
vét színes forgatagát teremti meg a szol-
noki társulat, a három istent jámbor hiva-
talnokcsapatnak mutatja Molnár László,
Fábián Gábor és Sás Péter; Barabás Bo-
tond az örök vesztes jóságot nyüzsgi el
Vang vízárusként; Czapkó Antal hatalmas
termete a pilóta szerepében külön is hang-
súlyozza Sen Te kiszolgáltatott törékeny-
ségét. Sztárek Andrea, Kaszás Mihály,
Gombos Judit, Császár Gyöngyi, Karczag
Ferenc, Egri Márta, Sebestyén Éva, Mészá-
ros István pontosan hozza a rá osztott sze-
repet. 

Megemlítendô még, hogy az Elefánt-dal
remekül sikerült.

BERTOLT BRECHT: ÁLLÍTSÁTOK MEG ARTURO UIT! 
(Jókai Színház, Békéscsaba) 

DÍSZLET: Székely László. JELMEZ: Gadus Erika. RENDEZÔ: Bodolay Géza.
SZEREPLÔK: Gáspár Tibor, Presits Tamás, Reiter Zoltán, Korognai Károly, Dariday Róbert, Varga
Károly, Hodu József, Bartus Gyula, Felkai Eszter.

BERTOLT BRECHT: A SZECSUÁNI JÓLÉLEK
(Szigligeti Színház, Szolnok)

DÍSZLET: Daróczi Sándor. JELMEZ: Karlóczai Tünde. RENDEZÔ: Szabó Máté.
SZEREPLÔK Gubík Ági, Barabás Botond, Molnár László, Fábián Gábor, Sás Péter, Sztárek
Andrea, Kaszás Mihály, Gombos Judit, Császár Gyöngyi, Karczag Ferenc, Egri Márta, Sebes-
tyén Éva, Mészáros István.
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Jelenet A szecsuáni jólélekbôl (elöl: Gubik Ági)
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olnár, persze, mindig divatban van: 
évrôl évre elôveszi valamelyik hazai

vagy külhoni társulat. Nem véletlenül: min-
den nemzedék talál benne valami fölfedezni-
valót. Pár éve a hamburgi Thalia Színház
vendégszerepelt a Vígben a Liliommal, Mi-
chael Thalheimer hírhedt rendezésével. Lett
is belôle országra szóló skandalum. A hazai
szakma egyik jelese szôrmentén szikkadt
szarnak titulálta a nézôi kedélyeket borzoló
produkciót. Pedig a német színház fenegye-
reke nem tett mást, csak kipróbálta, elbírja-e
az érzelmesnek kikiáltott Molnár a legvégle-
tesebb interpretációt. Elbírta, mert „ütésálló”
szerzô. Kifordíthatják, beforgathatják, feje
tetejére állíthatják – legjobb darabjai dacol-
nak az idôvel és az interpretátorokkal.  

Thalheimer monumentális, geometri-
kus, üres térbe zárta az édes-bús ligeti tör-
ténetet, a hintáslegény halálából meg hor-
rorszcénát fabrikált. Csak úgy spriccelt a
mûvér a rideg falakra, amikor szurkálta
méretes potrohát a korpulens hintás. A lá-

nyok, Juli és Mari elcsábítása sem volt több sietôsen abszolvált alkalmi aktusnál. Telihay
Péter a Bárka Vívótermének csupasz fekete falai elôtt játszatja a darabot. Egészen leszû-
kítve a teret, csak a hátsó traktust használja, nézôit meredeken emelkedô tribünre ülteti.
Konganak a falak az öblös hodályban, a nézôtér egy része meg nyújtózkodhat, ha látni
akar. A szereplôk mozgatása meglehetôsen körülményes, magasan körbefutó hátsó fali
folyosón, vaskorlátok, vascsövek között szaladgálnak, s onnét másznak lejjebb, oldalt
meghúzódó padon vagy a mélyben ücsörögnek. Idônként csak a hangjukat halljuk, ha
beszaladnak a nézôtér alá. Olykor nagy dördüléssel felcsapnak egy alagsori vasajtót.
A sivár környezet, Menczel Róbert alig-díszlete feltehetôleg a rendezôi koncepció szer-
ves része: a csikorgó-nyikorgó miliôben elvesznek az igazi érzelmek, még akkor is, ha
áradásukat színesen lebegô szappanbuborékok jelzik. 

Telihay rendezése többé-kevésbé a múlt század hetvenes éveibe helyezi a játékot,
legalábbis ezt látszanak nyomatékosítani Zeke Edit jelmezei. Az intézkedô rendôrök
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a Kádár-kor uniformisát viselik, Széles László Liliomja gyûrött,
világos vászonzakóban, pólóban, aranyláncosan lép elénk: afféle
városi vagány, pesti macsó, se nem kopott, se nem szakadt, csak
lezser és roppantul laza. Julika (Mezei Kinga) kinyúlt, piros kar-
digánja, Muskátné (Varjú Olga) nagy rózsás hacukái, Marika
(Szorcsik Kriszta) romantikusan virágos ruhái, Ficsur (Ollé Erik)
aprómintás digóinge a telivér hetvenes évekbe röpítenek ben-
nünket. Ám az elhangzó dialógusok nemigen simulnak e miliô-
be, vagy legalábbis kontrasztban látszanak állni a képi világgal.
A „maga nekem fiatal” vagy a „butába még nem láttam ilyen os-
tobát” örök érvényû molnári poénjait meglehetôsen nehéz az
adott korszakhoz csatolni. Akárcsak a játékosan ironikus, nosz-
talgikus mennybéli jeleneteket.  

Telihay ezúttal semmilyen „extra” értelmezéssel nem rukkol
elô, inkább szolidan lebonyolítja a játékot. Rábízza magát sze-
replôire, hagyja kibontakozni, idônként túlságosan is magukra
hagyva ôket. A szereposztás mindenesetre sikerültnek mond-
ható, hisz a bárkabeli elôadásban egy formátumos Liliom és egy
hitelesen érzékeny Julika szerelme rajzolódik elénk. Széles László
nyers is, érzelmes is; aranyból van a szíve, de hamar eljár a keze.
Nyegle, hányaveti fickó, de öntudatos és sármos. A nagydarab,
marcona férfi könnyedén bolondíthatja magába a ligeti kiscselé-
det. Izgalmasabb feladvány, hogy ô mitôl esik szerelembe. A fi-
gura átváltozása meglehetôsen elnagyolt, sem Széles, sem a ren-
dezô nem bíbelôdik sokat az alak „fejlôdéstörténetével”: Liliom
egy tömbbôl faragott vagány és kész. Mezei Kinga Julikája reb-
benôen törékeny, esendô leányzó, mégis csupa erô és lefojtott fe-
szültség. Finom, apró, alig látható mosolyokkal tudatja, hogy ô
most végtelenül boldog vagy végtelenül szenved. Fegyelmezett,
strapabíró teremtés, aki nemigen mutatja ki érzelmeit. Mert azt
neki nem nagyon szabad. Neki csak tûrni kell és szolgálni és
megalázkodni és megözvegyülni. Mezei Kinga teljes nôi sorsot
bont ki. Szorcsik Kriszta Marikája méltó ellenpárja: virgonc és
viháncoló, ám a társadalmi konvenciókat vasfegyelemmel közve-
títô nôszemély. Precízen kidolgozza, hogyan lesz Marikából, a
visongó bakfisból érett nô, s az érett nôbôl kimérten számító asz-
szony. Varjú Olga a nagyzoló, nagyvonalú madámot adja az ele-
gáns Muskátné szerepében, aki örökké gyôzni akar, de örökké
vesztes marad. Egyed Attila megbízhatóan hozza az ironikus égi
fogalmazót, Nagypál Gábor megszeppent, akkurátus Hugó, Ollé
Erik szenvedélyes, penge Ficsur. A mennybéli, fehérbe öltöztetett
gyerekkórus éneke túlcsordulóan édes porcukorfelhôt hint a fa-
nyar játékra; a szállongó, színes szappanbuborékok „poézisét”
inkább feledném.  

Telihay Molnár-elôadása nem sikerült igazán ütôsre, ám – s ez
igazi erény manapság – semmiképpen nem unalmas. Az új direk-
ció kirajzolódni látszó mûsorpolitikája remélhetôleg hamarosan
igazi eredményeket hozhat a Bárkában. 

MOLNÁR FERENC: LILIOM
(Bárka Színház)

ZENE: Lajkó Félix. DÍSZLET: Menczel Róbert. JELMEZ: Zeke Edit. DRAMA-
TURG: Vörös Róbert. ZENEI MUNKATÁRS: Faragó Béla. ASSZISZTENS,
ÜGYELÔ: Hajós Eszter. SÚGÓ: Kiss Réka Judit. RENDEZÔ: Telihay Péter.
SZEREPLÔK: Széles László m. v., Mezei Kinga, Varjú Olga, Szorcsik
Kriszta, Ollé Erik, Nagypál Gábor, Gados Béla, Császár Réka, Varga
Anikó, Szabó Gábor, Egyed Attila, Kardos Róbert, Törôcsik Tamás, Bo-
dor Richárd, Pásztor Tibor, Dóra Béla, Dóra Mátyás, Mesés Gáspár.
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Mezei Kinga (Juli), Szorcsik Kriszta (Mari), 
Varga Anikó (Hollunderné), Nagypál Gábor (Hugó) 

és Széles László (Liliom) 
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MINDEN PÉNTEKEN!
KERESSE A HÍRLAPÁRUSOKNÁL VAGY FIZESSEN ELÔ!

Kedvezményes éves elôfizetési díj 15.500 Ft
Megrendelhetô a szerkesztôségben: 

1089 Budapest, Rezsô tér 15.
Tel: 06–1 210– 5149, 210–5159, 

Fax: 303–9241 • e-mail: lapterjesztes@es.hu 

ELÔFIZETÔI FELHÍVÁS
Egy évre 3900 forintért fizethetô elô a SZÍNHÁZ.

Elôfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág. Elôfizethetô
közvetlen a postai kézbesítôknél az ország bármely postáján,

Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és 
a Központi Hírlap Centrumnál (Budapest, VIII., Orczy tér 1. 

Levélcím: HELIR 1900 Budapest), e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu;
Pénzforgalmi jelzôszám: 11991102–02102799–00000000, 

illetve a SZÍNHÁZ szerkesztôségében személyesen 
(1126 Budapest, Németvölgyi út 6. III. 2.), vagy telefonon 

(tel.: 214–3770), valamint átutalással
(10402166–21624669–00000000).


