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Panek Kati, Bács Miklós, Bíró József, Salat Le-
hel, Boér Ferenc és Spolarics Andrea (Temesi
Zsolt felvétele)

csa, a kolozsvári produkció folyamatos belső fe-
szültsége éppen e felvállalt ellentmondásból
adódik: élő emberek viselkednek bábuként. Az
üres kliséket nem fűrészporral töltött fejek, ha-
nem valaha vágyakkal, álmokkal, emlékekkel
rendelkező lények fogalmazzák meg. Tárgy és
élő szervezet közti átmenet minden szereplő.
Tökéletes példa erre a tűzoltó megjelenése. A
harmadik csengetés után egy élő ólomkatona-
porszívó lép be Smithék dobozába. Arcán
arany-por csillog, a sisak hegyén, mint egy
automata gépezetnek - mondjuk, egy
kenyérszeletelőnek - a nyele, égnek mered
egy cső (ezt puszilja meg üdvözléskor Mrs.
Smith, és jól teszi: élő és élettelen testrészek
megkülönböztethetetlenül egymásba olvadnak),
egyenruhájából középen, a köldöke tájékán egy
tűzoltó- vagy porszívócső tekeredik kifelé és
tűnik el szabályszerű kanyarral a hátsó
zsebben. Ezt a csövet tartja majd elegánsan
tánc közben a szobalány, ezzel a csővel ráznak
végül illendőn „kezet" a házaspárok, ami-kor a
tűzoltó búcsúzni készül. Tárggyá válik az
ember, illetve kiürült emberi mechanizmusokba
bekapcsolódva „megelevenednek" a tárgyak.
Minden elveszíti eredeti jelentését, ezért Mr.
Martin is úgy néz feleségé égnek meredő farára,
mint ismeretlen, vadidegen terepre. Teste öntu-
datlan mozgásba lendül, a közösülés automatiz-
musa ismerősen működik, de a tekintetében ott a
döbbent értetlenség: mi történik itt most velem, ki
csinálja azt, amit én csinálok?

Ez az élő bábszínház kihívás a színész szá

mára. A hagyományos, többnyire realistának
mondott színjátszás megoldásai mit sem érnek
(ezt bizonyítja a szobalányt játszó László Zsuzsa,
aki mégis ezekkel az eszközökkel próbálkozik -
hiáha), és ugyanúgy szétrombolják bábu és em-

Napok óta töröm a fejem Horgas Péter dísz-
letén. Mert az nem lehet, hogy egy szín-
padkép csak úgy egyszerűen rém ronda legyen
és szinte teljesen hasznavehetetlen. Kell lenni
titkos erényének, ha már be-lé helyeznek egy
színdarabot. Történetesen Molnár Ferenc
külvárosi legendáját, a Liliomot.

Horgas Péter mintha grundot tervezett volna A
Pál utcai fiúkhoz. Magas deszkakerítések me-
redeznek a színpadon, s ezeket időnként más-
más pozitúrába taszajtják. Mind mozdulatlansá-
gukban, mind vándorlásukban meglehetősen
semmitmondók e palánkok. Drabálisan némák,
ráadásul kiismerhetetlenné teszik a teret: sosem
lehet tudni, hogy kint vagyunk vagy bent. A
Ligetet éppúgy a merev fatákolmány jelzi, mint
Hollunderné, illetve Liliomék otthonát. Ezek a
fa-lak szét nem bonthatók, meg nem
mászhatók.

ber egységét, mint amikor a színész összeka-
csint a nézővel, és minősíti szerepét. Ez az
egység tökéletesen megvalósul Spolarics
Andrea briliáns játékában. Mozgása, beszéde
egyszerre idézi a gépek mechanizmusát és az
élet kiszámíthatatlan vibrálását. Méltó partnere
Biró József fehér bohóc-tűzoltója, Boér Ferenc
bambabuta-látszatbölcse és a színészi alázatból
és fegyelemből példát adó Salat Lehel néma
bábuja. A Martin házaspárt játszó Panek Kati
és Bács Miklós érti és általában meg is valósítja
feladatát, ám náluk élő és élettelen egyidejű
felmutatása olykor megtörik, márpedig a hol-
bábu, hol-ember gesztusok váltogatása megtöri
az előadás egységét.

Tompa rendezése pontosan fordítja Ionescót.
Ez a fordítás elidegenít, ezáltal kiszívja a humort
is a keletkező vákuumból. Komédián-tragédián
túli kopár mezőre, időtlen térbe hív bennünket a
rendező. Itt az üres számlapú óra nem mutat
semmit. Illetve semmit mutat.

Ionesco: A kopasz énekesnő (kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház)
Dramaturg: Visky András. Díszlet-jelmez: Dobre-Kó-
thay Judit. Rendezte: Tompa Gábor.
Szereplők: Spolarics Andrea, Boér Ferenc, Panek

Kati, Bács Miklós, Biró József, Salat Lehel, László
Zsuzsa.

Egyetlenegy szellemes praktikummal bírnak:
két rakoncátlan léccel, melyet felhajtván Liliom
színre lép.

Az nyilván nem véletlen, hogy a színpadkép
komor, kopár, tökéletesen bájtalan. Nyoma sincs
benne lizséhangulatnak, ringlispilcifraságnak,
álomszerűségnek. (Hacsak nem rosszálomsze-
rűségnek.) Ez a díszlet nyomasztani akar. (Ám e
céljának is csak egyszer képes hatásosan meg-
felelni: a sötétben borongó, vasúti töltés melletti
jelenetben atmoszféraerős látványt produkál. Li-
liom és Ficsur, hátát egymásnak vetve, álla rival-
da szélén, mögöttük a lehangoló kerítés, felettük
hosszan belógó, ingó-bingó lámpák világítanak,
mint szolidáris szentjánosbogarak.) A díszlet or-
dítja a rendezői szándékot, miszerint Vincze Já-
nos lefejteni kívánja a Liliomról a cukorbevo-
natot. Nem érdekli a vurstlivilág romantiká-
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ja, a ligeti Iove story szentimentalizmusa, lírai ér-
zelmessége. Nem vonzza a szívszerelem és az
aszfaltköltészet. Ő egy nincstelen hintáslegény
és egy még nincstelenebb cselédlány drámáját
akarja megmutatni. Furcsa egymásra találásu-
kat, furcsa kapcsolatukat, furcsa elválásukat. A
boldogság reménytelenségét képezné le a rea-
lizmus jegyében. E téma feldolgozásához talál-
hatott volna Molnárnál alkalmasabb szerzőt s a
Liliomnál alkalmasabb darabot. (Például Füst
Milán Boldogtalanokja bizonnyal jobban megfe-
lelt volna a céljának.) De hát ő a Liliomot rendez-
te meg. S Babarczy László 1981-es szolnoki,
majd 1983-as kaposvári rendezése óta tudjuk,
hogy szép eredményeket lehet elérni a Liliom ha-
gyományellenes színrevitelében. Ezt Vincze is
nyilvánvalóan tudja, hiszen a Babarczy-féle for-
dulat nyomában halad, s átveszi az előd drama-
turgiai újítását: a túlvilági szcénát Liliom halála
elé sorolja be. De még így sem tud mit kezdeni
vele: feltűnő a jelenet stiláris bizonytalansága.
Holott az átszerkesztés most is meggyőzően
működne, ha az egész előadás meggyőzően
működne. Ha a kiirtott költőiség helyén hitelesen
megjelenne a lélektani realizmus. De nem. Itt
csak tisztes igyekezet van: sivár környezetben
sivár szövegfelmondás.

Pedig aki látta már valaha Fazekas István

Varga Szilvia (Julika) és Fazekas István (Liliom)

Jelenet a veszprémi Liliomból (Ilovszky Béla
felvételei)

huncutul csillogó, világos szemét, az tudhatja,
hogy kinéz belőle egy echte Liliom. Fazekas jól
elmegy szeretnivaló csirkefogónak. Színészi ké-
pességei azt is lehetővé teszik, hogyne csak fér-
fierőből és férfibájból hozza össze a dörzsölt
va-
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ány figuráját, hanem elmélyedjen a jellemábrá-
olásban. Ám jelenlétének, játékának most nincs
gazi súlya. Mintha agyonnyomnák a színészt a
agyra nőtt palánkok. Varga Szilvia - akin szinte
ajta van még a T betű - idén két, nem akármi-
yen Júlia-szerepet mondhat magáénak. Az
gyik Shakespeare-é, a másik Molnáré. Varga
edves jelenség, s nem jellegtelen ifjú színész-
ő. Zeller Júlia mindenes cselédet antinaiva
odorban, dacos szenvedéllyel játssza.
áthatóan intenzív belső életet él, ám ennek
ifejezéséhez egyelőre nem rendelkezik
egfelelő számú és színű eszközzel.
A többiek igen szerény mértékben áldoznak a

elülről hitelesített realizmus oltárán. Bősze
yörgy toprongyklisével hozza Ficsurt, Újhelyi
lga átlagosan rikít Muskátné szerepében. Sas-
almi József gyógypedagógusi felhanggal fogal-
azza meg a Fogalmazót és a Kapitányt, amivel

ögtön elejét veszi annak, hogy a városligeti
gazoltatás során Liliomot a leleplezés

egalázta-

Azt hihetnénk, Az úrhatnám polgár azért
lyan népszerű, mert most aztán igazán
ktuális ez a csattanós, odamondogatós,
örleszkedőket leckéztető több száz éves
arab. Most, mikor a felfelé nyaldosás, a
arvenüség, az újgazdag businessman-réteg éli
ilágát, most kell őket „gyilkos nevetés közben
eleplezni" - hogy brosúraszöveget is idézzek
951-ből, a darab nagy kedvelője és értelmező-

e, Major Tamás (nem mindenütt ennyire lapos)
lőadásának műsorfüzetéből.
De nem: a jó mű nem tűri, hogy úgy rántsák elő

agy tüntessék el szükség szerint, mint ilyen-
lyan pártjelvényeket. Majdhogynem egy időben
ajló bemutatása Miskolcon és a budapesti Jó-
sef Attila Színházban, a mű szívósságának két-
éle jellegzetességére világít rá: a miskolciaké
rra, hogy mennyivel többről (is) szólhat a mű
enékre verős avagy közönséggyalázó tréfánál,
mellyé nem túl nehéz alacsonyítani ezt a „naiv,
emes, áttetsző" (Jacques Copeau) komédiát; a
udapestieké pedig arra: milyen szomorú, ha a
ényszeres időszerűsítés vágya torz „magato-
on nevettek" gesztusokba torkollik anélkül,

tása érje. A társadalom biztos egzisztenciájú,
magasabb köreinek ítélete helyett itt egy mester-
kélt koreográfiával letudott akciót látunk. Vagyis
üres ez a jelenet (is). Az előadás nem kínálja a
Molnár Ferenc-i könnyes-bús szórakoztatást,
de nem nyújtja helyette az emberi drámákkal
való találkozás elgondolkodtató, felkavaró
vagy megrendítő élményét sem. Márpedig
eddigi ismereteink szerint a Liliomnak nincs
„harmadik utas" megoldása.

Molnár Ferenc: Liliom (veszprémi Petőfi Színház)

Dramaturg: Duró Győző. Zeneszerző: Rossa László.
Koreográfus: Barta Judit. Díszlettervező: Horgas Pé-

ter. Jelmeztervező: Rátkai Erzsébet.
Rendezőasszisztens: Perlaki Ilona. Rendezte: Vincze

János m.v. Szereplők: Fazekas István, Varga Szilvia,
Papp Márta, Újhelyi Olga, Bősze György, Sashalmi
József, Petényi Ilona, Lang Rudolf, Horváth György,
Bartus Gyula, Háromszéki Péter, Éltes Kond, Patka
Heléna, Nyirkó István, Keller János.

hogy ennek bárminemű előzményét következe-
tesen kimunkálná.

Invenciózus színrevitel Miskolcon

Az úrhatnám polgár valóságos személyiségel-
méleti traktátussá mélyül Árkosi Árpád invenció-
zus színrevitelében, mely a legkisebb elemet is e
központi gondolat köré szervezi. Legalábbis a
színpadképet: Jourdain úr nem szalonban pá-
váskodott élemedett férfikoráig, hanem major-
ságban élt, mely, mint egész addigi élete, most
szintén átalakulóban: az istálló, a széna, a gané
mellett kecses, márványputtós szökőkút - ezt
viszont kecske kerülgeti. Tér ez, egy teljes élet
tere, s nem elzárt szobabelső. A parkbeli allé, az
egybeérő tetejű zöldkoronás fák forognak, ők
mérnek teret, időt: huszonnégy órát és a föld
tengelyének egyetlen emberben való
megroppanását egyaránt képesek érzékeltetni.
Árvai György tervezte a kitűnő, már-már
filozofikus teret, amely nem lesz kevésbé
hatásos attól, hogy Ro-

ger Planchon egykor Budapesten is látott
Dandinjének színpadképét is felidézi. A
háttérfüggönyön ott a hold, majd a napkorong,
majd újra a hold. Egyetlen nap a
személyiségcsere káoszából: aki hajnalban
kihajtotta az állatokat, az esté-re nemigen
tudhatja, mi is történt a jóravaló, ám saját
pénzétől és lehetőségeitől megszédült rőfös
háza táján. Így válik idő és Idő társsá, így il-
leszkedik a megbolydult otthon-hangyafészek
egy (még) megbonthatatlan rend elemévé. Árkosi
egyik előző rendezésében, a kolozsvári Bánk
bánban a feszület nézte döbbenten, mi folyik lá-
bainál. Itt a Természet közönye borítja be a ter-
mészetellenességet is. Ezzel a szerkesztési elv-
vel gyakorlatilag már meg is oldódik minden:
annyira működőképes a terv, a játékot létrehívó
gondolat.

„Kizökkent az idő" - mondhatnánk Hamlettel, s
Jourdain tisztább pillanataiban, talán még érte-né
is. Árkosi színpadán nincs „gyilkos nevetés",
otromba viccelődés, idétlenkedő karikírozás: itt
egy jóravaló, józan, derék ember csodálkozik rá
egy másik világra, ahová fogcsikorgatva próbál-
na átlendülni, s vinné, ragadná magával hozzá-
tartozóit s egész háza népét, még két inasát is.
Ők - komoly szereppé növesztve (Benedek
Gyula, Szegedi Dezső) - lépést akarnak tartani
urukkal, s alkalmazkodni kényszerülnek az új kí-
vánalmakhoz: elegánsan bókolni, szervírozni,
vendéget fogadni - ugyanakkor az istállót is ki-
almozni. Érthető, hogy hamarabb nyúlnak a „vel-
lához", ha bármi elintéznivalójuk akad, mint tál-
cához, spádéhoz vagy nyakfodorhoz.

Végiggondolt, precíz, igényes elképzelés, s
ezt híven támogatta az értő dramaturgiai munka,
Bérczes Lászlóé, amely „színészbarát" módon
teremt „ziccer lehetőségeket". Így például az el-
ső felvonás Jourdain átöltözködésének első fázi-
sával, a levetkőzéssel ér véget - míg a második,
csattanósan, a már szép, színes - és szeren-
csére nem papagájszerűen cifra - kelméiben
magára csodálkozó Jourdain látványával indít.
Ugyancsak rendkívül hatásos a Jourdaint beug-
rató ifjú szerelmesek álruhájának egymás előtti
felfedése is. Az ugrabugrás szertartás idejére a
fiatalok tudják már, ki kicsoda, így a lánykérés
zökkenőmentes, s Luci a tiltakozás-hisztériázás
magánszámát (Balogh Csilla nagy pillanata)
csak következetességből, apjának produkálja.

Az úrhatnám polgárnak vannak igen nehéz
pontjai: az a fajta zenélgetés-táncikálás, amit
XIV. Lajos még olyannyira élvezett, mára alig el-
viselhető. Miskolcon ezt is megoldották: szakí-
tottak Lully álmosító zenéjével, bár Darvas Fe-
renc kellemes, dalolható, élénk muzsikája az ő
motívumai alapján szól. Kiválóak az énekesek
(Molnár Anna, Pécskay Tibor, Baksy Ákos), s
elevenek a zenészek és a táncosok. Érző, értő
jelenléttel vesz részt a játékban valamennyi
szereplő, s ezt bizony észreveszi és díjazza a
közön-
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