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ATRAGÉDIAMEGTÖRTÉNIK
Molnár Ferenc nyolcvan evvel ezelőtt írt

és színre vitt „külvárosi legendája" a pesti
Városligetben játszódik. „Fák, bokrok. Elöl,
középen egy pad. Tavaszi délután,
alkonyat felé" - írta színhelymegjelölő
utasításként a szerző, jelezve és
előlegezve azt a romantikus „zugot", ahol
izgalmas, szép pillanatokra kerül(het) sor.
Az újvidéki színpádon azonban mindennek
nyoma sincs. Hernesz János díszlete
komor, a háttérben labirintusszerű barna
oszloperdő, a szín jobb és bal oldalán, elöl
barnára pácolt deszkapalánk, rajta ajtó.
Még az előtérben levő pad sem
képzeletgerjesztő ligeti alkalmatosság,
ezért szinte fel sem tűnik, hogy helyére a
második képben szakadozott huzatú,
kócbelét lógató, spárgával összetartott,
lomtárba való heverő kerül. S a sejtelmes,
félhomályosra világított, árnyékolt háttér is
inkább riasztó, mint romantikára csábító.

A sötét, komor színpadképnek, melynek
alaptónusa nem a zöld, hanem a barna,
fontos hangulati és tartalmi szerepe van
Babarczy László rendezésében.

Az előadás hangneme más, mint a da-
rabé, mollból dúrba vált. Molnárnál is
feldereng a tragédia, de elrejti a szöveg
szellemes csillogása, a helyzetek hamvas
naivsága. Babarczynál viszont a tragédia
megtörténik, a molnári szöveg és a hely-
zetek nála ellenpontozó szerepet kapnak,
az élet teljességét hivatottak megmutatni,
az árnyék mögötti fényt. Molnár a napos
oldalról szemlélve veszi észre Liliom és
Juli tragédiáját, Babarczy a túloldalon állva
látja meg ugyanezt.

Az előadásban Liliom öngyilkosságot
követ el, s ezután következik, mintegy
kimerevített fantáziaképként, a különös,
humorral átitatott mennyországi jelenet
(eltérően a darabtól, ahol a másvilági
epizód a földi képek után játszódik), s ezzel
a rendező dramaturgiai intervenciója
nemcsak a romantikától óvja meg az elő-
adást, hanem játékosan ellenpontozza is a
halál előtti vallomás esetleges érzelgős-
ségét. A mennyországi jelenet és a Liliom-
ra kiszabott égi büntetés után - csak tizen-
hat évi tisztítótűz múltán láthatja soha-sem
ismert lányát - következhet a végső
búcsúzás torokszorító pillanata, Babarczy
ezt sem engedi érzelgősségbe fulladni,
mert a háttérben, a barna oszlopok között
feltűnik csilingelő kerékpárján az eszter-
gályos, az állhatatos kérő, akit Juli - hátra
se tekintve-elutasító hangon küld el, egy
életre a magányt választva.

Így teljesedik be a tragédia, amely azon-

A LILIOM UJVIDEKEN

Szilágyi Rövid Eleonóra (Julika) és Faragó Edit
(Mari) (Dormán László felvételei)

ban - ha ebben a műfajban ilyesmi lehet-
séges-halk szavú, csendes. Babarczynak
nagyfokú tudatossággal és pontos építke-
zéssel sikerült elérnie, hogy az előadás
lírai tragikumát ne érezzük se érzelgős-
nek, se mesterkéltnek. A lélek, az őszinte
emberi érzelmek húrjain szólal meg ez a
Liliom-előadás, amelyben mellékessé
válnak a szociális vonatkozások. Ugyan-
így lényegtelen az a körülmény is, hogy a
színhely a századforduló utáni pesti Vá-
rosliget - de ennek Újvidéken különben
sincs jelentősége.

Babarczy László rendezésének nagy ér-
téke a pontos, szinte tökéletes színészve-
zetés. A két főszereplőt, Törköly Leventét
és Szilágyi Rövid Eleonórát megóvja attól,
hogy az érzelgősség ingoványára tévedjen
- amikor ilyen veszély fenyeget, humoros,
sőt komikus ellenjátékot kezdeményez -, s
abban is segíti őket, hogy elénk rajzolják
egy szerelemmé érlelődő kapcsolat
történetének ívét. Egyetlen felesleges vagy
hibás, kikacsintó gesztus sincs a két
színész játékában. Törköly Levente Lilioma
a nem éppen bizalomkeltő külső alatt
emberi szívet rejt; a színész pontosan
kottázza le azt az ellentmondást, amelyet
Molnár azzal fejezett ki, hogy a vagánynak
virágnevet adott. Szilágyi Rövid
Eleonórának pedig arra is van ereje,
figyelme, hogy ne ismételje meg az Édes
Anna cselédfiguráját. Julija alig észreve-
hető, fel-felcsillanó gyerekes-lányos ka-
cérságból és tragikus, mindent eltűrő,
dacos keménységből formálódik.

A többiek közül elsősorban a ziccersze-
repet, Marit, a másik cselédlányt játszó
Faragó Edit tűnik ki; az udvarlóját, majd
férjét, Hugót - jellemző testtartással és
szövegmondással - alakító Simon Mihály-
lyal együtt ők képviselik a Liliom-Juli-ket-
tőssel szemben a két lábbal a valóság
talaján álló, célratörő realitást. A két szí-
nésznő párjelenetei az előadás legfris-
sebb pillanatai, pedig alig történik egyéb,
mint hogy ülnek a padon vagy a heverőn,
s beszélgetnek - ami nem éppen
színpad-szerű, de itt élettel telítődik. A
környezetéből állandó szerepjátszással
kitűnni, mások fölé kerekedni kívánó
körhinta-tulajdonosnő szerepét Ladik
Katalin kapta, s miután kiismerjük
Muskátnét, már élvezzük is alakítást,
főleg a Liliommal játszott csábítási
jelenetben. Az előadás nagy erénye, hogy
nincs gyenge színészi pontja. Egy-két
jellegzetes vonással mindenki pontosan
hoz a vagy legalább körvonalazza a rá
osztott szerepet. Bicskei István Ficsúr
sunyiságát, László Sándor az esz-
tergályos alázatos becsületességét, Ba-
lázs Piri Zoltán egyöngyilkosságba mene-
kült ügyvéd fölényeskedő riadtságát, N.
Kiss Júlia az örökké zsörtölődő, de
segítőkész fényképésznét, Szilágyi Nán-
dor - szinte csak testtartásával - az anyja
árnyékában élő fiút, Pásthy Mátyás a jósá-
gos Rendőrfogalmazó és a türelmetlen
Isten felcserélt szerepét, Fejes György a
botcsinálta rablógyilkosokat leleplező
nagyhangú pénztárost építi be az elő-
adásba, amelyben egy-egy villanásnyira
még a főiskolások is (például Szőke Zol-
tán rendőre, Módry Györgyi kislánya) a
helyükön voltak.


