
gyományosnak kifejezetten csúnya, kor-
szerűnek viszont nem nevezhető. A szép
színű kavalkádból meglepetésszerűen ki-
váló mellékalakok levegőbe vesző hang-
jukkal kissé magukra hagyatottnak tűn-
nek: mintha tévedésből kerültek volna
elénk (meglehet, éppen a terepszínűvé
váló tarka öltözet is teszi), máskor pedig -
mint a londoni szín cigány-asszonya -
harsányságukkal rossz irányba terelik a
tekintetet. A falanszter aggastyánjának
monoton rikácsolása - noha Kézdy György
jóvoltából minden szót érteni lehet -
elmozdítja az arányokat: a sematikus
pokol érdemes foglyainak dacolása
elenyészik vele szemben - hang-erő
szempontjából.

A beszéd egyébként többszörösen is
lényeges eleme az előadásnak. Azért is,
mert a szabad tér követelményei első-
rendűen érintik, s azért is, mert a fősze-
replők jóformán végigbeszélik a darabot.
Teljesítményüket jócskán befolyásolja te-
hát ebbeli képességük. Ádám: Bubik
István. Nem merészségnek, hanem egy-
értelműen jó választásnak tetszik a fő-
szerep ráosztása. Fiatalsága nem tapasz-
talathiányt, hanem Ádámhoz illő tapasz-
talási kedvet sugároz. Friss, gyanútlan
famulusa Lucifernek, a világnak és ál-
mainak. Az, hogy naiv mohóságát nem
duzzasztja teátrálissá, korántsem fogya-
tékosság. Csalódásainak fiatalossága ab-
ban nyilvánul meg, hogy újbóli neki-
lendüléseiben nem annyira a remény, mint
inkább a kíváncsiság és a türelmetlenség
hajtja. De végül is a remény egy színe a
kíváncsiságnak, következésképp Bubik
nem másítja meg a lényeget, csupán
sallangtalan természetességgel éli végig.
Kivételes az állóképessége, mellyel a
némán ülő nézőket is ki-merítő előadást
egyenletes fizikai erővel szinten tartja,
soha nem feledkezve meg a tiszta
beszédről. Szövegmondásában a köznapi
lejtést követi (bizonyára lesz, aki ezt majd
felrója), biztosítva egyszersmind a tűnődés
pillanatában születő gondolat hitelét.
Mivel ez a képesség színházszerte
rendkívülivé kezd kivételesedni, érdemes
felfigyelni rá. Bubik István mindenesetre
beváltott ígéret, ahogy mondani szokták.

Balkay Géza annyival teátrálisabb Lu-
cifer csak, amennyivel szerepe szerint
annak kell lennie. Kellően romlott és ele-
gáns, életveszélyesen alattomos és
nagyvonalú, erőszakos, aktív és mozdítha-
tatlan. Összefont karral asszisztál Ádám
csalódásaihoz, gúnyos mosollyal várja ki
valahányszor igazolódását. Legelső

megszólalása: feleselése az Úrral túlságo-
san modorosra stilizált, a továbbiakban
viszont példaszerűen talál rá a személyére
szabott intonációra. Az egyes színeknek
megfelelő álruhában elvegyülő alaknak
valóban karizmatikus ereje van.

A rossz s nemesnek ama csodás kever-
cséből sajnos keveset mutat fel Tóth Éva
Évája. A prágai szín asszonyának nőies
álnokságába visz csak életet. Igaz, az
odaadás árnyalatai kevésbé hálásak.

Az Úr hangja: Sinkovits Imre szép
szövegmondását Úr-szerűre formálja. Be-
hozhatatlan előnye a többi szereplőhöz
képest - ezzel nem kisebbedik érdeme -,
hogy stúdiókörülmények között kedve-
zőbbek a beszéd feltételei, mint szabad-
téren.

Nem véletlenül esik ennyi szó a be-
szédről. A már említett, alig teljesíthető
speciális követelményeken túl elsősorban
azért, mivel Madách egyszerre patetikus
és közvetlen mondatai az elmondás által
érvényesülnek a színpadon. Ha már -
éppen a teljesség ostromlása okán - le kell
mondanunk a varázslatról, akkor a
javíthatatlan nézői hedonizmusnak a
költészet marad kárpótlás-ként. A többi
csak irodalom.

(A7 ember t ragédiá jának Nemzeti szín-
házi bemutatóját a későbbiekben külön
méltatjuk.)

Madách Imre: A z ember tragédiája (Szegedi
Szabadtéri Játékok)

Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Vágó
Nelly. Mozgástervező: Dölle Zsolt. Zenei
összeállítás: Simon Zoltán. Rendező: Vámos
László.

Szereplők: Sinkovits Imre, Bubik István,
Tóth Éva, Balkay Géza, Baranyi László,
Barta Mária, Bognár Zsolt, Bősze György,
Czibulás Péter, Csák György, Herczeg Zsolt,
Gémesi Imre, Hetényi Pál, Ivánka Csaba,
Izsóf Vilmos, Katona János, Kézdy György,
Kovács Adél, Krasznói Klári, Marosi Ká-
roly, Marsek Gabi, Melis Gábor, Nagy Zol-
tán, Papadimitriu Athina, Pápai Erzsi,
Pregitzer Fruzsina, Rubold Ödön, Antal
Olga f. h., Fazekas Zsuzsa f. h., Funter Fri-
gyes f. h., Hirtling István f. h., Janisch Éva
f. h., Juhász Róza f. h., Kerekes László f.
h., Kolos István f. h., Mácsai Pál f. h., Mé-
száros Károly f. h.

FORRAY KATALIN

Kóbor teátristák

A Liliomfi az Agria Játékszínben

1849-ben nem sok téma közül választ-
hatott az a magyar színműíró, aki művét
hamarosan színpadon kívánta viszontlát-
ni. Történelmi példázat természetesen
szóba sem jöhetett, így meglehetősen ne-
héz volt megtalálni azt a témát, ami egy-
szerre ártatlan és szórakoztató - azaz
bemutatható -, ugyanakkor rejt magában
valami félreérthetetlenül buzdítót, valamit,
ami még képes csorbítatlanul magában
őrizni nemzeti vonásokat. Szigligeti Ede
kényszerűen sírva vigadó korában
pontosan érezte ennek a sokrétű igénynek
a szükségességét, s bár 1845-ben már
foglalkozott vele, ismét a vándorszínészet
felé fordult. Annál is inkább, mert ez
nemcsak kitűnő alap-anyagnak látszott a
nemzeti érzés ébren-tartására, hanem
számára a legbensőbb, legnagyobb
szenvedélyt jelentette. Rá-adásul az új
vígjáték alapötletét saját életéből merítette:
neki is, mint főhősének le kellett mondania
eredeti nevéről, hogy a színi pálya kétes
dicsőségével ne árnyékolja be családja jó
hírét. Így lett Szathmáryból Szigligeti,
Szilvaiból Liliomfi. A dal- és
táncbetétekkel bőségesen teletűzdelt
vígjáték hatalmas sikert aratott 1849.
december 21-én, s bár jelentős
változtatásokkal, azóta is leggyakrabban
játszott darabja Szigligetinek. Idén az
Agria Játékszín sajátos - régi magyar
drámákat felelevenítő - profilját
színesítette Simon István átdolgozásában,
Marton László rendezésében a Líceum
udvarán.

Valójában sokkal egységesebb és egy-
ben bonyolultabb Szigligeti Ede Liliomfi j a ,
mint ahogy az színházi emlékezetünkben
és köztudatunkban él. Ennek valószínűleg
az az oka, hogy már a kor-társak s később
elsősorban az irodalmárok különféle
cselekményszálak mesterien bonyolított
rendszerének tartották a darabot.
Említettek szerelmi történetet, kiemelve
ennek bohózati hagyományait, fellelték a
népszínművek jellegzetes ismérveit, és a
nemzedéki ellen-tét mögé bújtatott
társadalmi drámát, hangsúlyozták a szerző
életére vonatkozó személyes utalásokat,
vagyis sok mindent, amiről a Liliomfi
kapcsán érdemes



elgondolkodni, csak éppen ezeknek a
motívumoknak az összefogója, a lényeg
maradt háttérben: maga a színészet. Csak a
színészet elsődlegességének szem-
szögéből érdemes szemügyre venni ezt a
cselekményt, ezeket a helyzeteket, ezeket a
jellemeket, tehát az egész darabot és az
előadást. Az a szövegértelmezés, mely
csupán ürügynek tekinti a Szigligetinél
meghatározó „vándorszínészi létet",
lemond egy következetes, komolyan
elgondolkodtató és stílusában, mondani-
valójában egységes előadás létrehozásáról.
Mert a cselekményt ugyan össze-fogja a
főhős személye, de nem nyújt többet
mulatságos helyzetek egymásutánjánál, ha
az egyes jelenetekben nem tér vissza egy
központi gondolat.

Az eredetileg három felvonásos darab
vezérmotívumának nem elegendő a ván-
dorszínész Liliomfi kalandos története
kedvese kezének elnyeréséig, még akkor
sem, ha Szigligeti gondoskodott kitűnő
karakterszerepekről, gyorsan változó ese-
ményekről, bohózati kellékekről. Darab-ját
pergő ritmusúra hangszerelve helyzeteket
kínált a főszereplőnek, akinek nem
Liliomfit kell bemutatnia külön-féle
szituációkban, hanem a vándorszínészt kell
eljátszania, aki váratlan körülmények közé
kerülve improvizál. (Ugyanezt teszi
„kicsiben", azaz egy jelenetnyi
terjedelemben a színésztárs Szellemfi is,
azzal a különbséggel, hogy ő a kevésbé
tehetséges, külsőségekre hagyatkozó
ripacsot formálja.)

Jelenetről jelenetre más Liliomfi lép
színre. Először a reá szemet vető Kamilla
kisasszony éberségét kijátszva kell
szerelmet vallania imádott Mariskájának,
egy tipikusan vígjátéki helyzet-ben lévő
hősszerelmes szerepkörében, majd régi
hódolója és jószívű hitelezője, Gyuri
segédletével, hol pimasz nagyvárosi
hozományvadászt, hol szertelen pincért
játszik el, biztos fellépéssel, teljes átéléssel,
mintha egy merőben új figurát kellene
megelevenítenie. S miközben zajlik a
folytonos átváltozás, Szigligeti szélesíti,
tágítja a vándorszínészek életé-nek
jellemzését, de csak észrevétlenül mesélve
mindennapjaikról.

Végül is ez egy játék a játékban, de az
elv következetes megvalósítása nem olyan
egyszerűen kivihető, mint az az első
pillanatra látszik. Tetszetős elképzelést
sugall - Marton László rendezésében - az
előadás nyitóképe. Vándorkomédiások
érkeznek, s ötletesen, gyorsan, szemmel
látható rutinnal és természetességgel fognak
hozzá, hogy az ekhós szekerekkel

hozott egyszerű bútorokból, festett, rajzolt
függönyökből élethű szobabelsőt
alakítsanak ki, miközben sietve öltik ma-
gukra jelmezüket. Mozgalmas, látványos
kezdet, ami hatásosan emeli meg Szig-
ligeti szövegének a kóbor teátristákra
utaló mondatait, de ez az ötlet követ-
kezetes folytatás nélkül marad. Imitt-
amott egy-egy kiszólás vagy egy rövid
némajátékbetét erejéig felbukkan, de
szervesen nem illeszkedik az előadás me-
netébe. S az egész produkcióra az jel-
lemző elsősorban, hogy nincsen követke-
zetesen végigvitt koncepciója, hacsak a
színészek egyéni ízlésétől függő, szabad
játékát nem tekintjük annak. Míg a néző-
téren ül a közönség, addig többnyire
szórakozik, hiszen a rendező csupa olyan
színészt kért fel a szerepekre, aki leköti a
néző figyelmét, de a Líceum udvarát
elhagyva a színészi játékon túl más
emlékezetest nehezen idéz fel. Ez a
Liliomfi-előadás a kiállítás igényességé-
vel marad meg az emlékezetben, ami
csöppet sem elhanyagolható, de minden-
képpen másodlagos a mondanivaló ér-
vényre juttatása mögött. A pontatlan ér-
telmezés eredményeként megbicsaklik az
egész előadás, és a felvonásoktól függet-
lenül két részre szakad. Az egyikben a
Liliomfit alakító színész jutalomjátéka
zajlik (tehát nagyjából a lelepleződésig
tart), majd következik egy rövid jelenet,
melyben az előbbieknek szinte homlok-

Csákányi Eszter és Rudolf Péter a Liliomfiban (Agria Játékszín) (MTI-foto - llovszky Béla felv.)

egyenest ellentmondva, Liliomfi a szí-
nészmesterséget választja a nagybátyja
felkínálta kényelmes jólét helyett. Szig-
ligeti Ede még más befejezést tartott
reálisnak: nála a színész kompromisszu-
mot köt, a békés jólét és Mariskájának
keze reményében lemond a színészetről.
Ezen a megoldáson szinte minden átdol-
gozó változtatott, s abban az esetben nem
is ok nélkül, ha a szöveget egy olyan
előadás szolgálatába kívánta állítani,
amely az elejétől a végéig egy elhivatott,
tudatos, célratörő Liliomfi életéből ragad
ki néhány epizódot. A Simon István-féle
átirat - mely kiemelkedően a legjobb az
eddigiek között - olyan előadásban él
igazán, mely egyértelművé, kizárólagossá
teszi Liliomfi döntését, hátatfordítását a
vagyon adta biztonság-nak. Egerben az
utolsó pillanatokig nem biztos, hogy
Liliomfi nem a jólétet választja-e, ugyanis
a néző számára nem világos, mik közül
választhat, miért mond le a vagyonról. A
vándorszínészség mint mesterség és mint
életforma nem kapott hangsúlyt, így
azután nem is lehetett meggyőző a színész
döntése. (Felmerül az a kérdés is, vajon
érdemes-e megváltoztatni akkor egy
klasszikus mű befejezését, ha nem annak
szellemében alakul ki a rendezői
koncepció.)

lla az egész előadás nem is, több
részlete emlékezetes maradt. Rudolf Péter
és Szerémy Zoltán kamaszosra hang-



szerelte át Liliomfi és Szellemfi alakját,
ami frissebb, szeleburdibb játékfelfogást
eredményezett, s ami egyáltalán nem
távoli a mű bohózati alaphangjától. Rudolf
Péter egyenetlenül oldotta ugyan meg
feladatát, kiváltképp túljátszotta a
pincérjeleneteket, de az előadás legszebb
pillanatait is neki köszönhetjük, Miklósy
Györggyel (idősebb Swartz) közös jele-
netében. Rudolf Péter olyan meggyőzően
agitálja az idősebb Swartzot, hogy szinte
mind a ketten elhiszik: apa és fia áll
egymással szemben. A hipnózis pillana-
taiban talán megszületik az igazi, a színész
Liliomfi, akit kezdetben legalább annyira
meglep „játékának" ereje, mint partnerét.

Szerémy Zoltán olyan tehetséges, hogy
már bátran játszhat egészen rossz
ripacsokat is. Szellemfije - a találó kari-
kírozáson kívül - szeretetreméltó ügye-
fogyottságával aratott sikert.

Koltai Róbert az egyedüli a társulatban,
aki egy pillanatra sem zökkent ki
aprólékosan megteremtett figurájából,
Kányai fogadósként az ostobaság, az
úrhatnámság, a számító ravaszság külö-
nösen találó példányát mutatta be.

Kamilla vénkisasszony szerepében Csá-
kányi Eszter nemcsak hirtelen váltásaival,
mozgásának jellemző erejével kitű-nő,
hanem azzal is, hogy egyedül ő énekel
tisztán és kifejezően.

Pap Vera és Gáspár Sándor (Erzsi és
Gyuri) eszményi párt tudnak időnként
eljátszani, kár, hogy Pap Vera néha táj-
szólást erőltet.

Ha már a Liliomfi elkerülhetetlen sorsa a
megzenésítés, mindenképpen nagyobb
gondot kellett volna fordítani az
énekszámok betaníttatására, a megfelelő
hangosításra és a dalok játékba il-
lesztésére. A könnyen mozgatható és
szellemes díszleteken (Fehér Miklós mun-
kája) és a szereplők egyéniségéhez alkal-
mazkodó jelmezeken (Jánoskúti Márta
tervei) kívül maradéktalanul senki és
semmi nem elégítette ki azt a várakozást,
melyet a nyitókép sugallt a közönségnek.

Szigligeti Ede: Liliomfi (Agria Játékszín)
Átdolgozta: Simon István. Zene és vers:

Aldobolyi Nagy György. Szcenikus: Éber-
wein Róbert. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Jánoskúti Márta. Koreográfus: Gesler György.
Rendező: Marton László.

Szereplők: Szombathy Gyula, Csákányi
Eszter, Eszenyi Enikő, Rudolf Péter, Sze-
rémy Zoltán, Koltai Róbert, Pap Vera,
Gáspár Sándor, Miklósy György, Méhes
László.

VINKÓ JÓZSEF

Szénaillat és műtehén

Tóth Ede népszínművéről

Két dátumot szokták a népszínművel
kapcsolatban emlegetni. Az első 1843.
november 27., az új műfaj születés-napja.
Ezen a napon mutatták be Szigligeti Ede
Szökött katonáját. A második 1875. január
15., amikor is a Nemzeti Színház
színpadán diadalt aratott a putnoki
gyalogszínész, Tóth Ede pályaműve, A
falu rossza. Ezt a napot sokan úgy
emlegetik, mint a „legtipikusabb magyar
műfaj" újjászületésének napját. A két
dátum között a népszínmű teljes története,
Tóth József, Feleky Miklós, Szigeti
József, Vahot Imre, később Csepreghy
Ferenc falusi vígjátékai, „pa-
rasztoperettjei", ahogy Kárpáti Aurél
enyhe lenézéssel 1928-ban a népszín-
művet elnevezi.

A Szökött katona utóélete, jóllehet be-
mutatásakor példátlan sikerszériát ért
meg, főleg a huszadik században eléggé
szegényes. Nem így A falu rosszáé. A daliás
szolgalegény érzelmes történetét szinte az
egész országban eljátszották, elő-adták
németül („Der Dorflump"), finnül („Kilän
Heittiö"), sőt szerbül és oroszul is,
felújították többek között Csortos
Gyulával, Kiss Ferenccel, Apáthi Imrével
a címszerepben. Még egy modern
előadásáról is számot adhatunk, 1965-ben
a Thália Színház támasztotta föl - Örkény
István változatában -, hogy a nyílt színen
megölje. Ez az előadás ugyanis nem
népszínmű-előadás volt, hanem pamflet a
népszínmű ellen, amolyan stílusparódia,
amelyben a rendező a nyílt színen vitázott
a mai Néző el-lenvetéseivel, dramaturgiai
aggályaival, s a népszínművet ahelyett,
hogy a maga hagyományai szerint előadta
volna, meg-kísérelte nevetségessé tenni.
Kazimir Károly, az előadás rendezője
nyilván érezte, hogy a régi típusú
népszínmű-nek már semmiféle
stílushagyománya nem él, ehhez a
műfajhoz már nincsenek színészek, s a
népszínmű naivságain - ahogy Ady Endre
írta - „mosolyogni nem tudunk",
„hazugságai viszont bántanak bennünket".

Fentiekből is kiderül (de így volt ez már
az 1921-es vígszínházbeli és az 1938-as
nemzeti színházi felújítás eseté-

ben is), hogy annak, aki napjainkban
népszínművet állít színpadra, szembe kell
néznie az alapvető dilemmával: vagy
komolyan veszi ezt a valóságtól enyhén
szólva elrugaszkodott idealizált
parasztidillt, és akkor a hamvas naivság
könnyen bárgyú nevetségességgé változ-
hat, vagy eleve persziflált népszínmű-
játszásra adja a fejét, s akkor nem kerül-
heti el a stílusparódiát. Az első út -
jóllehet izgalmas kísérletnek tűnhet -
gyakorlatilag érdektelen előadást szülne,
hiszen egyrészt a népszínmű hihetetlen
dramaturgiai-szerkezeti gyengeségeit már
a kortársak szemében is alig-alig fedte el a
demokratikus eszme és a nemzeti érzés
kinyilatkoztatása fölötti bódulat, másrészt,
mint erre már céloztunk, a
népszínműjátszásnak ma nincsenek Blaha
Lujzái és Ujházi Edéi, a népszín-mű
stílushagyománya kihalt. A másik út, a
paródia pedig könnyen eltorzítja még a
népszínmű maradék értelmét is, s
akaratlanul is a műfaj kicsúfolását
eredményezheti.

Érezte ezt az ellentmondást az Eger-vári
Esték előadásának rendezője, Halasi Imre
is, ám (ha értelmezésem nem csal) ő úgy
vélte, hogy a két véglet összebékíthető. E
rendezői célkitűzés szerint létre kell hozni
egy eredeti népszínmű-előadást
betoldások, dramaturgiai operációk,
paródiaelemek nélkül, valahogy úgy,
ahogy 1876-ban a Népszínházban tették, s
az előadás az eltelt történelmi idő, a
társadalmi változások kegyetlen törvénye
szerint úgyis idézőjelbe kerül, s a mai
néző kicsemegézheti a humoros-
parodisztikus jeleneteket önmagától, mint
húslevesből a velőscsontot.

Mindez meg is történhetett volna (hiszen
feydeau-i alapszabály, hogy a
legképtelenebb jeleneteket kell a legva-
dabb komolysággal és fegyelemmel elő-
adni, hogy hatásuk kacagtató legyen, s
ami a francia bohózatíró darabjaira igaz,
helytálló a népszínműre is, mivel ezt a
műfajt sokan a vaudeville paraszti kor-
csának tekintik), csakhogy ehhez a ren-
dezői felfogáshoz magabiztos színész-
vezetés, következetes és egységes játék-
stílus, kitűnő stílusérzék kell. Ehhez nem
elég néhány rendezői-díszlettervezői ötlet
(a szupernaturalista műtehén, amely az
előadás jelképeként végigkérődzi műszal-
mával a pofájában az előadást), sem a
sarkantyús csizma és a fokos, ehhez
összefogott és nagy rutinnal irányított
ensemble-játék szükséges.

Stílusegység dolgában azonban az eger-
vári előadás felettébb hevenyészett. A


