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A realitás igézetében

A kaposvári Liliomról

Úgy hiszem, nem pusztán Babarczy Lász-
lóra, de nem egy vonatkozásában a ka-
posvári színház egészére jellemző az az
eljárásmód, amellyel élve most - az 198z-
es szolnoki bemutató után -- Kaposvárott
is előadták a Liliomot, Molnár színház-
történeti mitológiánkat meghatározó mű-
vét.

Az eljárásmód Babarczy esetében pon-
tosan követhető (bár egyes vonatkozá-
sainak tárgyalása messze túlmenne e kri-
tika keretein): a mitikussá vált, közért-
hető, legendaszerű elemekre épülő tör-
ténet idézőjelbe tétele, átváltoztatása,
azaz a hagyomány egyszerű vagy stílusos
újrafelmondása helyén a realitás le-
hetőségeinek kiterjesztése áll. Az üressé
vált formát használja fel ez az eljárás, an-

nak révén hozza előtérbe azt a sajátos mon-
danivalót, azt az esetleges tanítást, ami a
legmélyebben igényli azt a közérthető-
séget, amit például Molnár művének le-
hetősége jelent, és ami csak akkor érhető
el s válhat érthetővé, ha annak a keretül
szolgáló formának egyben a kritikája is
lehet. (Csak a tavalyi évadra utalva: ha-
sonló szándékokkal és megközelítőleg ro-
kon módszerrel fogalmazta át Ascher
Tamás a János vitézt.)

A Liliom esetében, melyet először
megbízásos munkaként Szolnokon ren-
dezett meg Babarczy, pontosan észrevette
a mítosszá nőtt és ugyanakkor üressé
negédesedett történetben a folytonosan
jelenlévő életet, a realitás létrehívásának
lehetőségét. Ha ugyanis a Liliomot játssza,
akkor a rendező számára biztos rendelke-
zésre áll egy adott (szűkebb vagy tágabb)
közösség. A történet, ha nem is fel-tétlen
a maga konkrétságában, de a sémájában
bizonyosan ismert, vagy olyan
toposzokból áll, ami felismerhetővé teszi
- mindenki számára. Az egyes képek
mind önálló jelentéssel bírnak már (amint
a nagy művek esetében is), így például:
sorra előhívhatóak a „buta cseléd", a
„vagány", a „megható szerelem" ábrái,
önálló jelentésű sémái.

Így tehát adott esetben „semmi más
dolga" nem lenne a rendezőnek, mint a
lehetőségeihez mérten pontosan végig-
zongoráznia az ismert dallamot, s a le-
hető legtöbb fegyelmet elvárnia színé-

szeitől. Babarczy azonban mást akar, ő
nem a Liliomot akarja megrendezni,
hanem mindazt, ami a Liliom révén szín-
padra állítható. Nem pusztán Molnár kö-
vetéséről, hanem saját szemléletének ér-
vényesítéséről van szó, és úgy hiszem,
hogy ez sokkal jobban szolgálhatja ;Mol-
nár ügyét is a magyar színpadon, mint
bármi más múzeumi restaurálgatás. Ba-
barczy ugyanis érvénytelennek és ma már
végképp hiteltelennek tartja az eredeti
történet megoldását, s ennek megfelelően
átalakítja a jelenetek sorrendjét. (Már
Szolnokon is így járt el.) Liliom ön-
gyilkossága után következik az égi szín s
a képzeletbeli visszatérés, és a darab
végén látjuk Liliom valódi halálát. Az
eredeti vég tehát itt betétté lett: értse ki-
ki, ahogy akarja. Babarczy egyértelműen
állítja, hogy e jelenetek Liliom hal-
doklásának fantáziái, de ez a dramatur-
giailag pontos válasz nem zárja ki azt az
értelmezést sem, amit én e jelenetsor-nak
tulajdonítanék: szerintem ugyanis ily
módon Babarczy Liliom legendáját teszi a
Liliom kritikájává.

Az átalakított vég azzal az előnnyel jár,
hogy Babarczy megszabadult attól az
üres teleológiától, amely a kedélyes meg-
hatódás felé vezérelte nézőt és rendezőt,
már-már függetlenül azok akaratától. Így,
mindennek eredményeképp végre nem „a
vagányt", hanem egy vagányt látunk, s a
„körhinta, a liget világának" helyén
mindössze a hullámvasút iszonyú
oszlopsorait, s a „cselédsors bája '" he-
lyett pedig végre saját problémáikkal
küszködő, kínlódó leányokat. A legen-
dának tehát vége; végre megint az lát-
ható, ami a darab alcíme is: egy csavargó
élete és halála. Ama kedélyes pesti
ötletből, föld és ég cinkos összekacsintá-
sának semmivé szürkült poénjából itt az
ég és föld, evilág és túlvilág - ha van -
egységéről és egyforma kibírhatatlansá-
gáról esik szó.

E szerkezeti változtatások mellett,
azokkal összecsengően hozta létre a hét
jelenetet egységes keretbe foglaló színpad-
képet Donáth Péter. A színpad terét dön-
tően kitöltő erdőnyi hullámvasút egy-ben
ég és föld, de sokkal inkább az egységes
embertelen pokol. Kiválóan alakult ebben
a keretben az előadás nyitó-képe: a
félhomályos, fenyegető, sötét, alig
megvilágított színpad mélyéről jön-nek
elő a szereplők, a két cselédlány és
Muskátné, kiabálva és veszekedve, ám
óvatosan lépkedve a színpadot elborító
sínek és ácsolatok között.

A megváltozott szerkezetnek megfele-

lően alakultak át a darab hangsúlyai is.
Ebben a koncepcióban a főszereplő már
nem egyértelműen Liliom, hanem sokkal
inkább a két páros eltérő-párhuzamos
élettörténete, Liliom és Juli süllyedése,
valamint Mari és Hugó emelkedése és
karrierje. E négyes belső viszonyainak,
kiváltképp a két lány egymás-hoz fűződő
viszonyának elemzése a Babarczy által
létrehozott produkció legnagyobb előnye.
E két lány iszonyú küzdelmet folytat az
életben maradásért, a fennmaradás vagy
épp az előrejutás lehetőségéért, sikerrel-
sikertelenül. Hugó és Mari egyaránt
mélyen buták, de képesek a
beilleszkedésre. Kettejük közül Mari
világnak való kiszolgáltatottsága,
értetlensége már megrendítő. Ez a lány
egyszerre küzd az előrejutásért, ítéletei
megfogalmazásáért, a tisztánlátás mini-
mumáért és Juh barátságáért.

Liliom és Juh párosából i t ta lányé a fő-
szerep, hiszen ebben a verzióban ő va-
lóban túléli Liliomot, ő a valóság szerint
is teljesen egyedül marad az előadás vé-
gére, szíve alatt egy gyerekkel, maga előtt
egy halottal. De új motivációt nyert vi-
szonyuk is, itt már nem pusztán a va-
gányba beleszerető lányka jelenik meg,
hanem sokkal inkább egy hűséges és ál-
dozatvállalásra képes igaz ember. Pogány
Judit Julija - saját maga számára is alig
követhető módon - beleszeret egy va-
gányba, s aztán már követi uraként:
mindannak ellenére, amit tud róla, ami
együtt történik velük. Mindazt szereti
Liliomban, amiért az képtelen a házmes-
terség higgadt életformájára, s amiért
egyébként oly gyanússá válnak ők az
egyre jobban feltörő Mariék és az egész
világ szemében. Mindennek megfelelően
az előadás első felének igazán döntő kér-
dése a két lány egymáshoz való viszonya,
amelyet Pogány Judit és Csákányi Eszter
példátlanul magas szinten, igazi élményt
adva old meg.

E két színésznő önzetlensége, egymást
ismerése, segítése, fegyelmük révén a két
cseléd élni kezd: s visszavonhatatlanul
léteznek e színpadon, nem pusztán iro-
dalmi alakként vegetálnak.

Pogány Judit hallgatása, fegyelme, né-
ma tűrése az előadás végére már világo-
san önmaga és a Liliom jelentésrétegei
fölé nő, s végül érthető, ha nem is egy-
értelműen lefordítható figyelmeztetéssé
válik. Pogány és Csákányi legnehezebb
feladata abban áll, hogy elmozdítsák e
két szerepet a teljesen ismert sémáktól, a
két ártatlan leányka megható butaságának
mítoszától, s azzá tegyék ezt a szö-
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eget, ami valójában. Két ember küzdel-
évé azért, hogy hozzájussanak ahhoz a

udáshoz, ami nélkül e világban létez-ni
öbb mint fenyegető. Marinak tudnia kell,
ogy Hugó katona-e vagy sem, de
egalábbis biztosat kell tudnia arról, hogy
iféle: nehogy átverjék, amire minden

sélye megvan, hiszen nagyobbrészt
láaknázott mezőkön jár; körülötte olyan
olgok zajlanak, amelyekről sejtelme sin-
sen. Pogány és Csákányi játéka világosan
rzékelteti Juli autonómiáját és okossá-
át, Mari riadtságát és tehetetlenségét
gyaránt. De azt is, ahogy minden kü-
önbség ellenére egyre nagyobb távol-
ágaik felett is átjutnak egymáshoz. Csá-
ányi pontosan bemutatja a Mariban
inden rémülete ellenére is élő szolida-

itást, lehetetlenné váló hűségét juli iránt.
Pogány asszonyi erőt sugárzó, támad-
atatlan keménységet árasztó alakjának
emek partnere Csákányi Eszter, aki vi-
ágosan érzékelteti a felemelkedéssel
gyütt járó magatartásváltozást. Csákányi
inuciózus, de mindvégig természete-sen

ató realizmusa példázza talán a leg-
gyértelműbben Babarczy elképzeléseit, a
ealitás azon formáját, amelyet ez az elő-
dás elérni szándékozott. Csákányi össze-
zűkült szemmel néz a világra, félfenék-
el ül a padon; ha zsebkendő van a kezé-
en, vagy Hugó a közelében, úgy abba
apaszkodik: lépéseinek merevsége azt
utatja, ez a lány attól fél, hogy

esüllyed alatta a föld. És aztán átöltözve,
u-gót megszerezve látjuk Liliom halála
tán: megdöbbenve és maga is alig értve
aját magabiztosságát, amit a tétényi ház
gérete okoz, amit a kaszinó kimondása
ár felidéz. Csákányi zokogva öleli át

ulit, Pogányt: „nagy szerencse ez neked"

ordítja (Liliom halála), s az a szeretetre
hes mozdulat, ahogy önkéntelen
ljasságát kikiáltva ölelne, s ahogy a sze-
etettel rendelkező Pogány eltartja magá-
ól, visszafogja barátnőjét - ez a jelentés-

gazdagság és többértelműség talán az
egész este pontos tükre is lehet.

Jól érzékelteti Lukáts Andor Liliom
igazi mivoltát, bár számára nyilván in-
kább nehézséget, mintsem könnyítést je-
lent, hogy másodszor játssza a szerepet,
ugyanazzal a rendezővel és más társulat-
tal. Ugyanakkor a Babarczy-féle inter-
pretáció, amely az egész előadást átfor-
málta, a legkevésbé magának Liliomnak a
figuráját érintette, ez az alak maradt leg-
inkább abban az eredeti értelmezési tar-
tományban, amelyből Babarczy és a szí-
nészek a művet kiemelték. Lukátsnak el-
sősorban arra kellett vigyáznia, nehogy
szolnoki önmagát ismételje, hanem a vál-
tozott körülmények között sikeresen
újuljon meg. Úgy láttam, ezt sikerrel ol-
dotta meg, világosan követhető volt ennek
a férfinak a nagyszerűsége és az élet nem
értéséből következő kicsinysége, ri-
adtsága. Liliom számára Muskátné hintája
volt a világ, abban kiismerte magát és
otthon volt, azon kívül azonban ő sem
képes a közlekedésre, a világ pontos meg-
értésére. Igen sokat segített az előadás
egészén és Lukáts Liliom-alakításán is
Tóth Béla Ficsúrja, hiszen ez utóbbi azt
mutatja, hogy milyen erős és sokszínű is
ez a színház, ahol, legyünk őszinték, ilyen
revelatív alkotók, jellemszínészek eleddig
inkább a második vonalban húzódhattak
meg. Tóth Béla Ficsúrja ugyan-is minden
gyávasága, iszonyú félelme el-lenére is
sokkal erősebb, mint Liliom, hiszen, még
ha a maga módján is, de annál jobban
eligazodik világunkban. Tóth egész járása,
a settenkedő sántikálás, a folyamatos
megvertség érzetét keltő tartása, arcára
kiült és megmerevedett vigyora, mind a
teljesen szélre szorult, valóban kiürült és
aljassá vált embert mutat-ja. De ez a
szegény és nyomorult csavargó rászorul
Liliomra, hiszen egyedül nem merné, nem
lenne képes rá, hogy elvegye a pénzt. Ez a
figura Tóth Béla megformálásában olyan
naturális és ele

mentáris, ami még az általában jó kapos-
vári epizódátlagból is mindenképp ki-
emelkedik. Tóth igazi színészi érzékkel
aknázza ki jeleneteit. A kártyázáskor pél-
dául szinte leplezetlenül vesz rajta erőt a
remegés a vélt, de talán megszerezhető
pénzért. Éppoly nevetséges ez a csalás,
mint az egész terv a pénz megszerzésére,
éppoly nevetséges és éppoly veszélyes.
Tóth és Lukáts Andor kettősében itt fel-
villan e realitás egyik legigazabb megfi-
gyelése: a pitiánerség, a nevetségesség és a
bűn összefüggése, együvé tartozása.
Nincsen Ficsúrban semmi nagyszerű,
semmi méltóságteljes, és mégis meghajlik
előtte Liliom. Ennek a viszonynak az ér-
zékeltetése ugyancsak ritka finomságú és
végiggondolt, a magyar színházi átlag-hoz
képest abszolút precíznek mondható
kidolgozottságú.

Ezen a ponton kell megemlítenem azt a
kérdést, amit tulajdonképp az egész Liliom
legdöntőbb hozadékának tartok, s amelyet
feltétlen világossá kell tennem. Ez ugyanis
az a probléma, ami a laza odavetettség, a
hanyag könnyedség hatásossága és a
kidolgozott, valóban végig-gondolt,
részleteiben felépített színészi játékmód
közötti stíluskülönbségben áll. Könnyű és
bizonyos esetekben jogos is a lazaság
álságos eszközével élni, az egyes
hangsúlyokat visszafogni, a természetes-
ség látszatával eltakarni az előadás meg-
oldatlanságait. Gyakori ez az eljárás, és
nem állítom, hogy Kaposvár mindenkor
ment lehetne ettől. Am jelen esetben arra
láthattunk példát, hogy miképp jut túl ezen
a színház, főképp egy olyan mű esetében,
amely kínálná az üres rutin ál-
természetességének könnyedségét. Egy
olyan mű esetében tesz kísérletet a realitás
megragadására, rekonstruálására, amely
épp ebből a rendezői eljárásból kö-
vetkezően válhat ismét önmagává, szín-
pad- és életképessé.

Természetesen ez a többsíkúság, „tér-
beliség" nem állhat az egész színpadra, jó
pár figura minden változtatás ellené-re, és
a színészek munkájának, odafigyelésének
érzékelhetőségével sem tehető többé, mint
ami. Gőz István Hugója így inkább csak a
komikum szintjén volt kielégítő, mint
ilyen, viszont pontosan végigvitt
megoldást mutatott. Linzmann szerepében
Krum Ádám sem törekedhetett többre a
pontos és érthető szöveg-mondásnál, ezt
viszont maradéktalanul oldotta meg.
Ugyancsak nehéz helyzet-ben volt a
Muskátnét alakító Lázár Kati, aki
önmagában véve helyesen lelt rá e figura
stílusára, csakhogy az általa meg-

ukáts Andor és Tóth Béla a kaposvári Liliomban (Fábián József felv.)



ütött egyértelműbb és színesebb modor egy
idő után elüt az előadás egészétől. Az égi
és földi rendőrség evilágon szelíd,
túlvilágon a végtelen türelemről ordító
kapitányát Koltai Róbert játssza, tőle
megszokott színvonalon, de valljuk be,
nem téve hozzá semmi különösen újat. A
kisebb szerepek alakítói, Lukács Csilla,
Tapodi Gabriella, Kisvárday Gyula, Balázs
Andor, Hunyadkürti György, Cserna
Csaba, Karácsony Tamás maga-tartására
egyaránt jellemző az a Kaposvárott
minduntalan érzékelhető fegyelem,
amellyel a színészek a szerepek nagy-
ságától vagy kicsinységétől függetlenül
hozzájárulnak az előadás sikeréhez. Ennek
az intenzív figyelemnek és fegyelemnek a
fontosságát általában csak hiánya-kor
szoktuk érzékelni, akkor viszont riasztó
erővel.

Végezetül fontos a Liliom előadása
önmagában véve is, de fontos egy nagyobb
folyamat részeként tekintve. Abból a
szempontból ugyanis, hogy menynyire
képes egy színház az eltérő írói tel-
jesítménvek szintkülönbségei ellenére is
folyamatosan saját arcélét és minőségét
felmutatni az egyes produkciókban. Azaz,
mennyire képes a kaposvári színház saját
hagyományának megőrzésére és
kibővítésére, mennyire képes egy realista
színház létrehozására, ahol az életről nem
pusztán folyamatosan beszélnek, ha-nem
időről időre megtörténhet maga a csoda.
Volt ennek az előadásnak egy mozzanata,
amelyet mindezt igazolandó kiemelnék. Az
általam látott produkció átlagos, nem pesti
vendégekkel teli, szinte kizárólagosan
helybeli fiatal közönség előtt zajlott. Az
első felvonás cselédjelenetében Mari és
Juli szerelemről való beszélgetésekor
történt, hogy a közönség egyszerre, egy
pillanatban szisszent föl, ugyanazon
másodpercben élve és értve meg az előadás
jelentését. Nero hi-szem, hogy egy ilyen
közös élmény konkrét jelentését érdemes
lenne külön interpretálni. Mindössze az
történt itt, arai ugyan ritkán történik a
színházban, de úgy látszik, mindig meg
kell hogy történjen: a közcinségből egy
percre közösség lett.

Molnár Ferenc: Liliom (kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Díszlet-jelmez: Donáth Péter. Szcenika: E.
Kiss Piroska. Rendező: Babarczy László.

Szereplők: lukáts Andor, Pogány Judit,
Csákányi Eszter, Tóth Béla, Gőz István,
Krum Ádám, lázár kari, Lukács Csilla, Ke-
rekes Éva, Tapodi Gabriella, Kisvárday
Gyula, Koltai Róbert, balázs Andor,
Hunyadkürti György, Cserna Csaba,
Karácsony "famás, Tóth Géza. Nagy
Adrienne, Németh Judit, Lugosi György,
Kósa Béla.

SOMLYAI JÁNOS

Tudunk-e (nem) hazudni?

Székely János drámája Békéscsabán

Irgalmas hazugság című drámájáról írja
Székely _János: „egy gondolatsor egy-
másba fűződő láncszemei"-nek egyike.
Mintegy lezárása történelmi példázatai
sorának, melyei: „ .. a keresztény-európai
kultúra gondolati analízisét nyújtják)
keletkezésétől felbomlásáig". Műveiben
„eszmék sorsáról" ír. Az Irgalmas
hazugságban már arról, hogy mi történik,
ha eltűnik az „eszme", mivel a viszonylag
teljes valóság (művében a külvilág) 195 z-
ben immár alig megismerhető. Pedig
ismernünk kellene, mert együttélésünket,
tetteinket értelmessé, felelősséggel
vállalhatóvá csak a benne való bizo-
nyosság teheti. Enélkül nem a látható, a
tárgyszerű valóság az, ami bennünk
visszatükröződhet, csak annak hiánya. Így
parttalan, tapogatózó, egymást többször is
keresztező, mániákussá váló gon-
dolatköreik között őrlődünk. l-la pedig
ebből kitörni akarva hazudni kezdünk, ami
alig elkerülhető, egyként rászedettek és
vétkesek vagyunk.

\z 195 z-ben, valahol Közép-Kelet-
Európában játszódó drámában a; indító
képlet, a cselekmény világos, jól ismert.
dr. Paál Ákos professzornak szívinfarktusa
volt. O csak kisebb bajt tud. Felesége,
Ágnes, kezelőorvosa és barátja, dr.
Lukácsi Péter, valamint anyósa, Emma
előtt ott az eldöntendő kérdés: közöljék-e
vele betegségét.. Attól félnek, hogy a
megmásíthatatlan tény ismerete olyan
hatást okozhat, amely tovább ront-ja a
beteg állapotát, megrövidítheti éle-tét.
Vállalják-e, hogy az igazság feltárásával
nemcsak Paál Ákos korai halálához, de
talán cingyilkosságához is hozzájárulnak?
E minden bizonnyal gyilkos erejű tényt,
ha letagadják, és helyette hazudnak
valamit, akkor viszont hogyan nézzenek
szembe az emberi mivoltában megalázott,
önnönmagáról helytál-ló ismerettel nem
rendelkező, minden tekintetben leépülő
emberrel és saját lelkiismeretükkel?
Döntenek: az irgalmasság nevében
hazudni fognak; ha-mis - noha szépnek
látszó - világot építenek a beteg köré.
Mintha igazolást is kapnának ehhez: Paál
Ákost kizárják a pártból, elmozdítják
akadémiai helyéről, állásából elbocsátják.
Mindez talán valóban sok lett volna egy
súlyos szívbetegnek. Paál Akos idővel
azonban megsejti a vakít: a hazugság
szálanként alig látható hálóját. De addigra
oly sűrű, vég nélküli, elmetszhetetlen a
négyőjüket egyformán fogva tartó
hazugságháló, hogy a beteg úgy érzi,
szabadulni belőle csak öngyilkossággal
tud.

Mindazok a külvilágban zajló esemé-
nyek (és személyek), amelyek Paál Ákos
sorsát döntően befolyásolják, nem jelen-
nek meg a színen. Róluk a néző és a pro-
fesszor hozzátartozói csak bizonytalan
értékű „üzenetekből" szerezhet tudomást.
Betegsége miatt a professzor még ezeket a
„híreket" is csak rostálva, erősen
finomítva kapja. F hírek hozói: Farcádi,
az öreg könyvtáros, egy milicista, egy
telefonszerelő, végül egy kémény-seprő.
A békéscsabai előadásban - drámában
elfoglalt funkciójuknak megfelelően - e
négy szerepet egy személy (Gyurcsek
Sándor) játssza. Ezeknek a szerepek-nek
jellemük valójában nincs, nem is lehet.
Hiszen a valóság is, melyről közvetítenek,
arc nélküli, és a személyek, a „követek" -
1952-ben -- jobb, ha fedve maradnak.
Egy-két egyéni vonás, gesztus legfeljebb,
ami jellemzőjük lehet. Farcádi, az öreg
könyvtáros meghívót hoz Paál Ákosnak
egy párttaggyűlésre, ahol éppen a
professzor kizárásának kell meg-
történnie. Biztosat persze nem tud, sem
okot, sem személyt, akitől a kitervelt
döntés függ, származik. A miértre vonat-
kozó lázas és rémült találgatások szük-
ségképp eredménytelenek. Csak a féle-
lemteljes bizonytalanság, az a biztos. Par-
cádi csupán azt tudja, hogy miként zaj-lik
le egy ilyen gyűlés. A jelenséget is-meri,
nem a lényeget. A milicista a professzor
fegyvertartási engedélyét vinné cl.
Bevonták, de a miértre ezúttal sincs vá-
lasz: „nem szoktuk indokolni". Elfogadni
és találgatni lehet a határozatot és okát.
Az önmagát jelentő valóság: a ve-
szélytelen telefonszerelő. O néhány mon-
datában csak közhelyeket mond, és meg-
győződés nélkül udvarol a „szépasz-
szonynak". A negyedik hírhozó a színen
meg sem jelenő, épp ezért szimbolikus
jelentőségű kéményseprő. Ajtón való
dörömbölésével (míg személyére fény
nem derül) ő okozza a leginkább meg-
alázó erejű rémületet. Ellenőrizhetetlenné,
megfoghatatlanná vált a valóság, a
külvilág.

Természetes, hogy mindez az érintet-
lennek hitt magánéletben is visszatük-
röződik, megismétlődik. De ott, egy-


