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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
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érzelmes rációelvben bizakodva beszélt a nem-
zetet fenyegető pusztulásról is, s a sötétséget is
világos, áttekintő keretben ragadta meg min-
denkor kiemelkedő hősei s az azok útjában álló
vagy azt keresztező „korszellem" ütközetében.

Kisebb világokba leszállni, belülre költözni,
többet bízni a csöndre - ezt talán jobban „ves-
szük" ma. Ezért jó választás a Különc, s nem
azért, mert politikai rímei vannak, lehetnek (ma is
tipródhat, de még mennyire, a régi hírnevétől kí-
sértett, de az új elvárásoktól idegenkedő állam-
férfi), vagy mert most szabadabban asszociál-
hatunk, az érdekes párhuzamokat meglátva,
'56-ra. Teleki László drámája azért fog meg ma,
merte tiszta és emelkedett államférfi, a negyven-
nyolcas forradalom egyik fő szervezője, az
emigráció legaktívabb tagja, a forradalom
egykori céljainak 1861-ben, az első újra
összehívott országgyűlésen legkövetkezetesebb
követelője (s irodalmi munkásságában is több
mint főúri dilettáns) a szemünk előtt ugyan, de
mindvégig belső esélyként mutatja meg a
történelmi és emberi lehetőségeket.

Kristálytiszta, párhuzamos, kettő plusz kettes
tagolású jelenetszerkezetben, alig néhány fon-
tos - végszavazásnál többre hivatott - mellék-
szereplővel, összesen négy különböző szoba-
belsőben zajlik a feszült, szinte krimiszerű játék.
Izgalmas a kor - a negyvennyolcat követő, ti-
zenkét, tetszhalottnak vélt esztendő tettektől s
még inkább a tettek utáni vágytól zsúfolt, jellem-
próbáló ideje. Elég fölütnünk a történeti kronoló-
gia vonatkozó kötetét. Szinte egymást érik - a
nagyobb, nevesített összeesküvések mellett - a
lázadások, a nyílt tüntetéssé forrósodó megem-
lékezések. S a világpolitika: III. Napóleon s
Cavour ígéretei, a balkáni fegyverszállítás mind-
mind realitás, amely megfogható közelségbe
hozza a visszavágás, a Habsburg-igából való ki-
szakadás szép álmait. Ugyanakkor már feltá-
madt s működik az életösztön, a józanság, az új
fölállásban berendezkedők hatalmi játszmája is.
Ilyen áramlatok kereszttüzébe kerül Teleki, a
szinte középkorias hajlamú (a legtöbbet párba-
jozó!) gróf, akit az önmagával kötött szerződés
jobban köt a császárnak kényszeredetten tett -
inkább csak annak értelmezhető - eskünél, azaz
a politikától való távolmaradás vállalásánál.
Teleki hajlíthatatlansága, jellemének szilársága
megmutatkozik drezdai elfogatásakor: azután
már csak a róla terjesztett távinformációkkal, az
így-úgy kreált Teleki-képpel kell hadakoznia: az
árulóéval (lévén, hogy a császár köréből megté-
vesztésül terjesztik, miszerint letérdelt volna az
uralkodó előtt és kezet is csókolt neki), az ügyes-
kedő birtokmentőével, a határozati párti ifjak jel-
képpé emelő, de a gyakorlatban visszafogott-
ságra s így tétlenségre kárhoztató, manipulatív
Teleki-rajzolatával. Belebukik: egy kevésbé té-
pázott, depresszív, neurotikus karakter sem rea-

Teleki: Kozák András (Fábián József felvétele)

gálna másképp. Túl sok a Telekit érteni vélő, a
Teleki nevével ki-betakarózó - holott Teleki
csak egy van: a '48 feladására képtelen -- ek-
ként rugalmatlan - megszállott.

Saját énje kivetülése lenne még a német rend-
őrtanácsos, Karlovitz, a megragadható hatalom-
ra buzdító kísértő, hogy ezzel is növekedjék a
Telekit tépázók köre? Az írói szándék talán ez:
a várszínházi megvalósítás hús-vér embert
próbál faragni belőle, Szakácsi Sándor pedig
bá

lás szerepet, sima modorú démont - s ezzel a
Telekit továbbsokszorozó, gazdag értelmezési
tartományt szűkíti. De ez már a jó választás in-
doklásán túlra lendít. Az épp Teleki László drá-
mája nyomán írt Kegyencet, a Malom a Sédent

és a Különcöt szokták egy vonulatba tartozó-
ként, a modernebb, zártabb dramaturgiájú mű-
vek csoportjaként említeni, s ezeket lehet a mai
színpadi szokások számára hozzáférhetővé ten-
ni (ilyen kísérletnek a Tiszták vagy a Fáklyaláng,

érthetően, teljességgel ellenállna).
Sík Ferenc a Refektóriumban ideális helyszín-

re talált: testi közvetlenséget teremtett, hogy
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karnyújtásnyi távolságba hozza a szereplőket az
ismertebb Teleki-fényképek helyszínét hűen re-
konstruáló bútorzatba. Emberi, kicsi gesztusok,
házikabát, kandallótűz, piros re t e k - és élethalál
-, mert becsületbe vágó ügyek. Egy komoly fér-
fiú végórái, közeli kameraállásból, olyan hősé,
aki kényes a szavaira, az ígéreteire, az eszméire
- ha csak ennyi, már unikum ma, itt.

Sík Ferenctől, aki szeret nagy tömegben,
nagy léptékben gondolkodni, örvendetesen új-
szerű ez a finom, aprólékos, elegáns kidolgozott-
ság, amelyben oroszlánrésze van Kemény Ár-
pád már említett díszletének és Gombár Judit
gyönyörű ruháinak. Az lllyés-dráma lehetőségei-
nek legjavát sikerülhet így kamatoztatni, elkerül-
ve a legutóbbi, tizenöt évvel ezelőtti nemzeti
színházi bemutató merevségét, protokolláris
nagyívűségét. Pinterről vagy Beckettről bizony-
kodás nélkül tudni, hogy valók szobaszínházba -
a látottak szerint Illyésről is kiderül ez.

A színészi játéknak kell leginkább számot vet-
nie a közelség következményeivel s kívánalmai-
val: Kozák András már-már a kívánatosnál is
mértéktartóbb. A belső, robbanásra kész fe-
szültséget alig-alig láthatni, a külsődlegességről
való dicséretes lemondás nem mindig ellensú-
lyozódik játékában - bár Kozák rokonszenve-
sen, érzékenyen közelít a figurához. Az egyes
előadások közti túlontúl hosszú idő is ludas ab-
ban, hogy az ágas-bogas szöveg felidézése is
elvonja az erőt a felszabadultabb játéktól.
Egyértelműbb Peremartoni Krisztina Orczy
Istvánné, az örök szerelmes alakítója: érett korú
érzelmi lázadó, titkos kedvese évtizedek óta
Telekinek. Ilyés legjobb drámaírói oldalát
mutatja ennek a bensőséges kapcsolatnak az
ábrázolása. Ez az asszony csak félt és szeret.
Egy sort sem kell olvasnia Teleki drámájából,
hogy tudja, zseniális. Egyetlen politikai röpiratot
sem kell ismernie, hogy tudja, amit tesz, jól van
téve. Fenntartás nélkül, teljes elfogadással a
férfié - s Peremartoni Krisztina minden gesztusa
ezt sugalmazza.

Klisékbe csúsznak viszont s könnyen megús-
szák az ábrázolás mélységeit a többiek, elsősor-
ban a Ferenc Józsefet játszó Szirtes Gábor -
miatta sem válik olyan feszültté a császári audi-
encía jelenete, mint azt a dramaturgia indokolná.
De ilyen Moór Marianna sokadik mézesen int-
rikus figurája, ezúttal Batthyányné, s még inkább
Rékasi Károly és Tahi József ifjú reálpolitikusa.
Meglehet, veretes szövegüket természetes szi-
tuációban elhelyezni ma már nem könnyű fel-
adat, de némi erőfeszítést mégis megérdemel-
ne. Bármilyen hálátlan feladat, mégis figyelmez-
tetni kellene Tahi Józsefet, hogy civil elhanya-
goltsága ne üssön át a szerepein, s a színpadi fe-
gyelmet ne csak a szöveg pontos elmondása-
ként értelmezze. Sörös Sándor viszont fegyel-
mezett és korrekt alakítást nyújtott Crenneville
szerepében.

Kissé iskolásra sikeredik az utolsó kép is, Te-
leki öngyilkosságának darabzáró tudomásulvé-
tele: az összes szereplő gyertyával a kezében,
oratorikusan bevonul, majd eloltja a gyertyákat.
Másféle közeget, másféle játékmódot tételez fel
ez a befejezés - éppen a Szakácsi által megfor-
mált hatásos rendőrfigura „szellemiesítését" is,
például.

Mindent összevetve, tanulságos, elgondol-
kodtató, történelemkönyvvel felérő színházi este

A z utóbbi esztendők rohamosan nyomorú-
ságosabbakká tették az életkörülményeket a
társadalom bizonyos rétegeiben (nem pusztán
a legalsóbbakban), így hát sajnos nem volt
nehéz kiszámítani, hogy Makszim Gorkij éppen
ezt a világot ábrázoló s a magyar fordításban
oly beszédes című négyfelvonásos drámája
fölkelti a rendezői érdeklődést. A közvetlen
szociális motívum azonban sem a
zalaegerszegi előadást, sem a József Attila
Színház Aluljáró stúdiójának bemutatóját nem
uralta el. Sőt Verebes István, illetve Gaál Erzsé-
bet az író latolgatott címvariánsaihoz nyúlt vissza
új titulusért, hogy a szöveghez való kötődést és a
koncipiális elszakadást egyszerre érzékeltesse.
Közös vonás munkájukban a (nem krisztusi ér-
telmű) lelki szegénység iránti (de krisztiánus)
érzékenység s az a fölismerés, hogy Luka oly
sokat vitatott egyénisége felől kell közelíteniük a
műhöz. Itt is, ott is széthulló emberhalmaz
jelenik meg, de az atomizáltság oka, mértéke és
jellege már közel sem azonos, az előadások
célja, miliője és kidolgozottsága pedig
végletesen eltér. Csak a summázásban
rokonulnak ismét...

Verebesé a látványosabb vállalkozás. Vendég-
rendezés, immár másodszor, évadnyitó premier
Zalaegerszegen, és: a színházról szól a színház.
Idelenn szavunk nemcsak a na dnye azon mély-
ségét jelenti, amely minket magunkat is elnyel,
hanem a Budapesttől mért távolságot is. A Heve-
si Sándor Színház pedig messze van, „lenn van",
a nyugati végen. Mira János monumentális dísz-

született a Refektóriumban, Teleki László nevét
- ha csak estéről estére hetven-hetven ember-
nek is - újratanító.

lllyés Gyula: Különc (Várszínház)
Jelmez: Gombár Judit m. v. Díszlet: Kemény Árpád.
Zenei szerkesztő: Kemény Gábor. Asszisztens: Szabó
Tamás. Rendezte: Sík Ferenc.
Szereplők: Kozák András, Peremartoni Krisztina,
Szakácsi Sándor, Sörös Sándor, Moór Marianna, Szir-
tes Gábor, Rékasi Károly, Tahi József.

letében egy pályaudvari szeglet helységnévtáb-
lái konkretizálják: Egerszegen vagyunk. Kint-e,
bent-e, fönt-e, lent-e, azt a majdhogynem min-
den jellegzetes életteret elegyítő összkép szán-
dékosan nem dönti el. Utca, kocsma, bérház,
szoba, váróterem és ki tudja, még mi más érint-
kezik egymással több változatban is, idegesen
elmozdított szinteken, a megfelelő rideg, intim,
vibráló, hivalkodó lámpatestek garmadának ek-
lektikus fényében. Még az sem bizonyos, hogy
m i , menedékhelyiek (ide)lenn volnánk. Azaz-
hogy mégis ott, akként, ahogy az ember - a szí-
nészember - lemegy a klubba - a színészklub-
ba. óriási, huzatos, füstös büfé az egész, büfé a
színészházban, a színészház - alkalmi hajlék -
kivetve a városba. Csupa szerepjátszó vegetál
Verebes István figurákkal bőségesen ellátott
adaptációjában. Az átkeresztelt alakok közt ki
színészt játszik, ki harsányan színészies szeren-
csétlent (nyomorékot, buzit, klimpírozót stb.).
Csupa elszigetelt férfi és nő, akik veszettül őrzik
a maguk három és fél négyzetméterét (akinek
valamivel több jut, akár egy egész menedékhely,
arról úgy tűnik, mintha semmije sem lenne). Rikí-
tó embervásár, általános tarkaság, széles
gesz-tusok, nyomatékos különcködések. Dőry
Virág ezúttal is elsőrangú készséget bizonyító
jelmezei fognak vissza valamit a
hemzsegésből. Senki nem játszik rosszul, csak
az arcok hiányoznak. Láb, mell, izom, pocak,
gége, tüdő szerepel, s ez tán nem is lenne baj,
ha, mondjuk, Daumier kegyetlen szelleme
jobban megkísértené a produkciót, a
fölöslegesen cizelláló, lassúdad figuraépítés
helyett a vad karikaturizálás irányába lökve az
egész ldelennt. Zalányi Gyula (Mankó, alias
Kosztiljov) néha sikeresen játssza túl a

Idelenn

T A R J Á N TAMÁS

SPIRITUSZ
MAKSZIM GORKIJ: ÉJJELI MENEDÉKHELY


