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Vértelen komédia

Liolá és a lányok a Körszínházban

„LIOLÁ... Semmi baj, semmi baj . . . nin-
csen semmi baj . . . (Amikor Tuzza kese a
földre esik, gyorsan rálép, és jóízűt ka-
cagva ismétli) Semmi! (Lehajol, megcsó-
kolja a három gyerek közül az egyiknek a
feje búbját; ekkor veszi észre, hogy a mel-
lén vér szivárog) Csak egy kis karcolás ,
egy kis horzsolás.. ." (Részlet Pirandello
Liolá című drámájából.)

Az író vért említ . Ezt tehát ténynek is
tekinthetem (már csak azért is, mert a ké-
sőbbiekben elemzendő körszínházi
produkcióban olyan komolyan veszik a
szerző megjegyzéseit, hogy a kezdet
kezdetén be is olvassák a részletes
helyszínrajzot, és bemutatják a
szereplőket - igaz, a későbbi
instrukcióktól eltekintenek). A szereplő
karcolást, horzsolást említ. Ez is lehet
igaz, végül is még elmond néhány
mondatot, egyébként a szereplők a szín-
padon olykor igazat is mondanak. Olva-
sáskor én mégis többre gyanakodtam - a
vért, említettem már, ténynek tekintet--
em. Pirandello vérbő komédiája oly-
annyira élettel teli , hogy abba egy ki-
sebb (nagyobb?) szíven szúrás is belefér.
De hát nem az a kérdés, mire gyanakszik
az olvasó, hiszen a szerző instrukcióit is
félretehetjük. Ám ez a befejező pillanat
nem alkalmi ötlet következménye. Ez
eredmény, egy előadásegész logikus ered-
ménye. Vagyis igazából nem az a kérdés,
mit tekintünk ténynek, hanem az, mi elő-
zi meg ezeket az utolsó pillanatokat.

Igy aztán későbbre is hagyhatom, mi
lett főhősünk sorsa a Kazimir Károly által
rendezett előadásban egy forró júliusi
nap estéjén, az immár harmincegy éve
üzemelő Körszínházban. Vizsgáljuk meg
az előzményeket, és akkor a sokat emle-
getett végeredmény is könnyen kiszámít-
ható lesz.

igyekeztem tekintetemmel követni a
narrátort és úgy találtam, a Pirandello
által igényelt összes kellék -- a paraszt-
háztól az .,állatok kikötésére szolgaló
karikákig" - színpadon volt. Az pedig
igazán megbocsátható, ha a háttérben
nem látunk fügekaktusz-, mandula- és
olajfa igeteket, hiszen a Körszínház tere
nem-hogy ligetek elhelyezésére, de egy
épkézláb színházi előadás lebonyolítására
is teljességgel alkalmatlan. Az pedig, hogy
évtizedek ota játszanak benne, meg nem
ellenérv. Elismerem viszont, hogy e
mélység nélküli keskeny sávot Szinte
Gábor dísz-

lettervező úgy tudta életszerű zsúfoltság-
gal beépíteni, hogy a tér nagy részét meg-
hagyta a játszóknak. A képtelenül széles
hátsó síkot viszont kénytelen volt min-
denféle építménnyel kitölteni, melyek
fészer, kamra, konyha, istálló látszatát is
kelt ik, és szinte élményszerű az a laza
nagyvonalúság, amivel a rendező e zárt
tereket kezeli . Egyértelmű a két szélső
egység: a bal oldali függöny mögött a ze-
nekar állomásozik, a jobb oldali kamra-
szerű építmény Liolá otthona. A középső
részek funkciói már elmosódottabbak:
Croce és Tuzza, anya és leánya általában
különböző irányokból érkeznek, a lány
többnyire a fenti szintrő l vonul le, míg
anyja az istálló-pince-fészerből, onnan,
ahová aztán Tuzza és Simone bácsi men-
nek titkos tárgyalásra, és ahová egyik éj-
szaka Liolá bújik. A középső helyiség
viszont hol Croce és Tuzza, hol a
vetélytárs. Mita és nővére lakásaként
funkcionál. Ama bizonyos istálló stb.
fölött három ablak is található, itt gyújt
gyertyát s z e r enádkor a három
parasztlány, hogy aztán szüretkor a
zenekar melletti oldalsó járáson menjen
értük Liolá a „faluba" . Azért említem
mindezt, mert ugyanez a „nagy-
vonalúság " ismétlődik a szituációk
többségének megoldásának Stilizáeiónak
is mondhatnánk ezt, ám ez a tér nagyon is
konkrét (benne egy nagy műfával és mű-
kaktuszokkal, amelyek szintén nem stili-
záltak - egyszerűen csúnyák) . Meg kell

azonban jegyezni, hogy a keskeny és be-
láthatatlanul széles sávot igen jól be tudja
játszatni a rendező , segít i ebben prakti-
kus ötlete: Liolá triciklin érkezik, amely
aztán sok apró játéknak lesz főszereplője.
(A tricikliről leszállva Liolá azt a felada-
tot teljesíti, ami Simone bácsinak nem si-
kerül. Utóbbi a komédiák ismerős sze-
replője, az öreg felszarvazott férj, akit a
vágy ifjú felesége ágyába hajt , ám a ké-
pesség már hibádzik nála. Szegény fehér-
nép, Mita „kénytelen" Liolá mellé bújni,
hogy teljesíteni tudja asszonyi kötelessé-
gét, utódot szűljön Don Simone számára.
Bosszú is ez egyben, hisz a hiúságában
sértett öregúr Liolá legújabb zabigye-
rekét, a Tuzza szíve alatt hordott kis éle-
tet is magáénak vallaná, csak hogy férfiúi
képességeit a falu előtt bizonyítsa.)

De maradjunk még mindig a szegény
narrátornál: a szereplők bevonulását is ő
vezényli, és azok jönnek is, mindegyikük
arcán azzal a kifejezéssel, ami aztán leva-
kar-hatatlanul ott is marad két felvonáson
keresztül. A parasztlányok mosolyog-
nak. Igy érkeznek. és így is távoznak, hal-
lani a helyzettől , darabról független
általános instrukciót: ez itt a napfényes,
daloló, víg Itália, itt mosolyognak az
emberek, főleg, ha mandulát kell törniük
vagy kielégületlenül hánykolódnak az
ágyon. vagy nehéz puttonytól görnyednek
(mondjam-e, puttonyuk falvédővel
övezett, nejlonnal borított asztalokon
díszeleg. tele
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nagyszemű műszőlővel). Tuzza duzzog.
Áll hátul, néha jár egyet, megmutatja
magát - Kánya Kata képtelen váltani, bár
néha szándékában áll. „Maraggyon má!" -
kiáltja egyszer, és ezzel le is tudja a falusi
vadmacska szerepét. Anyja - Ha-cser Józsa
- mindig lefelé néz és zsörtölődik, de az
olaszos temperamentum - bár-mennyire
próbálja is magára erőszakolni - idegen
tőle. Lehet ugyan, hogy az általam látott
előadáson tapasztalt indiszponáltsága az
oka, de sebesnek, követhetet-lennek szánt
kárálása olyan volt, mintha egy dél-itáliai
parasztasszony dohogását lassított
felvételben közvetítették volna, vagy még
inkább, mint egy végeérhetetlen angol
tévéfilmsorozat derűs-kontyos
családanyjának úgymond kifakadása.
Lengyel Erzsi - Liolá anyja - jobban tud-ja
a szöveget, ő jobban kárál, egyébként kicsi
tyúkanyóként tipeg ide-oda, és von-ja
szárnyai alá a „rosszcsontokat". Idéző-
jelbe tettem, mert ez is egyfajta séma, a
három gyerek néha verekedést imitál -
Itália stb ............. néha viszont civil érdek-
lődéssel elbámészkodik, hiába, gyerekek
még, hosszabb ideig nem tudják tartani
magukat ahhoz az instrukcióhoz, ami az
egyik szereplő szájából is elhangzik: „Szín-
lelni tudni kell." Inke László - Simone -
dünnyög, morog (szövegtévesztéseit is
ebbe oldja), ő a pénzes, bogaras vénember.
Nála nyilvánvaló a profizmus, bár-melyik
pillanatban bármilyen klisét le tud
akasztani rutinja ruhatárából, ezért tud
komikus pillanatokat okozni a második
rész gőgös, önáltató „bikájaként", amint
peckesen végigvonul a színen. Nem így
Gór Nagy Mária. Nála mindenen át-süt a
civil szándék, az elhatározás: bajszos,
iszogató vénlányként mindenáron

komikus akar lenni, alakítását kimondat-
lanul az a tudat mozgatja, hogy ő ugyan
akár a lányok között is lehetne, de most
karaktert formál.

A színészi alakításokról általában az írás
végén „illik" nyilatkozni. Az összkép, a
minősítés is az előadás végére szokott
megszületni. Itt azonban éppen arról van
szó, hogy az első belépés előtt „felra-
gasztott" arc történésektől függetlenül
mindvégig szereplőinken marad. Az első
kép az egészről árulkodik (sejthetjük hát,
milyen is lesz majd az a karcolás). Ezért is
esik nehezemre a nevetés, ahhoz ugyanis -
mint minden élő színpadi pillanathoz -
meglepetésre lenne szükség. A kiszámít-
hatóság minden műalkotás halála; az elő-
re tudott és megvalósuló pillanat - ha-csak
nem rokon a rítussal - önfeladás, lustaság,
nem jelen levés. Bizonyos, hogy a
színészek többsége játék közben le tud-na
játszani egy sakkpartit (feltéve, hogy
ismeri a szabályokat), eltervezheti a más-
napi ebédet vagy a nyaralás programját. A
néző is ezt teszi, hiszen őt lekezelő
poénokon kellene mulatnia. Liolá meg-
kéri Tuzza kezét, és anyjának átnyújtja a
csokor virágot. Ki az, aki nem látja előre,
hogy az álmosolyt viselő anyósjelölt „vá-
ratlanul" arcába hajítja majd vissza a
csokrot? És ki hajlandó még az olyan al-
pári - és főként unalmas - „szójátékokon"
nevetni, mint: „Jól meg... kapálom a
lányt", „meg fogom b... osszulni"...; kit
elégít ki az a vicc, hogy Liolá a szívéről
beszél, és a ... mit is írjak, mondjuk hím-
tagját markolássza?

Pirandello hősét valószínűleg nem(csak)
ezért szeretik a lányok. Liolá a Férfi, a
megfoghatatlan, varázslatos, illanó vágy, a
nem férj, aki mellől - ha maradna - egy

másik Liolára vágyna a nő. Maga a tüné-
keny élet. Mikó István mindent megtesz,
hogy mindezt elhitesse. De talán ő sem
veszi rossz néven, ha megkockáztatom:
Mikó nem Liolá. Mikó István igen jól
énekel (és mivel sok gyönyörű olasz dal
elhangzik - a válogatás Prokópius Imre
érdeme -, az előadás sokkal élvezetesebb,
mint azt a leírt sorok sugallják. Külön
öröm, hogy a Pastoral együttes élőben
kíséri a dalokat - ezek a percek a produk-
ció hiteles, minden szempontból kifogás-
talan részei). Mikó jópofa falusi bohócot
alakít, akin bizonyára jókat nevetnek a
lányok, de valószínűleg nem róla álmod-
nak az ágyban. A színész sajnos- ellenállás
híján, s Thália kellemes közegében - egyre
inkább beleragad saját kliséjébe. Ezt
leginkább torzuló beszéde példázza,
például a mássalhangzókat kifacsarva in-
fantilis-muris szavak születnek: „Csidi"
(Csini), „vatyok", (vagyok), „binden"
(minden)...

Pedig a második rész egy-egy részlete
(többnyire Zsurzs Katival) azt jelzi, hogy
Mikó (és Zsurzs) - és ha lennének ilyen
ambíciói, maga a rendező is - képes még
őszinteségre. A nő „bekerítési hadműve-
lete", a közös spagettivacsora pompás je-
lenet.

De kivétel. A jellemző mégiscsak az a
pillanat, amikor Liolá Tuzza fenekébe
csíp, aki erre mímelt felháborodással le-
kever egy nyaklevest. A pofon természe-
tesen nem éri a színész arcát, aki termé-
szetesen fájdalmas képet vág. Es ha eddig
nem sejtettük, most már tudhatjuk: itt nem
fog vér folyni.

Ezt nem a torz lelkületű, beteg, aberrált
kritikus igényli. Ezt Pirandello ko-
molysága követeli. A műsorfüzetben erről
ír a fordító, Barna Imre is: „Csak ha
»véresen« komoly tétje is van a játéknak,
csakis akkor van esély rá, hogy a Piran-
dello-figurákban (még a felszarvazott,
ostoba don Simonéban is) önmagát lássa
viszont mindenki, akit érint a kérdés: »Ki
vagyok én?«" Engem érint a kérdés. Ke-
resném is a választ. De itt, ebben az elő-
adásban ez a kérdés nem hangzik el.
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