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hanem a mindörökre kimondatlan szerelmet
őrizve a mozdíthatatlan özvegységgel is.

Ezzel a szép pillanattal tulajdonképpen be is
fejeződik az előadás. A társulat még kötelesség-
szerűen eljátssza az utolsó felvonást is, a
mennyei képet és Liliom visszatérését, anélkül,
hogy bármit is hozzátenne az eddigiekhez. Nem
kiteljesül, hanem elbizonytalanodik az előadás
az utolsó két színben. Ez éppúgy a darab
hibája, minta rendezői koncepcióé. Molnár
Ferenc nem vállalta teljes egészében az
archaikus életmódban megőrzött autonóm lét
tragikumának ábrázolását. Nem tudott dönteni a
társadalomkritika és a (kis)polgári normák
közvetítése között. Ezért erőltette a darabot a
feloldás felé. Ezért téved felszínes moralizálásba
a két befejező kép-ben, hogy aztán a
tanulságként elhangzó utolsó mondat úgy
szóljon, mint egy túlfújt léggömb pukkanása.

Árkosi Árpád rendezése nem tudta feloldani a
mű eldöntetlenségeit. A darab mélységeinek
megmutatása után a felszínességét is felerősí-
tette. Míg az első két felvonás groteszk játéka az
élet abszurditásait érintő súlyos, szép pillanato-
kat teremtett, addig a két záróképben megjelenő
irónia éppoly üres, mint ennek a résznek a szö-
vege.

Hiányérzettel távoztunk hát Miskolcról. Egy jó
előadás kiteljesületlenségének élményével.

Molnár Ferenc: Liliom (Miskolci Nemzeti Színház)
Díszlet: Árvai György m.v. Jelmez: Fekete Mária. Ze-
ne: Darvas Ferenc m.v. Rendezőasszisztens: Szabó
Ági. Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Derzsi János m.v., Zborovszky Andrea,
Balogh Csilla, Benedek Gyula, Kuna Károly, Szegedi
Dezső, Máhr Ági, Bozó Andrea, Horváth Zsuzsa, Fel-
hőfi Kiss László, Galkó Bence, Somló István, Varga
Gyula, Mikola Róbert, Szemén Béla, M. Szilágyi Lajos,
Marosi Péter, Vancsura Anikó, Tátrai Zita, Tóth Edina,
Bodor László, Juhász Árpád.

Két magyar vonatkozású produkció is színre
került Nyugat-Európában. A bécsi Schauspiel-
hausban bemutatták az amerikai Maria Irene
Fornes A Duna című művét (alcíme: A Dunában
lehet úszni, de a víz hideg), amely egy fiatal
amerikai férfi és egy magyar nő budapesti talál-
kozásáról szól; a londoni Strines Theatre pedig
Edith Bone Utak a szabadsághoz című művét
játssza. A magyar származású brit állampolgár
orvosnőt 1949-ben tartóztatták le a Ferihegyi
repülőtéren mint angol kémet, és 1956-ig ült
magánzárkában az ÁVH-n. A dráma, amely az
írónő-hősnő Hét év magánzárka című könyvén
alapul, kétszereplős: Edith Bone alakítója mellett
egyetlen férfi játssza a különböző börtön-őröket
és vallatókat.

szegény kritikust az ág is húzza. (Egyébről
nem is beszélve.) Az egyik színházban a
szomszédos államfő opuszát mutatják be,
a másikban a saját tulajdon köztársasági
elnökének megy darabja, megint másutt a

katolikus egyházfő zsengekori művét tűzik mű-
sorra. A szegény kritikus meg csak dilemmázhat.
Ha tetszik? Aulikus kényszer. Ha nem - alattva-
lói dac. Ha meg bizonytalan, akkor könnyen
megkaphatja: mit hezitál ez itten? Tetszik nem
tetszik?! Elő a farbával.

Elöljáróban: attól, hogy valaki jó pápa, nem
biztos, hogy rossz drámaírónak kell lennie. Vi-
szont ha az, attól még pápának nem lesz
rosszabb. Hitélet és művészet ily módon való
egy-más mellé helyezése talán azért
megbocsátható, mert Karol Wojtyla - a későbbi
II. János Pál pápa - is e kettő viszonyát taglalja
A mi Urunk festője című darabjában, melyet
Adam Chmielowski - a későbbi Albert barát -
életútja ihletett. A pécsi Nemzeti Színházban
bemutatott, Szikora János rendezte dráma
központi alakja nyilvánvalóan azért épp
Chmielowski lett, mert az ifjú Wojtyla az ő, a
művészettől az odaadó hit teljes
fölszabadultságáig vezető útjában találta meg a
példát önmaga számára, s igyekezett el-

A mi urunk festő/e: Kőszegi Ákos

fogadhatóvá, sőt átélhetővé, sőt katartikussá
tenni azt mások számára. A lélek fájdalmas hul-
lámzása, a szakadatlanul lüktető szenvedés, a
legbensőbb benső alig csituló vívódásai által,
melyek az egyént látszólag törvényszerűen lö-
kik, terelik az Istenhez vezető útra. Az egy ember
drámája azonban mintha nem vagy csak kény-
szerű beleerőszakolás által teljesednék emberi-
ségdrámává; az ifjú szerző, a sikeresnek ígérke-
ző színházi ember (azaz Wojtyla) mintha Albert
barát alakjában csupán „magánharcát" vívná az
istenhitben föloldódó szeretetért, ily módon
fosztva meg magát attól, hogy a történet közép-
pontjában álló „én" sorsát közösségivé tágítsa.
Ennek egyik legszomorúbb oka, hogy az auktor
minden tapintatossága és a. kérdés árnyalására
szolgáló minden őszinte kísérlete, valamint a
merészen rövidítő, ám épp az árnyalatok kieme-
lésére törekvő dramaturgolló (Szakonyi Károlyé)
és a dráma - olykor tán nem is létező - mélyré-
tegeit föltáró absztrakciós rendezői látásmód el-
lenére a kérdés végső soron mégis egy
nehezen abszolválható (értsd: elfogadható) vagy-
vagyra meztelenedik. Istenhit vagy művészet.

Így ez a fekete-fehér, igen-nem játék, mely a
szerző, még inkább a dramaturg, de leginkább a
rendező erényeinél fogva azért mégiscsak
fölvillantja a feketétől a fehérig a paletta jó néhány
színét, az önmagával vívott harcban lesz a
legdrámaibb: mindvégig eredménytelenül
gyürkőzik eldönteni a saját maga föltette,
eldönthetetlen eldöntendő kérdést.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a történet ma-
ga ne kínálna megoldást, hozzá még sugallata
szerint a legmagasabb rendűt. Albert barát, hiá-
ba csábítja magához az értelem, a test, a hús,
odahagyja az őt látszólag megcsúfoló művésze-
tet és az önmagát megcsúfoló művészvilágot, s
istápolt hajléktalanjaiból, „fölesketett koldusai-
ból" kolduló rendet alapít, hitsorsosainak épp a
hitet ajánlva föl legfőbb szellemi táplálékul. Szer-
zőnk - teljes egészében - nem elvitatott tálen-
tumára, gondolkodói éleslátására bizonyságul
még hozzá kell tenni, hogy a hajléktalanok hajlé-
kában ettől még korántsem bontakozik ki vidám
és gondtalan hitélet. A végső konklúziót Albert
barát is csak önmaga számára képes levonni: én
tudom, hogy a nagyobb szabadságot válasz-
tottam.
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Tágabb értelemben vett kortársi misztérium-
játék? Is. Egy szent életével foglalkozó modern
mirákulum? Is. (II. János Pál maga avatta bol-
doggá, majd szentté valóságban is létezett drá-
mahősét.) Tizenkilencedik századi ihletettségű
huszadik századi moralitás, melyben a lélek és
allegorikus ellenfelei - a Paráznaság, a Kevély-
ség, a Restség stb. - elszánt küzdelmét látjuk? Is.
S ha a szerző kedvtelve ötvözi a középkori iskolai
színjáték, illetve színjátszás e gyakori műfajait, a
rendező egyenesen a színpadra ömleszti
mindazt, amit e játékok színi megjelenítéséről a
korabeli leírások alapján tudunk. S nemcsak
elénk ömleszti, de talán az eredetinél is ötlete-
sebb, fanyar, humoros, ha kell, meghökkentő, ha
kell félelmetes, ha kell, ámulatra méltó, ezerszínű
színpadi kavalkáddá fejleszti.

A középkor zsinegen belógatott angyalkái he-
lyett például Szikoránál a bohém művészélet je-
les figurái kapálóznak gondosan rögzített heve-

Kőszegi Ákos (Albert testvér) és a festmény (MTI-
fotó - Kálmán Ferenc felvételei)

derjeikben, bizonyságképpen arra is, hogy a fenn
és a lenn e mai misztériumban nem a Menny-
Föld-Pokol tagolást jelöli, hanem a társadalom
fentjét és lentjét. Alul a láthatatlan koldus-nép
mocsoktól ragacsos rongyok, ürülékre, ki-fordult
belekre emlékeztető, látnivalóan bűzös szenny
alatt szunnyad, hogy a játék egy pontján
komótosan kikászálódjék alóla, mutatva azt is,
hogy ők a mocsok mocsarából még saját lábukra
állhatnak, ám azokat ott fönn a kötél cibálja.

Szikora szimbolikusságában ugyancsak kö-
zépkori tradíciókra támaszkodó színpadának le-
nyűgöző látványossága az a háttérként szolgáló
hatalmas hófehér vászon, mely Chmielowski
kézmozdulatát követve önmaga festi önmagára
az egyik nyomorult arcmását, előbb vérvörös,
majd kék, zöld, lila festéksávokat csurgatva mél-

tóságteljes lassúsággal. (A díszlet Csik György és a
JPTE rajztanszéke alkotó közösségének munkája.)
Ez a vászon szakad majd középen ketté a legkatarti-
kusabbnak szánt pillanatban, s a hasadékban jelen-
tőségteljesen megjelenik Isten már jó ideje a
környéken cirkáló angyala. A vászon mögül aztán
előtűnik egy templombelső, mely graciőz
eleganciával jelzi, hogy a kópé Szikora
visszahelyezte e liturgikus eredetű játékot oda, ahol
jó ezer éve kialakult - a templom falai közé.

Rendezőnk tehát kiválóan beszéli ezt a „miszti-
kus" színházi nyelvet, s mindaddig nyert ügye is van,
amíg a színpadon - ugyancsak a misztériumok tra-
dícióinak megfelelően - inkább a látványosságnak,
minta szónak kell érvényesülnie. A mai néző azon-
ban többnyire a szóra is figyel, és ez elég baj Sziko-
rának meg a pápának. Utóbbi legföljebb némi kis pe-
nitenciát róhat magára, ha nyári látogatása alkalmá-
val betéved a pécsi színházba, előbbi azonban
menthetetlenül meghasonlik a tárgyával. Jöhet itt
már az Ismeretlen (Karczag Ferenc), aki az örök el-
lentmondás allegóriája és mellesleg a racionalitás
mintapéldánya, az eszme ezer darabra törik, s az
előadás, amit mond, azt nem nagyon akarja monda-
ni, amit meg mondani akar, azt nem nagyon mondja.
Az Ismeretlen, ez a kerekeken gurigázó „ördög"
(zsugorított kocsiszínpad?!) legyen akár százszorta
szimpatikusabb és megnyerőbb, mint művelt, nagy
tudású, irodalomszerető középkori sátánelődjei,
nem menti meg a menthetetlent: a darab sugallata
és Szikoráé szikrázva csap össze. Ebben a szikrae-
sőben a színészek hol ide, hol oda sodródnak, biztos
megoldásként technikáznak, azt legalább sikerrel.
Valószínűleg nem maradnának alul az egykori iskolai
színjátszás részvevőivel szemben. Kőszegi Ákos
Albert testvér szerepében a fájdalom és részvét ma-
ga. Magunk is részvéttel vagyunk iránta.

A pécsi előadása Kereskedelmi Bank Rt., a Kon-
zum Rt. és az Agrobank Részvénytársaság támoga-
tásával jött létre. Illesse elismerés mindazokat, akik
ma áldoznak a kultúrára, és reménykedjünk benne,
hogy soha nem jut eszükbe a buta gyerekkori játék:
fekete-fehér, igen-nem, mit vettél a pénzemen?!

Karol Wojtyla: A mi Urunk festője (pécsi Nemzeti
Színház)
Fordította: Gimes Romána. Díszlet: a JPTE rajztan-
székének alkotóközössége és Csik György. Jelmez-
tervező: Csik György. Dramaturg: Szakonyi Károly.
Asszisztens: Lizitzky Gizella. Munkatárs: Uhrik Dóra.
Rendező: Szikora János.
Szereplők: Kőszegi Ákos, Karczag Ferenc, Nádházy
Péter, Moravetz Levente, Koszta Gabriella, Sólyom
Katalin, Krizsik Alfonz, Héjja Sándor, Illés Györgyi,
Paál László, Vincze Gábor Péter, Bánky Gábor, Be-
senczi Árpád, Stenczer Béla, Szivler József, Krasznói
Klára, Németh János, Matoricz József, Pilinczes Jó-
zsef, Bank Tamás, Hágenturn Endre.


