mindenki - Muskátné éppúgy,
mint az Isten - igen nagy bűnnek tekinti,
hogy Liliom meg-verte Julit. Ám azt a
jelenetet, amelyben ez megtörténik, nem
mutatja meg nekünk Molnár Ferenc.
Liliomnak ez a tulajdonsága és bűne csak
a mű végén lát-ható, amikor jót tenni
küldik vissza, s ő a lánya kezére csap.
Liliom bűne tehát a mű végén és nem az
elején csattan, de itt megjelenik az az
ütés is. S ez - ha tetszik - a drámai
események kitűnő sűrítése, vagy - ha
tetszik - poénos szerkesztés.

Azonban ezzel a művel is az a baj,
hogy a drámailag kitűnően elgondolt és
megszerkesztett világ meglehetősen se-
matikus és nagymértékben szentimentá

lis. Sematikus, mert alakjai - ugyan nem
dogmatikus-világnézeti látásmódból, ha-
nem a színi hatás érdekében - legfeljebb
csak két tulajdonságból-vonásból össze-
tettek. Szentimentális, mert mély élet-
igazságok helyett érzelmességet-hangu-
latot felkeltő mondatokat, jelenettartal-
makat és jelenetpoénokat kapunk. Vagy-
is e drámai világ megszerkesztésének
törvényszerűségei és dinamizmusai alap-
jaiban és lényegében nem esnek egybe -
ahogyan a nagy drámák esetében van - az
élet, a valóság felszín alatt működő
dinamizmusaival. Így a fordulópontok
sem az alakok benső tartalmaiból, erőiből
fakadnak. (Például Liliom öngyilkos-
sága.)

S ha Liliom itt van 1982-ben is, hát
csak a legenda legendája maradt belőle;
vagyis az a legenda, hogy olyan legendák
éltek a kültelki vagányokról a század ele-
jén, miszerint ők a durva külső mögött
igazi emberek voltak.

A szolnoki Szigligeti Színház előadását
mégsem, ennek ellenére sem hatja át a
divatos „nosztalgia"; és Babarczy László
rendezésében a szentimentalizmusnak
még a nyoma sincs meg. Hogy még
önkéntelenül se áradhasson az elő-
adásból, a mű ötödik és hetedik képét
felcserélték. Így az előadás nem Liliom
földre való röpke látogatásának valóban
érzelemfacsaró jelenetével, hanem Juli-
nak a most meghalt Liliomtól való bú-
csújával ér véget.

Ettől a jelenetcserétől az előadás még
tocsoghatna az érzelgősségben. De a
rendező, Babarczy László ezt minden
ponton el tudta kerülni.

A rendezés Fehér Anna cselédlányában
és a vendég Lukáts Andor Liliom-alakí-
tásában arra téteti a hangsúlyt, amire ma
lehet: Liliom alapvető benső tisztességé-
re és Juli ösztöneinek biztos ítéletére,
amellyel ezt Liliomban felfedezi. Fehér
Anna alakításában azonban ennek a fajta
ösztönös ítéletnek a benső alapja és hát-
tere nincs kellően kibontakoztatva. Szí-
nészi magatartásában sokkal több az in-
tellektualitás, mintsem annak a szavakkal

ki sem fejezhető benső, de teljességgel
ösztönös magnak a megmutatása, amely-
lyel a színjáték elején megérzékeli Liliom
erkölcsi tisztaságát és erejét. Persze ez a
mag mégis érezhető. A színésznő alakí-
tásában - a nyitó jelenetben - azonban
elsősorban az arra vonatkozó makacsság
és csökönyösség jelenik meg, hogy őt ne
nézzék olyannak, akit fogdosni lehet; hogy
ő igenis tisztességes lány. Viszont az is
teljességgel igaz, hogy ezt a benső magot
végtelenül nehéz megformálni, mert
közvetlenül ez után a jelenet után egészen
más színészi „közegre" van szükség.
Hiszen közvetlenül ezután Fehér Annának
és a Marit játszó Fehér Ildikónak meg kell
formálniok azokat a század eleji
cselédlányokat, akik csak egészen szűk
világot ismernek, s akiknek jelenetét
Molnár Ferenc az irántuk tanúsított
szeretettel, de azért őket bőven ki is
nevettetve írt meg. Az itt megjelenő
színészi magatartással és ennek közegével
valahogyan hitelesíteni kell azokat a
cselédlányokat, akik már a megírás korá-
ban sem voltak egészen valóságosak. Az
itt szükséges magatartás és színészi közeg
előjött már a Liliom-Muskátné-Juli-
jelenetben is, s talán ez a színészi
magatartás nyomta el azt a benső magot,
azt a csak az ösztönvilágban élő erőt,
amely rendíthetetlenül biztos ítéletet hoz
Liliom érte való kiállásakor Liliom er-
kölcsi erejére vonatkozóan. De ez talán
azért is hiányzott, mert Fehér Anna még
nem bontakoztatta ki magában azt a szí-
nészi képességet, amellyel pusztán csak a
bensőből áradó, kisugárzó dinamizmuso-
kat lehet, szavak és gesztusok nélkül,
megjeleníteni. Színészileg van azonban
egy egészen kiváló pillanata, amely az erre
való készséget mutatja. Juli és Liliom már
több hónapja együtt élnek, és rettenetesen
nyomorognak, amikor Mari meglátogatja
őket Hugóval, a vőlegényével. Mari
eldicsekszik, hogy Hugó olyan állást
kapott, amelyben egyetlen este húsz-
harminc koronát is megkereshet. Erre Juli
felsír, s ezzel a sírással Fehér Anna Juli
egész életének kínos keserűségét és
ugyanakkor Liliom mellett való szilárd
kitartását és ebből eredő megelé-
gedettségét is érvényre tudja juttatni.
Alakítása azonban eléggé egyenetlen, mert
a halott Liliomtól való, a színjáték végére
helyezett búcsúja nem eléggé mély. Nem
érezzük ekkor, hogy egyedül ő tudta, ki
volt Liliom, s hogy valójában milyen nagy
is volt az ő szerelmük. Pedig erre még
szövege is van. („ ... nekik semmi közük
hozzá. . ." stb.)

Molnár Ferenc: Liliom (szolnoki Szigligeti Színház). Lukáts Andor a címszerepben



Lukáts Andor Liliomjának jellemzője a
vagányságból fakadó, egyáltalán nem
bántó fölényesség. Muskátnéval és állá-
sával is inkább ezért szakít, s kisebb mér-
tékben érezteti azt a benső tartalmat,
amely nem engedi, hogy vállalja a hintáról
való lelökés igazságtalanságát, hogy
vállalja, megfosztja a szegény cselédet
egyetlen örömétől. Ezt az erkölcsi erőt
inkább abban a jelenetben formálja meg,
amelyben előre gyakorolja a rablást; azzal,
ahogyan ekkor eljátssza, miként fogja a
pénztárostól megkérdezni: „Jó estét
kívánok. Kérem szépen, hány óra ?"
Ezekben a pillanatokban nemcsak a neki
teljesen szokatlan és új helyzettől és új
cselekvéstől való félelmét és izgalmát
mutatja meg, de erkölcsi magját is, amely
berzenkedik a pénztáros kifosztásától.
Azonban rendezőileg is, színészileg is
kissé jellegtelen tartalmúnak éreztük azt a
pillanatot, amelyben lánya kezére üt.
Ahogyan említettük, ez az ütés jeleníti
meg Juli megverését is; és talán azért is
kellett volna ebből a jelenetből jelentő-
sebb pillanatot formálni. így pusztán csak
egy esetleges eset, amelynek nem látjuk
igazán az emberi hátterét.

Könnyen belátható, hogy végtelenül
nehéz hitelessé tenni azt a Marit, azt a
tudatlan, vidékről most jött, század eleji
cselédlányt, akinek megírt alakjában sem a
valóság jelenik meg, hanem az a cseléd-
lánykép, amelyet gazdáik szerettek volna
látni bennük; tisztességes, becsületes, de
oly ostoba-butácska lány ő, akinek való-
ságismeret-hiányán remekül lehet szóra

kozni. Fehér Ildikó is ezt a képet vetíti
elénk. Persze, különösen mára, az életis-
meret-hiányból fakadó szavai nyomán
kiváltódott derű a domináns; akkor pél-
dául, amikor azt halljuk, hogy az az
„érzékiség", amikor Hugó „Megfogja a
kezemet és úgy sétálunk. Aztán lóbálni
akarja a kezemet..."

Egészen kitűnő Koós Olga Muskátné
szerepében. Teljesen elkerüli azokat a
színészi közhelyeket, amelyekkel az öre-
gedő nő férfiéhségét, a fiatalabb férfi
iránti szerelmét szokták megmutatni.
Nem csábít csodamosolyokkal, hanem
olyan idősebb nőt formál, akinek szük-
sége van valakire, és talán elsősorban
Liliomra lenne. Koós Olga ugyanakkor
megmutatta azt a korabeli fensőséget -
nem a közhelyesen stupid gőgöt -, amely
közönségességben robban ki, s amivel a
körhintásnő fölényét fejezi ki a
koldusszegény vagánnyal és a rongyos
cseléd-lánnyal szemben. Amikor a halott
Liliomtól akar elbúcsúzni, és ahogyan
erre mintegy engedélyt kér Julitól,
teljesen

elkerüli az érzelgősséget, noha itt nagy a
lehetőség rá. Közli, hogy mégis ő szerette
jobban Liliomot, de ebben már nem a
fensőség, hanem mélyebb emberi
tartalom és Muskátné valóságlátásának
milyensége jelenik meg.

Furcsa alakítás Nagy Sándor Tamásé
Ficsur alakjában. Furcsa, mert testtar-
tásában és gesztusaiban állandóan rette-
gésben élő, megfélemlített, nyomorult
figurát jelenít meg; hangjában, hanghor-
dozásában pedig állandó túlfűtöttség-
ben, izgatottságban élő alakot. Úgy érez-
tük, e két megjelenítésmód nem illik
össze. Jeney István játssza az égi és a
földi rendőrfogalmazót. „Figurát" az
égiből farag, egyáltalán nem szerencsé-
sen.

Babarczy László rendezése azért kitű-
nő, mert végül teljesen el tudja fogadtatni
az említett legenda „legendáját"; mert
színészeivel az előadás minden pontján el
tudta kerültetni az érzelgősséget; s mert
Juli és Liliom alakjában -- ha színészileg
nem teljesen kibontakoztatva is - képes
volt megérzékeltetni a két főalak igaz
embei tartalmait. A díszlet és né-mely
hangeffektus azonban véleményünk
szerint túl mai, túl modern ehhez a mű-
világhoz. Nyilván nem a „nosztalgiahan-
gulatot" árasztó díszletet hiányoljuk, csak
azt a látványt, amely a rendezés, noha
keményebb, feszesebb, de mégis egy
legenda legendáját megformáló világához
jobban illeszkedett volna.

Molnár Ferenc: Liliom (Szonoki Szigligeti
Színház)

Rendező: Babarczy László m. v.' Díszlet:
Donáth Péter m. v . Jelmez: Tordai Hajnal
m. v.

Szereplők: Lukáts Andor m. v., Fehér
Anna, Fehér Ildikó, Nagy Sándor Tamás,
Csák György, ifj. Kőmíves Sándor, Koós
Olga, Hollán Zsuzsa, Sebestyén Éva, Mucsi
Zoltán, Jeney István, Basilides Barna,
Somody Kálmán, Varga Tamás, Varga
Károly, Váry Károly, Roczkó Zsuzsa, Simó
Éva, Turza Irén, Újvári Júlia, Csankó
Zoltán, Horváth László.

Lukáts Andor (Liliom) és Koós Olga (Muskátné) a szolnoki előadásban

Liliom halála (Fehér Anna és Lukáts Andor) (Szoboszlai Gábor felvételei)


