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I N D I G Ó V A L ?
MOLNÁR FERENC: LILIOM

színpadra - azonos recept alapján - ezt az, úgy
látszik, mániákusan szeretett művet, a végered-
mény mindahányszor más lesz. Az emberi-szí-
nészi különbözőség, a karakterek eltérése nem
engedi, hogy egyszerű másolat jöjjön létre. Meg-
ismétlődhetnek hibák és erények, de Pogány Judit
más, mint Eszenyi, s Lukáts Andor sem olyan,
mint Kaszás Attila. Szerencsére. Ízlés dolga,
hogy kinek melyikük tetszett jobban, s hogy
egyáltalán szükséges-e rangsort felállítani.

A ravasz kritikus mindenesetre elégedetten
dörzsölheti a kezét, nem szükséges oldalakon
keresztül elemeznie ezt a finoman csehovizált
Molnár-előadást, hiszen megtették azt már előtte
annyian: juszt sem ő fogja eldönteni a vitát arról,
hogy indokolt-e az utolsó három kép felcserélése
(miáltal a haldokló Liliom víziójának tűnik s
ironikus színezetet kap a túlvilági vizsgálóbíró
atyai faggatózása, majd a tisztítótűzben való
pörkölődés utáni röpke visszatérés), s csak a
tényt regisztrálja a díszlet leírásánál is: az
oszloperdő tetején kanyargó hullámvasút a Liget
állandó jelenvalóságát képviseli azzal, hogy
szinte belóg a szereplők privát életterébe.
Megkönnyebbülten a Vígszínház falain belül

Eszenyi Enikő (Julika) és Kaszás Attila (Liliom)

maradva., ahová végül is „hazaérkezett" a darab
s előadása, önmagában értékelhető rendező és
színészei összhangja vagy diszharmóniája. Tá-
bori Nóra zsörtölődően jószívű Hollundernéja tö-
kéletesen illeszkedik az előadás egészébe, ho-
lott semmi mást nem tesz, mint azonos önmagá-
val, a mindig kiváló stílusérzékű Tábori Nórával.
Tahi Tóth László is olyan, mint mindig, de ez in-
kább sajnálatos: kabarétréfákból rákövült moz-
dulattal simítja végig a haját égi Fogalmazóként,
egy ideje csak ily módon képes kifejezni a „ne
idegesítsen már, mert mindjárt megőrülök" érze-
tét.

Vallai Péter rókaként settenkedő szakadt Fi-
csúrja meredek tréfát süt el a fényképeszkedni
jött rendőrnek, megnevezve annak szolgálati he-
lyét: „Krisztina körút és Retek utca sarok" -
mondja karját derékszögbe lendítve, miközben
rámutat saját könyökére. Nem ajánlom, hogy
bárki is leüljön vele huszonegyezni, mára szeme
sem áll jól. Örök hamiskártyás.

A beilleszkedni tudó, igyekvő, „öntöltős" tollal
rendelkező nyakigláb Húgó remek kabinetalakí-
tás. „Nincs kis szerep, csak kis színész" - jut
eszembe egy kaposvári aranyköpés a Tom
Jonesből. Hát Méhes László mindenféle szem-
pontból fel tud nőni szerepéhez... Leendő arája
Julika cselédtársa, segítője, Marika. Pap Vera a
korlátolt szeretet mintapéldánya; csöppet irigy-
kedve hagyja magára Liliomot és Julit, de aztán
dugipénzével támogatja elbocsátott barátnőjét.
Szép, ahogy az udvarra kihajított, uraságoktól le-
vetett rozzant bőrkanapén ülve lamentál, miköz-
ben nem ér le földig a lába a hatalmas kerevetről.
Egy ilyen nüansz mennyi mindent kifejez! Sze-
gedi Erika Muskátnéja másodvirágzását élő, ma
is szép asszony. Se nem harsány, se nem
közönséges, se nem szívszorítóan magányos. A
köz-

Egy királynő vonul át a színpadon, leven-
dulakék ruhában, aranyszőke hajkoszorúval a
fején. Tartása egyenes, viselkedése
méltóságteli, replikái - ha válaszait illethetjük
egyáltalán e szóval - magabiztosak. Pedig
Zeller Júlia, Julika ő, a kis mindenes cseléd -
csak hát Eszenyi Enikő játssza.

Eszenyi úgy tud nézni, olyan hatalmas sze-
mekkel, hogy ezerkétszáz embert szegez vele
székéhez a Vígszínház nézőterén. És minden
pillantása más: felháborodott, Muskátné méltat-
lan féltékenységi rohama nyomán; ártatlan, ön-
maga előtt is szemérmesen titkolt szerelme ki-
bomlásakor; fájdalmasan asszonyi, de még vé-
letlenül sem mártírkodó, amikor Liliom bántja.
Arca egy pillanatra felragyog, miközben
emberé-nek elmondja: gyermeket vár, s ez az arc
zárul be az idegenek előtt, akik arról próbálják
meggyőz-ni, hogy jobb neki a rossz Liliom
nélkül, özvegyen.

Ez a törékeny monstrum, akit Eszenyi Enikő-
nek hívnak, a legnagyobb tragikák egyike ma-
gyar színpadon. Csak így, egyszerűen, minden
külön értesítés helyett. Volt már ellenállhatatlan
humorú komika, fanyar, ironikus, karikírozó.
Egyetlen szerepkör áll távol tőle: a naiváé.
Csendes makacsságú Julikája sem illeszkedik
az „el-várható" sémák közé: alakításában hiába
is keresnénk a cselédromantika kellékeit, a
cukrozott bájt, a hintáslegényre istenként
tekintő falusi libát; jóformán még azokat a
ziccerpoénokat sem használja ki, amelyeken
Molnár olyan kedvtelve élvezkedett, a nyelvi
paródia, a sajátos szleng, a szavak
félreértéséből és hibás használatából fakadó
humor kisebb hangsúlyt kap a szokásos-nál.
Hiányzik a negéd a ligeti padon ücsörgő két lány
beszélgetéséből: bár Julika cseveg, kitanít-ja
Marikát, hogy miről ismerszik meg a katona, de
kipukkadó nevetése mögött is a várakozás fe-
szültsége vibrál, csak az időt tölti Liliom
visszaérkezéséig.

Emiatt a - fogalmazzunk patetikusan - szí-
nészi csoda miatt nem érdekel, hogy Babarczy
László vajon miért rendezi meg az 1982-es szol-
noki „ősbemutató", majd a kaposvári és újvidéki
előadás után immár negyedszer ezt a darabot,
ugyanazzal a dramaturgiai változtatással és
azonos díszletben. A kérdés ugyanis akadé-
mikus: lehet ezt a gesztust vitatni, elutasítani,
de az vitathatatlan, hogy akárhányszor is állítja
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aszás Attila és Vallai Péter (Ficsúr) (Koncz
suzsa felvételei)

elyek csapdáit elkerülő, ám egy kissé halvány
igura.

Mondják, Kaszás Attila a premieren még nem
olt „azonos súlycsoportban" Eszenyivel. Né-
ány előadással később ez az elfogódottság ol-
ódni látszott, s egyenrangú partnerekként ját-
zották el ezt a furcsa héjanászt. Igaz, Kaszás Li

lioma talán különbözik a megszokottól. Nyíltab-
ban vállalja a szövegben rejtőző érzelmességet,
ez az ember nem nagypofájú csibész, ez már el-
ső megaláztatásánál lelepleződik. A ligeti razzia
megmutatja, kicsoda valójában: ijedt kisfiú. Ettől
kezdve Julival együtt átláthatunk rajta:
durvaságai, nyeglesége, gorombáskodásai
mögé rejtőzik, hogy szeretetét ne kelljen
beismernie.

Juli úgy tesz, mint aki ezt nem veszi észre, s
némán tűr, Liliom pedig igyekszik megőrizni
„mácsó" tekintélyét; örömét és szorongását

megtartja magának. Félve megy rabolni a leendő
gyermekért, s mikor rajtaveszt, a halált választja
a rabság helyett. Két tökéletesen összeillő em-
ber ő és Juli. Mélységes összetartozásuk fejező-
dik ki a konokul egyenes, nem hajló gerinc s a
végsőkig elleplezett érzések gesztusában.

Ha már mindenképpen összehasonlításra ér-
zünk ingert, akkor sokkal több szivárgott át a Dü-
höngő ifjúság alapkonfliktusából és játékstílusá-
ból ebbe az előadásba, minta korábbi Babarczy-
féle Liliomokból. És nem csak a két főszereplő
azonossága okán. „Mit szégyelli kimondani? ...
Mit fél ettől a szótól? Mért szégyelli, hogy szere-
ti?" - nyaggatja az égi Fogalmazó Liliomot. De
Julika sem bírja kimondani azt, még az utolsó
képben, a halott férfi mellett sem: „Öreg, komisz,
csibész fiú... én téged nagyon... mindegy, nem
bánom... úgy szégyellem, úgy szégyellem, de
most már megmondtam... úgyis tudtad... mégis
szégyellem, jaj, de szégyellem... te csak most
aludjál, Liliom...".

Csak ezt a kitárt szárnyú, szőke parókás an-
gyalt, csak azt tudnám feledni!

Molnár Ferenc: Liliom (Vígszínház)
Donáth Péter díszletét a Vígszínház színpadára alkal-
mazta: Dávid Attila. Jelmez: Cselényi Nóra. Zene:
Dévényi Ádám. A rendező munkatársa: Putnoki
Ilona. Rendezte: Babarczy László.
Szereplők: Kaszás Attila, Eszenyi Enikő, Pap Vera,
Vallai Péter, Méhes László, Szoboszlay Sándor, Sze-
gedi Erika, Jónás Rita, Tábori Nóra, Viszt Attila, Tahi
Tóth László, Bicskei Károly, Áron László, Fonyó
József, Kiss Péter, Pogány György, Salinger Gábor,
Molnár Csaba, Kocsis Mihály, valamint öt
kiscselé

Illyés-bemutató Budapesten. A kilencvenedik
zületésnapi évfordulót kissé már lekéste
gyan, de legalább tudatja: van egy irodalmi
agyságunk, aki számos drámát, színpadi

átékot írt, s most, hogy egy évtizede nincs már
özöttünk, a köteles tiszteleten, a nagy ünnepi
ampányokon túl a műveit el-helyezni, vizsgálni,
rtékelni kell, s valódi, eleven színházi
seménnyé tenni közülük azokat, amelyekre ma
rtelmi-érzelmi rezonancia támadhat.

Illyés Gyula esetében nem a mára szokásos
képlettel állunk szemben: kihúzva az ilyen-olyan
eszmei-politikai szőnyeget a művek alól, védte-
len, esendő az, ami marad. Nem, lllyés esetén
éppen hogy vigyázni kell, nehogy ez a szükséges
értékrevízió automatikusan, ellenőrizhetetlenül
menjen végbe, s megkerülve a gondos válogató-
elemző munkát, ha „kidobottá" nemis, de
elfeledetté, félreállítottá váljék az értékes, a
maradandó vonulat. Fontos lenne, mint ahogy
tulajdon-

képpen fontos lett volna már korábban is, hogy
megnézzük, mennyire volt „különutas", a kortárs
nemzetközi hatásoktól érintetlen ez az oeuvre,
mennyire volt behatárolt dramaturgiai következ-
ményeiben a nemzeti ethosz ébrentartásának
erkölcsi követelményében fogant téma- és hőstí-
pusok színrevitele; mikor, miként tudott kiszaba-
dulni - s ezzel műfajilag is felszabadulni időn-
ként - az esszé, a meditáció, a hagyomány-
mentéstől indíttatott tanítás nyelvezetéből az au-
tentikus színpadi nyelv.

Másként nézünk ma lllyés műveire, kétségte-
len; s ez nemcsak a helyre(?)zökkent idő miatt
van így. A kommunikáció mikéntje -
egyetemesen - változott, másról és másként
beszélünk, s másként szólít meg a színpad is:
közvetlenebbül, vállalva saját világunk
torzulásait, közelítve az inkább le-, mint
továbbépülő tudatállapotokhoz; gesztusokkal, a
kimondhatóságban, a megértésben egyre
kevésbé bízva. Ezt lllyés nem vette tudomásul,
egy inkább felvilágosodás kori, ám

BUDAI KATALIN

NÉGY FAL KÖZT TELEKIVEL
ILLYÉS GYULA: KÜLÖNC


