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A Liliom Ne

1946. október 15-én, tize
a Keleti pályaudvarról k
ressz lépcsőjéről Magya
szerűbb művésze, Jávor P
tainak. Amerikai vendégs
meddig kényszerűségből
elit alig vett tudomást ról
gazdagodott mozisztárt lá
beri, politikai helytáll
tehetségét nem méltányo

Két évvel később, 19
pest egyik legpatinásabb
Színház hirtelen igazgató
Artúr, hogy ne váljék a ha
politikusok diktátumaina
vá, a száműzetést v
emigrált. Bárdos koráb
hatalom kegyeit,
kormányfőtanácsosi cím
lehetett a jobboldali szí
ben azonban zsidó szárm
igazgatói állásából. C
vissza az általa alapíto
ahol a főváros támogatás

Evalds Dajevskij díszlette
omhoz

Egy véletlen mégis segített megvalósítani Jávor
és Bárdos közös álmát. Jávor Pál izraeli ven-
dégszereplésre kapott meghívást, s ő a Liliomot
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nkét óra tizenöt perckor
igördülő Arlberg exp-
rország egyik legnép-
ál intett búcsút a bará-

zereplésre indult, félig-
, hiszen az új színházi
a; csak a jóképű, meg-
tta benne, és sem em-

ását, sem művészi
lták.

48 októberében Buda-
színháza, a Belvárosi
nélkül maradt. Bárdos

talomra került új kultúr-
k puszta végrehajtójá-
álasztotta: Amerikába
ban sem élvezte a

noha 1936-ban
et kapott, s tagja

nészkamarának: 1939-
azása miatt leváltották
sak 1945-ben kapta
tt Belvárosi Színházat,
ával remél-

rvei a New York-i Lili-

te megvalósítani művészi elképzeléseit. A fővá-
ros anyagi támogatása azonban nem bizonyult
tartósnak. Bárdost ismét az a veszély fenyeget-
te, hogy a színházi élet perifériájára szorul, ha
nem szolgálja ki az új hatalmat.

Jávor Pál, noha hollywoodi filmkarrierről áb-
rándozott, sikert csak magyar nyelvű előadások-
ban aratott a tengerentúlon. Sárossy Szüle Mi-
hály társulatával járta „Magyar-Amerikát", a ma-
gyar bevándorlók lakta területeket, és jobbára a
Sárossy „alkalmi" zenés színműveiben nyújtott
alakításaival hódította meg a közönséget. Jávor
talán szégyellte is ezeket a sikereit, s komolyabb
drámákban szerette volna bizonyítani tehetsé-
gét. Molnár Ferenc Liliom ára gondolt. Sárossy
Szüle Mihály igyekezett lebeszélni tervéről: „Pa-
likám, ez egy remekmű, de ami magyarjaink nem
értik meg."*

Bárdos Artúr amerikai pályafutása szerencsé-
sebben indult, mint Jávoré. A washingtoni Catholic
Universityn tartott drámatörténeti és színházelmé-
leti előadásokat. Hallgatóival színpadra állította
Shakespeare Romeo és Júlia című drámáját. Az
Amerika Hangjában és a Szabad Európa Rádió-
ban rendszeresen jelentkezett színházi
jegyzeteivel. Megrendezte Gárdonyi Géza Bor
című nép-színművének rádióváltozatát.
Szívesebben választotta volna a Liliomot, mivel
ekkoriban őt is foglalkoztatta a Molnár-mű, de a
rádió műsorpolitikája a népszínművet pártolta.

választotta. A turné alkalmából alakult meg New
Yorkban Bárdos Artúr vezetésével a Magyar
Nemzeti Színpad. Deák Zoltán, a Film Színház
Irodalom, a Színház, valamint a Romeo és Julia
című színházi lap egykori szerkesztője is bábás-
kodott a premier születésénél.

Jávor Pál kitűnő partnerekkel, az akkori ame-
rikai magyar színművészet legjobb erőivel társult
erre a produkcióra. Voltak közöttük régi „ameri-
kás magyarok": Várkonyi Mihály, Béla Miklós,
Gáthy Tibor, Rónay Lajos, Pataky Béla, de olya-
nok is, mint Fellegi Teri és két kitűnő balettmű-
vész - Tatár György és Patócs Kató -, akik Já-
vorral egyidőben érkeztek Magyarországról.
Még így is szereposztási nehézségek támadtak.
A főszereplő személye azonban igazi telitalálat-
nak bizonyult. Ha hihetünk a Demokrácia című
hetilap hírének: 1948-ban Magyarországon sem
lehetett volna Jávornál jobb Liliomot találni. Oly-
annyira, hogy a Pesti Színházban tervezett be-
mutatóra Marton Endre Jávort szerette volna ha-
zahívni. A levelet azonban Jávor „nem kapta
meg", s a címszerepet végül Benkő Gyula ját-
szotta el.

Az amerikai Liliom-bemutatót 1954. november
13-án tartották a New York-i Joan of Arc Play-
house-ban. A kis színpadon a rigai színház egykori
díszletfestőjének, Evalds Dajevskijnek díszletei
között került sor az előadásra. A művész ingyen
tervezte meg a hét képet, amelyek a békebeli Vá-
rosliget és „Csikágó" atmoszféráját sugározták. A
díszletterveket szemlélve valószínűnek tűnik,
hogy Aczél Benő kissé túlzott az Amerikai Magyar
Népszavában megjelent kritikájában, amikor így
magasztalta őket: ,,...azok mását egy New York-i
színházban sem lehet látni."

Az előadás keresztmetszetét megőrizte az
Amerika Hangja rádiós hangfelvétele. Ez a
felvétel bizonyítja, hogy Jávor Pál nem volt
méltatlan elődei, Hegedűs Gyula és Csortos
Gyula alakításához: „Hegedűsre azt mondták,
hogy túl finom Liliom volt, Csortosra azt, hogy
túl durva. Nos, Jávor a kettő között játszotta a
szerepet, nem olyan brutális erővel, mint
Csortos, de egyben túl is tett rajta: az ő
Liliomában inkább benne volt a művész, akit az
író az alakba beleálmodott. Meg-győző és
megrázó alakítás volt, különösen a lírai
részekben" - írta Aczél Benő. Hogy Jávor milyen
fizikai és szellemi állapotban játszotta végig az
előadást, csak sejteni lehet. A visszaemléke-
zések szerint a sorozatos kudarcok miatt Ameri-
kában gyakrabban nyúlt az italhoz - mindene-
setre a hangfelvétel hibátlan alakítást őriz.

1929-ben Rátkai Márton is eljátszotta az amerikai magyaroknak Lilio-
mot. New Yorkban 1921 és 1981 között kilenc alkalommal, Bécsben
tízszer mutatták be a darabot. Játszották Csehszlovákiában, Ausztrá-
liában (1924), Tokióban (1927), Berlinben (1931), Helsinkiben (1936)
Saő Paulóban (1959). A francia rendező, Georges Pitoëff pedig 1923-
ban pályájának egyik legemlékezetesebb sikerét aratta Molnár művé-
vel.

REN INNEN ÉS TÚL
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Nem kényszerűségből kapta Fáykiss Dóra
sem Julika szerepét. Alakja, hangja, finom, intel-
lektuális játékstílusa predesztinálta erre a sze-
repre. A Színművészeti Akadémia elvégzése
után előbb Alapi Nándor Országos Kamaraszín-
házában, később a Pünkösti Andor vezette Ma-
dách Színházban játszott. Mindkét együttes
intim kamarajáték-stílusa révén emelkedett ki a
korszak hazai színházművészetéből. Aczél Be-
nő így méltatta Fáykiss Dóra alakítását: „Ami
dráma van a darabban - mely különös keveréke
a könnyfakasztó és mosolyogtató művészetnek -,
annak jó részét ő hozta ki, néha egy szavával,
néha egyetlen szó nélkül, ahogyan a fejét tartot-
ta, ahogyan egyet lépett."

A dráma harmadik legfontosabb szerepét,
Muskátnét is remek színésznő formálta meg: az
„utánozhatatlan" Fellegi Teri. Aczél Benő így írt
játékáról: „Úgy keverni a pesti színeket, ahogyan
ő tudja, senki sem képes ma. A nő, akit alakított,
közönséges volt, és mégis szimpatikus, kofa, aki
úrinőt utánoz, féltékeny fúria, de szerelmes nő."
Ma már kideríthetetlen okból Fellegi Teri kima-
radt a Liliom rádióváltozatából - így az ő alakítá-
sát csak a kritikusok véleménye őrizte meg az
utókor számára.

Aczél Benő Bárdos Artúr rendezéséről - a
„hagyományos" színikritikák szellemében - csak
néhány közhelyet ír: a régi belvárosi szín-házi
sikeréhez mérte Bárdos teljesítményét. Bárdos
törekvése valóban az volt, mint egykor: a
színjáték összes alkotóelemét harmóniába ol-
vasztani. Pénz nélkül, kezdetleges színpadtech-
nikával kellett csodát művelnie, s ez ilyen körül-
mények között is sikerült. A hangfelvétel tanúsít-
ja, hogy egységes produkciót hozott létre,
amelyből nem csendül ki egyetlen hamis hang
sem.

A tervezett három előadásból azonban csak
kettőre kerülhetett sor. Mi volt az oka az érdekte-
lenségnek? A számbajöhető közönséget, a ma-
gyarul értő New York-iak nagy részét csak a
könnyű műfajjal lehetett színházba csalogatni.
De nem kedvezett a bemutatónak a légkör, a
magyar politikai emigráció szétforgácsoltsága,
megosztottsága sem. A Magyar Nemzeti Szín-
pad Barankovics István Keresztény Népmozgal-
mának támogatását élvezte. Az előadás előtt
Barankovics István mondott beszédet, s az őt tá-
mogató értelmiségiek töltötték meg a színházter-
met; a New York-i magyar munkások lapja, az
Amerikai Magyar Szó meg sem említette ezt a
kulturális eseményt!

Sárossy Szüle Mihály Miszter Jávor című
könyvében, amely 1982-ben New Yorkban jelent
meg, így emlékezett a továbbiakra: „Pali egyedül
utazott Izraelbe, ahol az ottani magyar színház
szereplőivel került ismét bemutatásra a Liliom. Ez
az út sorsforduló volt az emigráns életében, mert
itt találkozott két magyar diplomatával
Budapest-

Fáykiss Dóra (Julika), Jávor Pál (Liliom), Fellegi
Teri (Muskátné) és Csikós Eszter (Mari) a New
York-i előadásban

ről, akik ajánlatot tettek neki a visszatérésre." S
Jávor Pál hazatért. Néhány kisebb szerepben
még fellépett, s halálos ágyán, 1959 nyarán
szerződtette a Nemzeti Színház.

Bárdos Artúr Amerikában maradt. Verseket
írt. Honvágyát, az elveszített értékek miatti aggo-
dalmát a líra nyelvén fejezte ki. Epilóg című ver-
sében, mint generációjából annyian, az utókor
érdeklődéséről is lemond: „Nyomomat sem leli
más nemzedék" - írja letargikusan.

Az utókor azonban nem mondhat le arról a
színházi kultúráról, amelyet az író Molnár Fe-
renc, a színigazgató-rendező Bárdos Artúr és a
színész Jávor Pál művészete képvisel. A Liliom
New York-i hangfelvételén Bárdos Artúr játszot-
ta az Égi detektív pár mondatos szerepét. Ezek a
sorok, amelyeket a harmincegy esztendős Molnár
Ferenc írt, igaz emberi és művészi magatartásra
ösztönzik az új nemzedéket: „Amíg van, aki
emlékszik az emberre, addig sok elintéznivaló
van ám még. Drága fiam, te nem tudtad, az
ember csak akkor hal meg, amikor elfelejtik."

A császár a Vígszínházban

1946. április 20-án, kilencévi kényszerszünet
után ismét Molnár Ferenc-premiert tarthattak a
Vígszínházban. A színház fennállásának ötven-
éves jubileumát Jób Dániel igazgató, művészi

hitvallásának demonstrálásaként, Molnár-be-
mutatóval akarta emlékezetessé tenni. Először
Molnárnak a zsidókérdésről a háború idején írt
darabját, A király szolgálóleányát akarta színre
vinni, de az író lebeszélte tervéről.' Helyette A
császár című mű angol nyelvű szövegkönyvét
küldte el a Vígszínháznak.2

A történet 1804-ben játszódik. Egy párizsi
színtársulat tagjai Napóleon zsarnoki tetteit bí-
rálják. A vezető színészházaspár, Desroses és
Amélie fia, meggondolatlanul az utcán is han-
goztatja az otthon hallott nézeteket. Gyorsított
bírósági eljárás után kivégzik meggondolatlan-
ságáért. Amélie beleőrül fia elveszítésébe.
Egyetlen rögeszme élteti: elhatározza, hogy el-
csábítja és megöli Napóleont. Desroses magára
ölti Napóleon jelmezét, s ebben megy el Amélie-
hoz.

Jób Dániel gondos színrevitelt ígért levelében
Molnárnak, s valóban, a színház az akkori leg-
jobb szereposztással készült a Molnár-újdonság
bemutatására: Somló István és Mezei Mária ját-
szotta a színészpárt, Góth Sándor Frémiet-t, a
rendezőt. Lancyt, a hősszerelmes színészt
Bessenyei Ferenc, Julie-t, a kerítőnő-színésznőt
Orsolya Erzsi, Violette Giraud-t, a kurtizánt
Sívó Mária formálta meg. Kisebb szerepekben
Bozóky István, Szakács Miklós és Bárdi Ödön
is színpadra lépett. Az előadást Apáthi Imre
rendezte, de Jób Dániel végezte el rajta az
utolsó simításokat.

Az egykorú kritikák szép előadásról számol-
nak be: dicsérik a rendezőt, a díszlettervező
Neogrády Miklóst és a kosztümök tervezőjét,
Márk Tivadart. Elégedettek a főszereplők játéká-
val is, noha megjegyzik, hogy Somló nem volt
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Somló István (Desroses) és Mezei Mária (Amé-
lie) A császár 1946-os, vígszínházi előadásá-
ban

mindig kellően patetikus és romantikus. Mezei
Mária kitűnően játszotta el Amélie megőrülésé-
nek folyamatát, szerepépítéséhez kihasználva
minden lélektani rezdülést és fizikai változást. A
kritikusok egyik legjobb alakításának tartották
Amélie megformálását, hozzátéve, hogy csak
igazán nagy színésznőnek sikerülhet ilyen bo-
nyolult szerepet ízléssel megvalósítani.

Molnár a két főszereplőre építette fel ezt a mű-
vét (is): a többi színészről nemcsak ő, hanem
nyomában a kritikusok is megfeledkeztek. Néhá-
nyan megemlítették Góth Sándort: ő volt az
egyetlen, aki egykor a régi Vígszínházban vezető
Molnár-szerepeket játszhatott, tehát otthonosan
mozgott e stílusban.

Fontosabb volt azonban minden műbíráló
számára, hogy Molnár művét az új viszonyok kö-
zött, az adott politikai helyzetnek megfelelően
aktualizálják. Molnár a zsarnokságról ír általá-

ban, de Napóleon alakja nemcsak Hitler-, hanem
Sztálin-párhuzamra is lehetőséget kínált. Napó-
leont éppen azért gyűlölik a játék szereplői, mert
embereket tüntet el mindörökre. Magyarorszá-
gon a tájékozott polgári lapok jóvoltából sok min-
dent tudtak a Szovjetunióban történt törvényte-
lenségekről. 1 946-ban pedig mára saját bőrén is
érezte a pesti polgár a zsarnok birodalmának
nyomását. Ezeket az áthallásokat ügyesen lep-
lezték, de a közönség megértette, hogy miről van
szó.

Szinte valamennyi kritikus csalódottságának
adott hangot a molnári technika egyedülálló kel-
lékének, a meglepetésnek, a csattanónak az el-
maradása miatt. Molnár, úgy látszik, hiába írta
meg Jób Dánielnek, hogy a művet tragédiának
kell játszani. De Mátrai-Betegh Béla megállapí-
tásában is lehet igazság, miszerint: „Nem lehet
egy életen át büntetlenül bukfencet vetni: a néző
akkor is bukfencet vár, amikor ez a mester már
csak mesélni szeretne."3

Nagyobb súlya volt a mű megítélésében Illés
Béla és Molnár Miklós véleményének; ők azon-
ban nem csupán Molnár drámaírói technikáját
ki-

fogásolták, hanem emberi és írói magatartása is
szálka volta szemükben. Illés Béla így írta Vörös
Hadsereg lapjában, az Új Szóban: „Csalódtunk
Molnár Ferencben. Nem értette meg a kort, sőt
nem is érdekli őt a kor - őt csak saját kis játéka
érdekli."4

Molnár Miklós - ekkor a parasztpárti Esti
Szabad Szó kritikusa - még ezen is túltett: „A
császár egy korszaknak, egy irodalmi életstílus-
nak, sőt egy osztálynak a tragédiája is. (...) Ab-
ból, amit a színészekről, művészetről és az em-
berekről mond, egyetlen szó sem igaz. Csupa
póz, csupa hazugság."5

Ekkor kapta Molnár Ferenc az első figyelmez-
tetést a hatalomra törő új erőktől: polgári írónak
nincs helye a születő magyar demokráciában.
Ez a paradoxon a hatalomért folytatott pártpoliti-
kai küzdelemnek egyelőre csak szelíd kirekesztő
módszere, de persze így is igazságtalan Molnár
Ferenccel szemben, aki A császár című tragé-
diával lezárt egy korszakot: az állandó
szerepjátszással látszatot és valóságot
egybemosó, mámoros és bohém polgári idill
korszakát.

Molnár egyébként rajongott Napóleonért, mint
azt több színdarabja, például A hattyú, a Játék a
kastélyban, az Egy, kettő, három is tanúsít-ja.
Régóta tervezte, hogy darabot ír Bonapartéról.
Napóleon kettős jelkép volt számára: a feltörekvő
hősé és a zsarnoké; ám ahhoz a világhoz,
amelyben az embert származása miatt üldözték,
már csak a zsarnok Napóleon drámai portréja il-
lett. A fiatalkori eszményképből a politika, a törté-
nelem véres kezű hóhért formált.

De azt sem vette észre egyetlen kritikus sem,
hogy Molnár Ferenc színésze végigjátszotta
szerepét: meghalt Napóleon helyett. Nemcsak
azért nincs meglepő csattanós fordulat, amely
happy enddé oldaná a drámai helyzetet, mert a
tragédia műfajához ez nem illik, hanem azért
sem, mert a zsarnokság elviselhetetlen, s ábrá-
zolásában nincs helye ügyeskedésnek, színpadi
találékonyságnak.

Molnár Ferenc ezzel a művével búcsúzott el
attól a Magyarországtól és attól a Budapesttől,
ahol tehetsége kibontakozott, s ahonnan elindult
meghódítani a világ színpadait.

De a magyar színművészet is búcsúzott ezzel
a bemutatóval - Molnár Ferenctől. A következő
két évben néhány régi művét még felújították
ugyan, de aztán egy évtizedig ismét nem vettek
róla tudomást, Amerikában írt műveiről pedig
mind a mai napig elfeledkeztek.
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