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▲ SZOLNOKI SZÍNHÁZAVATÓ ▲

Nem könnyű eldönteni, hogy az újjávarázsolt
zolnoki Szigligeti Színház megnyitásának
nnepén, április 19-én az évad legjobb rossz
lőadását vagy legrosszabb jó elő-adását

áthattuk-e. Taub János rendező az ősi
zínházeszményből indult ki: a játék örömét
ívánta ajándékozni a hajlékukba visszatért
ktoroknak és az ország egyik legigényesebb

eátrumát pártoló nézőknek is. A Szigligetiben
zigligeti színészdiadalmas színészvígjátéka
yilván éppúgy „kötelező" darabja volta szín
ázavatás-nak, amiként Kecskemét is a Bánk
ánt akarta látnia hasonlóan ünnepi napon, a
üspöki város, Veszprém pedig Sík Sándor
apköltő István királyát választotta.

szolnoki társulat Liliom fiék-előadása

Bár Taubot általában nemigen érdeklik a szín-
háztörténeti adalékok, érdekességnek számít-
hatott, hogy Mariska (árva kisleány) szerepét
Törőcsik Mari már megformálta, Garas Dezső
volt Szellemfi is (pályája „csúcsbukásaként",
ahogy ő mondja), és volt kétbalkezes kérő,
Schwartz Adolf, Makk Károly filmjében (ki gon-
dolná, hogy tüllcsíkkal: fájdalmas maszkkal föl-
nagyították az orrát?). Ezek után a deres hajú
Garas kapta Liliomfit, a hősszerelmest, és Törő-
csik lett Szellemfi, a jellemszínész. Az öregecske
gyámapát, Szilvait a társulat legfiatalabb színé-
szeinek egyikére, Mészáros Istvánra osztották,
Győry Emil a vénkisasszony Kamillaként lépett
föl, Kányai fogadós uram Erzsi leányaként meg
Mertz Tibor préselt ki magából alt hangokat. A
magyar színházművészet középfajú unalmában

jól jött volna az a termékeny bolondéria, amit a
szereplista ígért. Az átöltözött és kivetkőzött tár-
sadalom politikai ruhatára is fölsejlett a férfi és
női, öreg és fiatal, őszinte és hamis szerepeket
váltogató maszkabálban. Ez a remény azonban
nem teljesült be, mert Taub minden tekintetben
eklektikus, széttördelt darabot fabrikált a Liliom-
fiból, a cím végére ékelve az -ék-et. Pamfletet
játszanak Szolnokon, irány, célpont nélkül, néha
még az ízlést is sértve, és a színészek többségé-
nek nincs módja kiragyogni az előadásból: bele-
vesznek az általános érdektelenségbe.

Mégis a „legrosszabb jó" vagy a „legjobb
rossz" produkció jelzőjével kell illetnünk a Liliom-
fiékat, mivel önmaga és a publikum számára
szinte valamennyi színész feledhetetlenné teszi
az estét. A Csík György jelmezeit hordó Törőcsik
Mari beöltözik kalapos, nagykabátos clownnak, s
olyan fanyarul mosolyog, mintha nem a magyar
színjátszás hőskorának, hanem jelenének, a
Nemzeti Színházat hol építő, hol nem építő, de
azzal mindenesetre packázó ezredvégnek lenne
részese. Garas Dezső a szívrabló Liliomfik után
valószínűleg az első színházi hadirokkant, aki-
nek üstöke az állandó szélmalomharcba őszült
bele, és komédiai szerepeit is mély fájdalommal
alakítja este héttől tízig. Törőcsik és Garas, Ga-
ras és Törőcsik a Háromgarasos operára emlé-
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keztető duetteket adnak elő, de színi jelenlétüket
éppen az az öröm, kedély nem szövi át, amit pe-
dig Taub János vezéreszmének szánt. A kritikus
számára megfejthetetlen, hol és mikor illant el a
derű, mely a Liliomfihoz és a színházavatáshoz
nélkülözhetetlen.

A színészeknek nincs módjuk kiragyogni az
előadásból, írtam föntebb; ám azt is, hogy igye-
keznek feledhetetlenné tenni a kivételes alkal-
mat. E paradoxon Kemény Árpád nem túl szép,
nem túl érdekes díszletében a produkció minden
pillanatára rányomja bélyegét. Tíz-húsz percek-
re búnak eresztheti a fejét a közönség, oly lan-
kadtan halad előre az előadás, néhány magán-
szám viszont fölvillanyoz. Koós Olga eljátssza a
kétszáz éves magyar színjátszást, Czibulás Pé-
ter sorsot recseg-ropog, Sebestyén Éva és Egri
Márta személyében - ők a két Schwartz -
„nagymama" és „unoka" ikerül, Mucsi Zoltán
pompás műkedvelő: talán ő kedveli leginkább a
Szigligetiére kevéssé hasonlító művet.

Mészáros István kínos nagy gonddal aprólék-
ba darabolja Szilvait, s ez még ebben a tipikusan

nem jellemfestő kavalkádban is zavaró: a magá-
ra hagyott színész kínlódása. Győry Emil (Kamil-
la), Meszléry Judit (Mariska), Bajcsay Mária (Ká-
nyai) a hangsúlyozott illusztrációt, a paródia pa-
ródiáját választják. Ez az attitűd a bemutató
legnagyobb hibája - nem a színészek miatt -: a
gúny gúnyolhatatlan. S bár Taub, a gárda - és
bizonyára Schwajda György, az igazgató - a
színészi létezésről - létezhetetlenségről - akarta
elmondani az ünnepi percben kiváltképp
hangsúlyos véleményét, e/mondás helyett oda-
mondogatni is csak ritkán sikerült. A Gyuri pincért
megformáló Spolarics Andrea és az emlékezetes
epizódon átcsörtető Szerémi Zoltán meg-találta a
maga helyét és hangját.

Selmeczi György, a magyar színházak egyik
agyondolgoztatottja olyan zenét komponált-
kompilált, amely a százötven esztendővel ez-
előtti komédiát éppúgy jellemzi, minta mai korlá-
tozott és korlátlan felelősségű társaságok tevé-
kenységét. Taub János és Kemény Árpád nyil-
ván nem véletlenül alkalmaznak transzparense-
ket, föliratokat, neonreklámokat: címszavaktól
harsogó világba ültették az élénk, ricsajos, sok-
színű Liliomfit. Az emlékezetes Makk Károly-film
nyaralásos Balaton-idillje ugyanúgy nem napsu

garazza be a színpadot, amiként a közelmúlt
Szigligeti-interpretációinak sincs könnyed nyoma.
Bár a színházavató kidolgozására nem jutott elég
idő, bár Szolnokon az igazgató, a rendezők, sok
színész státusa bizonytalan, annyit elregélt az
előadás, hogy az is bolond, aki színházcsiná-
lónak szegődik Magyarországon.

Liliomfiék (szolnoki Szigligeti Szinház)
Szigligeti Ede vígjátékát a szolnoki társulatra
alkalmazta: Taub János. Zenéjét szerezte, ill.
részben összeállította: Selmeczi György. Díszlet:
Kemény Árpád. Jelmez: Csík György. Koreográfus:
Szabó György. Karmester: Károly Róbert és
Verebélyi József. Segéd-rendező: lgnátz Éva.
Rendezte: Taub János.

Szereplők: Garas Dezső, Törőcsik Mari, Mészáros Ist-
ván, Győry Emil, Meszléry Judit, Bajcsay Mária, Mertz
Tibor, Spolarics Andrea, Sebestyén Éva, Egri Márta,
Mucsi Zoltán, Kós Olga, Szerémi Zoltán, Kozák Ág-
nes, Czibulás Péter, Császár Gyöngyi, Bellus Attila, ifj.
Ujlaki László, Tóth József, Háda János, Árva László,
Bakos Éva, Balogh Ildikó, Czakó Jenő, Ecsedi Erzsé-
bet, Éliás Anikó, Gombos Judit, Horváth Gábor, Illés
Edit, Kaszás Mihály, Szöllősi Zoltán, Tóth István, Tur-
za lrén. - Az előadás kizárólagos szponzora a Keres-
kedelmi Bank Rt.


