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A pesti Viktortól
a mesélő pénztárgépig

Molnár Ferenc-bemutatók

Kevés s egyre kevesebb a sokakat érdeklő
új darab, erős s egyre erősebb a szórako-
zási-szórakoztatási igény. Mindez hatá-
rozottan kedvez a minden rendű-rangú
régebbi írók, klasszikusok és szakavatott
színpadi szerzők kisebb rangú műveinek,
melyek ráadásul (vagy legalább) az új-
donság varázsát is ígérik. A Szerelem, ó!
már többszörösen megvolt, jöjjön a New
York körbe-körbe; ha a Hyppolit, a lakáj
bevált, miért ne jönne be a rokon fogan-
tatású Helyet az ifjúságnak; ha Alan
Ayckbourne erősebb darabjai nem igazán
váltak be, hátha elkel a Mese habbal. A
másodiknak említett művek körül ki-
alakult kritikai konszenzus azt jelzi, hogy
a régi, de múlt - vagyis említésre méltó
színpadi előtörténet - nélküli darabok-nak
ez a kultusza nem egyértelműen ter-
mékeny. Fiókban heverő, esetleg üldözött
vagy betiltott drámákról még idejében
kiderülhet, hogy jelentős érték rejtőzött a
homályban, de ha akadálytalanul
bemutatott művek merültek gyors fele-
désbe, az legalábbis gyanús, kivált a szó-
rakoztató műfaj területén, hiszen ott az
igény mindig is nagyobb és - igénytele-
nebb volt.

A nagy Molnár-darabok egy időre le-
futottak, A testőrt, a Liliomot, a Játék a
kastélybant, az Olympiát vagy A hattyút a
színházba járó nemzedékek legtöbbje élete
során már többször is láthatta - annál
nagyobb csábítást jelenthet szín-
házcsinálóknak és -élvezőknek egyaránt
egy „új" Molnár, melyet legföljebb a nyolc-
vanas-kilencvenes korosztály láthatott. S
mint ahogy a nagy klasszikusok csekély
hagyományú művei, a Titus Andronicustól
a Platonovig is azért vonzzák a művé-
szeket, mert általuk elszakadhatnak a nagy
művek tolmácsolására rárakódott
hagyományoktól, úgy csábíthat az isme-
retlen Molnár is: hátha egy korszerűbb
Molnár-játszás, sőt egy korszerűbb vígjá-
téki stílus is kitapogatható a darabok szűz
ösvényein járva.

Csak hát - legalábbis két „új" Molná-
runk közül az elsőben - ismét az derült ki:
nem mind arany, ami nem fénylik. Az
1904-ben bemutatott s azóta tudomásom
szerint sehol fel nem újított Józsit, mint
most, a nyíregyházi exhumáláskor ki-

tűnt, joggal borította a jótékony feledés. Á
Józsi nem ügyetlen, de azért határozottan
rossz darab. Éppoly szellemes, mint mély
volt Ignotus ítélete az ősbemutató
alkalmából: Molnárnak, írja, „a füttyel és
hagymakoszorúval járó bukás megbe-
csülhetetlen pedagógiai szolgálatot" tett
volna, ám „sajnos, a Józsi nem bukott
meg", sőt, bár a premieren zajos sikert
nem aratott, de „a többi esték közönsége
máris igen vidáman fogad(ja) s még sok
ideig... hálásan fog(ja) megtapsolni".

A Józsiban Molnár magyar környezet-be
próbált átültetni egy Feydeau-szabású
franciás bohózatot. Ez nem ígérkezett
könnyű feladatnak. Feydeau fantasztikus
ringlispíljein egy életformájában, er-
kölcseiben, rítusaiban évszázados előz-
ményekkel rendelkező, kiforrott polgárság
ült, s a humor e kialakult, de egyszersmind
kiüresedett hagyományok abszurd
kifordításán alapul; a szereplők alapgesz-
tusai a maguk közismert, egyezményes
mivoltukban éppúgy hozzátartoznak a
feydeau-i hatásmechanizmushoz, mint a
képtelen bonyodalom során bekövetkező
lelepleződésük. A pesti polgárságot
azonban, a maga heterogén, polgári habi-
tusát tekintve igencsak kiforratlan mivol-
tában nem volt miből kivetkőztetni, ezért
aztán a bohózati mechanizmust csak
kívülről, mesterségesen lehetett ráojtani
egy sokkal lagymatagabb, „spiszebb" és
nem utolsósorban érdektelenebb létezési
módra. És Molnár realista: míg Feydeau
például teljesen magától értetődően tette
volna meg az intrikus Csongrádyné francia
megfelelőjét az orvosprofesszor - pláne
nőgyógyász! - korábbi szeretőjének,
Molnár beéri egy az asszony lánykorában
elcsattant puszival; a közönség ezt így
fogadta csak el, csakhogy ily módon az
erényes Verpeléti unalmassá, a
leleplezéstől való félelme indokolatlanná
válik, Csongrádyné pedig el-veszti a
legfőbb motivációt: a női vonz-erejében
megsértett, érzékiségében meg-rövidített s
a vágy szenvedélyét a bosszú
szenvedélyébe fojtó szépasszonyét. Nem
arról van szó, ilyesmit csak egy nem túl
gusztusos honi kisebbségi érzés állíthat-
na, hogy a Lipótváros eleve érdektelenebb
Passynál, vagy Törökbálint trágyaszagúbb,
mint Compiégne, hanem több-ről és
kevesebbről: a pesti (vagy nyaraló-ként
Pest környéki) polgár életmódja mond
ellent a francia polgárénak, mert előbbi
még nem érte el nagykorúságát (és számos
szempontból sajnálatosan nem is volt rá
módja, hogy valaha is elérje), s ezért a
feydeau-i ringlispíl egyszerűen



nem pörög vele. Ugyanakkor a darabban
sok finom részlet, kitűnő megfigyelés
tanúsítja, milyen pontosan ismerte már az
ifjú Molnár is a pesti középpolgári miliőt,
a maga jellegzetes, félprovinciális
figuráival, suta, végig nem élt és végig
nem gondolt akarásaival és ambícióival,
piti komfortjával és még pitibb anyagi
problémáival, és elvben igen élvezetes
lehetne a II. és III. felvonásban végig-
nézni, mint csetlenek-botlanak ezek az
aszfalton termett figurák a falusi miliő-
ben, csakhogy erre nem jut idő; ehelyett
nadrágcserék, összetévesztések, padláson
pincében való bujkálások és eltángálások,
kötélen való leereszkedések stb. töltik ki
a színpadi időt, és az I. felvonás jól
felvázolt szereplői rossz minőségű dróton
rángatott bábukká dermednek. Be-láthatta
mindezt a Józsi után Molnár is, és ezért
tért vissza későbbi műveiben, persze
egyre magasabb fokon, A doktor úr
intimebb és intenzívebb ábrázolás-
módjához, melyben a jellemek és a szi-
tuációk fontosabbak a bonyodalomnál.
Mert ami a bonyodalmat illeti, a Józsié
lapos, valószerűtlen, hiteltelen, nemegy-
szer kifejezetten bárgyú, mivelhogy ezek-
kel a figurákkal ez a bonyodalom egysze-
rűen nem eshet meg.

Persze az is lehet, ez ma már megálla-
píthatatlan, hogy Molnárt nem (vagy
nemcsak) a feydeau-i minta átültetésé-nek
kihívása vonzotta, hanem mindenek-előtt
a kis krokijaiban már bevált gyer-
mekfigurának, Józsinak színpadra hono-
sítása. Mármost a krokik Józsiját még
Ignotus is „genialis kreácziónak", „rop-
pantul komplikált és finomszövésű karak-
ternek" vélte, Márkus László pedig „bájo-
san vásott kölyöknek" dicsérte, amiben,
úgy vélem, tévedtek, illetve elfogadták
azokat a - nem, korántsem polgári, ilyes-
mivel ne sértsük meg ezt a kategóriát -,
sokkal inkább feudál-dzsentroid kerete-
ket, melyek közötte gyermek „bájosnak"
minősülhet. A krokik Józsija roppant un-
dorító kis féreg, aki ugyan nagylelkűen
sért meg és gyötör agyon maga körül
mindenkit, de annyi esze azért van, hogy
ezen belül disztingválni tudjon, és külö-
nös lelki s fizikai kegyetlenséggel támad-
jon a szegényekre, az öreg dadára (akit
üt-ver is), a „madmozel"-re, a cseléd-
lányra vagy a „vicze fiára". Igaz, Ignotus
úgy véli, ebben kritikai él rejlik, mert
Józsi mintegy megelőlegezi „a felnőtt be-
tyárok impertinencziáját"; mindenesetre
az ábrázolásból ilyen kritikai él nem
érződik, inkább az az émelygős-nyúlós
„hát nem aranyos?"-szemlélet, amit Ka-

Molnár Ferenc: Józsi
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház).
Zubor Ágnes (Csongrádyné)

rinthy oly szellemesen pécézett ki, s
aminek hallatán a pesti polgár ellágyultan
sóhajt: „daz isz doch züsz, vi er di kinder
kent!"

Ám ha magam a krokikban nem érzek
ilyen, Ignotus jelezte ambivalenciát, fel-
tétlenül van ambivalencia a darabban,
melynek tengelyébe a szerző Józsit állí-
totta a bohózati mechanizmus működte-
tőjeként. Ha most eltekintek a gyerekre
csöppet sem jellemző öncélú poénoktól
(Sebő: „Megveszem magának az egész
Kugler cukrászdát!"; Józsi: „Azt már
megvette Gerbeaud! Nem kell!"), akkor
csak azt mondhatom: itt van egyfelől egy
undok kis kölyök, aki a krokik Józsijához
hasonlóan az alulfejlett pesti polgárság
minden feudális előítéletével megterhelve
nézi le és gúnyolja ki a zsidókat, a cse-
lédeket, a parasztokat (kivált a svábokat)
és általában a szegényeket, s ráadásul
még jellemtelen is (zsarolja az ifjú szerel-
mespárt, a sváb parasztot és fiát egymás-
nak árulja be, mondhatni, abszolút elvte-
lenül, ami már zsenge korban is számon
kérhető jellemhiba); másfelől viszont ez a
gyerek akadályozza meg a felnőtt sze-
relmespár elleni galád intrikát, és billenti
végül is a happy endig a cselekményt.
Konklúzió: ahogy nem sikerült Molnár-
nak a bohózati gépezet meggyőző moz-
gatása, éppúgy vallott kudarcot a mindent
látó és mindenen átlátó gyermek

divatos típusának, egyfajta magyar Vik-
tornak (Vitrac: Viktor avagy A gyerekura-
lom) megteremtésével is; ez a pesti Viktor
nem hal bele a felnőttvilág megisme-
résébe, legföljebb még az nem dőlt el,
hogy felnőttként a bumfordi Lajos bácsik
vagy a gigerli Sebők önelégült csapatát
gyarapítja-e. (Tetejébe még azt is ki le-
hetne elemezni, hogy Józsi színpadi meg-
jelenései voltaképp igen célszerűtlenek, s
az intrika mozgatásában betöltött szerepe
csak látszólagos.)

Nos, ezt a darabot választotta ki magá-
nak Salamon Suba László, a szeszélyes
pályaívű, de mindenképp jelentős tehet-
ségű fiatal rendező, feltehetően több
okból is. Eddig komorabb hangvételű
drámákat vitt színre (köztük néhány olyan
kiemelkedő produkciót, mint az elmúlt
szezonban A bolondot és A pat-
kánykirályt), s most ki akarhatta próbálni
magát vígjátékban is, méghozzá, ha már,
akkor olyanban, amely felfedezésszámba
mehet; amellett Schlanger András
személyében adva volt az ideális Józsi;
végül pedig valószínűleg már korai stá-
diumban rábukkant arra a valóban újszerű
megoldásra, amellyel a III. felvonásban,
illetve a III. felvonás helyett előállhat.

Annyi bizonyos: az utóbbi évek során
oly örvendetesen élre tört nyíregyházi
színház ezúttal súlyos csalódást szerez. E
kísérlet alapján úgy tűnik, Salamon
Subának nincs sok érzéke a vígjátékhoz;
ha a Józsi első két felvonása nem is
remekmű, de azért sokkal élvezetesebben,
szellemesebben, lényegesen jobb
színészvezetéssel is színpadra lehetne
tenni, mint ahogy láthattuk; a szereplők
jóformán csak a szöveget játsszák, semmi
egyebet, azt is sután, drámaiatlanul és
humortalanul. A III. felvonásban - azaz itt
a második rész második részében - aztán
történik valami egészen váratlan,
tudniillik az, hogy nem játsszák el. Tény,
hogy nem nagy kár érte, nem jobb, inkább
ziláltabb, ügyetlenebb az előzőknél, a
néző azonban akkor is kíváncsi lenne rá,
miképp oldódik meg az a bonyodalom,
amelyben az eddigiek, úgy tetszett, érde-
keltté kívánják tenni. (E képzeletbeli
nézőnek árulom el, amennyiben a lap c
száma a kezébe jut, hogy a III. felvonás-
ban újabb szereplő lép be: Csongrády
bíró, az intrikusnő férje, aki azért jön,
hogy kibéküljön a duzzogó szépasszony-
nyal. A gyanakvó Verpeléti felkéri, nyo-
mozza ki, mi is történt az éjszaka, ki
bűnös, ki ártatlan. Nagy hajcihő támad a
csábító Sebő nadrágja körül, melyről nem
tudni, ki is viselte az éjjel és miféle aktus



közben, ám végeredményben ez nem
ját-szik szerepet a kifejletben, mint
ahogy a gaz Csongrádyné sem
lepleződik le: az utolsó oldalon azzal
oldódik meg minden, hogy Poldi, a
sváb gazda fia elvállalja, hogy ő volt az
összes csábító, így aztán a szűzies
Verpeléti és a bájos és valóban ártatlan
Tóthné egymáséi lehet-nek. Józsinak itt
már végig nincs más szerepe az idétlen
ugrándozáson és a helyenkénti
kárörömön kívül.

Nos, mindez valóban nem valami ori-
ginális, de azok számára, akiknek ked-
véért a mű mégiscsak elővétetett, még
mindig kielégítőbb, mint amit helyette
kapnak. Áruljuk el végre: a III. felvonás

helyett egy jó tízperces némafilm-stílusú
stroboszkópos némajelenet következik
(a színlap Virág Csaba és Darvas Ferenc
személyében meg is jelöli alkotóit), mely-
ben felvonul az egész szereplőgárda, hogy
a némafilmburleszk szokásos modorá-
ban kergetőzzön, öltözzön, vetkőzzön,
létrára másszon, lepottyanjon, libasor-
ban vonuljon, égnek emelt karral ször-
nyűlködjön, egyszer-egyszer ülepen pu-
szilja a másikat. Bevallom, a nézőtérről
mindebben semmiféle dramaturgiát, a
sűrített cselekményközlésnek még csak
foszlányait sem fedeztem fel, legföljebb
úgy éreztem, e betét Salamon Suba le-
sújtó kritikáját hivatott tolmácsolni a

választott darabról; csak utólag, a szöveg
elolvasása után fedeztem fel egy-egy,
emlékezetemben rögzült mozzanat
értelmét (ám kétlem, hogy a nyíregyházi
nézők, példámat követve,
megmozgatnának minden követ a darab
megszerzése és elolvasása érdekében).
Így értettem meg utólag azt a mostoha
sorsot is, amely a kitűnő Földi
Lászlónak jutott osztályrészül. Igaz, a
színlap elárulja, miszerint ő Csongrády
lenne, de mégis alig tűnt hihetőnek,
hogy jegyzett színész létére ilyesmire
kényszerüljön: ő, aki addig nem
szerepelt, most egyszercsak két kofferrel
megjelenik, bekapcsolódik a tagolatlan
ugrabugrába - s azzal vége.

Amit e bizarr s a közönséggel szem-
ben enyhén szólva tiszteletlen végjátékig
látunk: vértelen, érdektelen alakítások
sorozata. A csábító Sebő ügyvéd hang-
súlyos szerepében a máskor karakteres
Csíkos Sándornak például nincs se egy
őszinte, se - ellensúlyként - egy eredeti
mozzanata, bántóan üres sablonok szag-
gatott sorozatát produkálja. Ugyanilyen
harsányan üres Csongrádynéként Pap
Éva is; ennek az oly ígéretesen indult szí-
nésznőnek, aki naivai és hősnői erénye-
ket egyesített magában s valaha, a víg-
színházi Három nővérben, Ruttkai Éva és
Békés Rita méltó partnere volt, valahol
megtört a pályája és egyelőre se Zala-
egerszegen, se Nyíregyházán nem tudott
magára találni. A többiek középszerű vagy
fakó alakításairól nem érdemes külön
szólni, részben mert szerepük se jelen-
tős, részben mert jobb vezényléssel ennél
azért bizonyára többet tudtak volna
kihozni szólamukból. Szólni kell viszont
a produkció egyetlen szuverén színészi
munkájáról, az egyre jelentősebb szí-
nésszé érő Safranek Károlyéról, aki fiatal
emberként érett korú orvosprofesszort
játszik, teljes hitelességgel. Nyársatnyelt
merevségével, érzékenyen és sértődéke-
nyen, gyanakodva és rászedhetőn, sze-
mérmesen és bujkáló bujasággal tökéle-
tes jellemrajzot ad, a rá jellemző techni-
kai érettséggel és pontos arányérzékű,
megkoreografált mozgáskultúrával; nem
véletlen, hogy ő az egyetlen, aki még a
balsikerű pantomimbe is át tudja men-
teni tartását és egyéniségét.

A legfájdalmasabb csalódást azonban a
színészek közül Schlanger András je-
lenti, aki pedig valósággal Victorra ter-
mett, és Józsiból is a legtöbbet érvénye-
síthette volna, ami ebből a dramaturgiai
hibridből csak kihozható; langaléta gyer-
mekessége, a bájtól a pajzánságon át a
kajánságig minden szükséges árnyalatot

Csorba Ilona (Dada) és Schlanger Ándrás (Józsi) a Józsi nyíregyházi előadásában (Csutkai Csaba felvételei)

Molnár Ferenc: Úri divat (Radnóti Miklós Színpad). Egri Kati (Adél) és Bálint András (Juhász Péter)



átfogó skálája és kivételes játékintelli-
genciája garancia lett volna rá. Ám sze-
repe buktatóin nem segítette át rendezői
kéz, s a lehetőségek kiaknázásához sem
kapott támogatást. Maradt néhány kedves
ötlet, főleg az artisztikusan felstilizált
gyerekes mozgás, hancúrozás, ugrándo-
zás terén, de ez kevés; mióta Schlangert
ismerem, először fordul elő, hogy nem-
hogy figurát nem épít, de iparkodásán
minduntalan átüt saját civil mivolta, ami
magamutogatásnak is hathat, holott való-
színűleg csak tanácstalanság.

S ahogy az .egy sikerületlen előadás
esetében lenni szokott: semmi sem jön
össze. Csúnya és fantáziátlan a díszlet, a
falusi pedig elhibázott is, nem tudni, mi
van kinn, mi van benn, a szereplők hol
naturális ajtókon, hol jelzett falakon át
közlekednek, a zongoráról nem tudni,
szobában áll-e vagy az udvaron (ráadásul
pedig állami ünnepségekről kölcsönzött
csúf, gyűrött piros terítő borítja). Ellent-
mondásosak a kellékek: az Estet olvassa
az egyik szereplő, de Sebő zsebéből mai
csomagolású, jól ismert nugáttábla kerül
elő (ha jól sejtem, az Africana nevű);
korhű a hintaló, de a fekete-fehér focilab-
dát mai pályákon rúgják. Azt pedig még a
mai ínséges időkben sem hiszem, hogy a
jómódú dámák számára ne telt volna
kettő toalettre, s ugyanabban az ormótla-
nul elegáns ruhában kelljen pompázniuk a
budapesti szalonban, minta falusi idill-
ben; ha a két színésznő saját ruhatárából
kölcsönzött volna a színháznak egy-egy
nyári ruhát, hitelesebb s hangulatosabb
lett volna a látvány.

Gyenge darab, gyenge előadás - sajnos,
ennyi a Józsi Nyíregyházán.

Egy eddig ugyancsak nem fénylő Molnár-
darabot talált magának a Radnóti Színpad
is, de erről legalább kiderült, hogyha nem
is arany, de legalább ezüst - és, a Józsival
ellentétben, nagyon is el-képzelhető,
hogy viszontlátjuk még a színpadainkon.
Meglátszik persze a két mű közti
tizenhárom év távolság; az Úri
divatot 1917-ben, a Li l io m, Az ö rdög és A

testőr után bocsátotta színpadra szerzője,
és, ismét a Józsival ellentétben, e
darabnak volt bizonyos utóélete is, első-
sorban a német nyelvterületen; utoljára
1968-ban Bécsben újították fel, a jellemző

A bárány címen, de hasonlóan jellemző
címet viselt az egyik kritika is: „A
josefstadti jóember". Ez a darab már nem
a bonyodalom kacskaringóira épít,

ez már jellegzetes produktuma a Molnár-
műhelynek: hiteles hazai (de azért a pol-
gári Európában mindenütt megérthető,
sőt átültethető) helyszíneken éli a maga
körülhatárolt lehetőségein belüli életét a
pesti polgárságból kiemelt néhány hite-
les és eleven típus, csak annyira felna-
gyítva, hogy azért érdekesek lehessenek.

Persze másfelől mégsem véletlen, hogy
a mű szélárnyékban maradt. A legkirí-
vóbb ügyetlenség Adél eltüntetése; az I.
felvonásban oly élettelien megrajzolt
fiatalasszony, aki a főnök helyett inkább
a segédet választja, mert az érzékileg és
egzisztenciálisan ígéretesebbnek tűnik,
végképp elvész szem elől, holott nagyon

is érdekes dráma történik meg vele: Osz-
kár úr, a vállalkozó szellemű szerelmes,
tönkremegy, Adél álmai tehát összeom-
lanak, s legalábbis érdekelne, miképp
reagál erre. Ám Molnár reméli, hogy a
nézőben ez a kérdés elcsitul vagy fel sem
merül, hiszen oly határozottan tereli a
figyelmet a gróf-Juhász-Paula három-
szög felé. Csakhogy épp e háromszög
megszerkesztésében mutatkozik a kevés-
bé feltűnő, de nézetem szerint mélyebb
probléma.

A nagy Molnár-darabokban a szerző
bravúrosan játszik el a pesti polgár hét-
köznapi valóságának és titkos álmainak
konfliktusával, amely természetesen szo-

Dörner György (Mezei Oszkár) és Bálint András az Úri divatban

Gera Zoltán (Fülöp úr), Varga Mária (Paula) és Bálint András a Molnár-színműben (Iklády László felvételei)



rosan összefüggött a nézőtéren ülő pesti
polgár reakciójával is: a pikantériának
fontos szerep jut, a szexuális kísértések-
kel illik eljátszadozni, egy határig szinte
kötelező elmenni - de éppoly kötelező e
határon aztán meg is állni, úgy, hogy a
test ördöge is jóllakjon, de az erény is
megmaradjon. (Nem ismerhetem az egy-
kori pesti polgárság házasságtörési sta-
tisztikáját, de valószínű, hogy nem annyi-
val kevesebb pesti polgári férj és feleség
tört házasságot francia kollégáikhoz ké-
pest, mint amekkora különbség Molnár,
illetve Feydeau darabjaiból feltárul, de a
színműírás szempontjából nem ez a lé-
nyeges; a meghatározó elem itta kétfajta
közönség elvárásaiban és tűrőképességé-
ben rejlett.) De amit Molnár e szempont-
ból Az ördögben, A farkasban, A test-
őrben, de még a bohémmiliőben ját-szódó
Játék a kastélyban esetében is virtuózul
megold, azt az Úri divatban csak
erőszakoltan tudja elfogadtatni. Az I. fel-
vonásban és a II. felvonás nagy részében
Paula kisasszonyt az Isten és Molnár
Ferenc is grófi metresznek teremtette
(joggal beszél a gróf már az elején a szi-
gorú irodakisasszony „romlott szemei-
ről"); hogy Juhász úr váratlan szerelmi
vallomása ezt az elhivatottságot menten
romba döntse, aligha hihető; ahhoz leg-
alábbis az kellett volna, hogy Paulában az
író már eleve felmutassa a kispolgári idill
utáni vágyat, a nagyratörő álmok ko-
molytalanságát.

Nagyon érdekes, ahogy Verebes István
rendező a II. felvonásban még alkotó
módon korrigálni tudja az ábrázolás hi-
teltelenségét: nála e felvonás nem azzal
zárul, hogy Paula, midőn végre kettesben
maradnak, egy Juhásznak szóló szerelmi
vallomással lohasztja le a grófot, hanem
úgy, hogy az elkábult leány a gáláns és
rokonszenves arisztokrata karjába omlik.
De hiába, jön a III. felvonás, amely Mol-
nárnál azért sántít, mert egy Juhászba
szerelmes, szűziesen tartózkodó Paulának
a gróf aligha rendez be palotát, Molnár-
Verebesnél viszont azért, mert a forró
csóknak minden bizonnyal folytatása is
volt, tehát Paula fennen hangoztatott
ártatlansága legalábbis valószínűtlen, ez
esetben pedig ugyan minek hatására gon-
dolta meg magát a leányzó? Ha a színfa-
lak mögött netán lezajlott valamiféle lel-
ki-fizikai katarzis, ezt Verebes se tudja
sem megírni, sem elhitetni. (Mellesleg az
egyik osztrák kritikus szerint a gróf
mindkét esetben, tehát már Adél eseté-
ben is levetett szeretőit sózta rá Juhászra -
de ezt persze Schnitzler írta volna meg,

Molnár soha.) Egyébként hasonlóan fele-
más Verebes egy másik, elvileg nagyon is
indokolt dramaturgiai beavatkozása: míg
az eredetiben Paula a II. felvonás végén a
szemébe mondja Juhásznak, hogy a gróf
adományozta pénzt továbbította a
hitelezőknek, Juhász tehát visszakapja
boltját, Molnár-Verebesnél ez a színfa-
lak mögött, a két felvonás közti szünet-
ben megy végbe. Ily módon sikerül elke-
rülni, hogy Juhász a nyílt színen kapitu-
láljon, elfogadva a grófi fájdalomdíjat, no
de végül is a szünetben így is ez történik,
legföljebb abban bízhat a rendező - s
okosabbat aligha tehet -, hogy ezen a
néző nem sokat töri majd a fejét.

Annál is kevésbé, mert író, rendező és
néhány színész jóvoltából még így is na-
gyon kedves és finom esti szórakozásban
van része. Molnár adja hozzá a remek
miliőrajzot, a divatbolt kulisszái, vevők
és eladók háttértranzakcióival, önma-
gukban is érdekesek és találóak (nem
szólva arról, micsoda nosztalgiákat éb-
resztenek egy hajdanvolt korszak után,
mikor a vevő nemcsak ember, de úr is
volt); adja a már teljesen érett, változatos
és szellemes molnári dialógust, amely
soha nem válik üres poénvadászattá - a
poénról poénra való rohanás helyett az
író ráérősen, de sosem terjengősen időzik
el az emberi reakciók hullámzásainál.
Voltaképpen ez a Molnárnál ritka emberi
melegség a darab talán legfőbb vonz-
ereje. Ellentétben a Liliom vagy Az üveg-
cipő bántó felhangjaival (igaz, azok ala-
csonyabb néposztályokban zajlanak), itt
az egyszerű ember (J egyszerű polgár)
sincs soha nevetségessé téve, sőt Molnár
határozottan kedvelni látszik főbb szerep-
lőit, Juhász urat elsősorban, de a grófot is,
Paulát is, Fülöp urat, de még a szélhámos
Máté urat is. Es erre Verebes kitűnően
ráérzett: a darabnak, minden valósághű-
sége mellett, van valami mesejellege a jó
emberről, aki sok hányódás után elnyeri
jutalmát, és az előadást ez a kedvesen iro-
nikus és gyengéd derű lengi be, ami sokkal
inkább megemeli a darabot, mint a szá-
mos, egyéb ként kitűnő ötlet, mellyel a ren-
dező a szituációkat érvényre juttatja. Hogy
azért ezekből is megemlítsek legalább ket-
tőt: a Juhász és Máté közti nagy „leszámo-
lás" kimenetelére eleve utal az a megoldás,
hogy a kihallgatásra rendelt bűnös az első
percben beleül a gróf karosszékébe, Juhász
csak téblábolhat körülötte: a meccs már
lefutott. S ugyane jelenet végén Verebes
nem engedi, hogy Máté úr legalább a Ju-
hásztól kicsalt aranyórát magával vigye: a
gróf egy tekintetére lerakja az asztalra.

Az előadás megejtő emberi sarmjáról
elsősorban a két férfi főszereplő, Bálint
András és Bozóky István gondoskodik.
(Kollégáim, akik korábban látták a pro-
dukciót, elragadtatva nyilatkoztak Kál-
mán György játékáról is; bármily sajná-
latosnak tartom, hogy a művész kivált a
produkcióból, úgy érzem, Bozóky teljes
értékű kárpótlást nyújthat.) Bálint nem a
Josefstadt báránya, egyszerűen jólelkű
ember, telve bizalommal másokban és
hittel az élet igazságosságában (még ma
is akadnak, akiket ilyen természettel vert
meg a sors) - de nem balek. Alakításának
legnagyobb értéke, hogy miközben a fi-
gura veleszületett jóindulatára és hiszé-
kenységére helyezi a fő hangsúlyt, a skála
két szélső pontját is fel meri mutatni, biz-
tos arányérzékkel: az egyik póluson azt,
hogy a derék emberek kicsit idegesítőek
is tudnak lenni a maguk purizmusában
(ilyen Juhász úr is, Paula és a gróf kéret-
len gardedámjaként), a másikon azt, hogy
Juhász úr voltaképp átlát a mások szitáján,
s ezt finom, helyenként már szarkasztikus
iróniával érzékelteti is („Tudom. Ti na-
gyon szerettek engem" - vágja oda Adél-
nak és Oszkár úrnak). Sőt, Bálint még azt
is eljátssza, hogy Juhász úr a saját időn-
kénti nevetségességével is tisztában van,
s ezt is ironizálja. Csak azt nemigen tudja
megvilágítani, hogy a hős voltaképpen
mikor és miért szeretett bele Paulába, de
erről részben Molnár, részben Varga
Mária tehet.

Molnár grófja egyértelműbben felsült
csábító, pórul járt „ördög" vagy „farkas",
mint azt Verebes és Bozóky ábrázolják.
Ez a gróf kifejezetten rokonszenves, iro-
nikus és önironikus, sőt bölcs férfiú, s
Bozóky valóban franciás technikával ér-
vényesíti a szereplőnek kiutalt csillogó
poénokat, például a sajtról és ellensajtról,
vagy a darab szállóigének is beillő egyik
szentenciáját: „Maga kitűnő ember, csak
egy más emberiség kellene maga köré!"
De ami legalább ily fontos: ez a gróf
valóban őszintén, sőt áldozatosan
szerelmes Paulába, s igazán megérdemli a
II. felvonást záró önfeledt csókot
(valamint kikövetkeztethető folytatását).
Őszintén szólva az ember szinte azt kí-
vánná, bár ő unt volna rá Paulára, s nem
megfordítva.

Annál is inkább, mert a sajátos alka-
tával - magas, nyurga termet, bájos kis
babaarc - még küszködő Varga Mária
nemigen tudja átsegíteni a nézőt szerepe
buktatóin. Szabályszerű, iskolás pontos-
sággal eljátssza az egymást követő állapo-
tokat: a merev és szűzies irodakisasszony



mögül hirtelen kibukó számító vampot,
majd a grófi ágy birtokbavételére készülő
kivirult leányt, végül pedig a Juhász úr
lelkét és boltját elfoglaló eszményi kis-
polgári üzletasszony- és családanyajelöl-
tet, de a stádiumok között nincs átkötés,
még kevésbé folyamatosság, amit pedig -
az író mulasztását kijavítandó - csak a
színészi személyiség teremthetne meg. A
másik női szerepben Egri Kati hibátlan; a
kiegyensúlyozottság maszkja mögött első
perctől érzékelteti a zaklatott
túlfűtöttséget, amely majd férje elhagyá-
sát hitelesíti, s ugyanakkor játéka oly
diszkrét, hogy mintegy segít tompítani az
eltűnése miatti hiányérzetet. Kerek
alakítás; felvázol és lezár egy jellemké-
pet, ha egy sorsot nem is.

A többiek közül ki kell emelni Gera
Zoltán telibe talált, abszolút stílusérzék-
ről tanúskodó Fülöp urát. Nagy Sándor
Tamás sután hamis, külsőséges Máté urát
nincs kedvem hosszabban elmarasztalni;
a Szolnokon oly előnyösen kibontakozó
fiatal színész eddigi pesti korszakában
szemmel láthatóan nem találta a helyét,
viszont azóta Kárpáti Péter Szingapúr,
végállomásában - egy némileg hasonló
jellegű szerepben - végre valóban kitűnő
volt, s remélhető, hogy ez a siker
fordulatot hoz majd fővárosi pályáján.
Mint ahogy e későbbi darabban igazolta
be végre Dörner György is, hogy vissza-
találhat robbanékony pályakezdéséhez;
Oszkár úr szerepében az I. felvonásban
még meggyőzött érzelmességgel leplezett
krakélerségével, de a III. felvonásban már
több lapáttal rátett a létjogosultságát
igazolni akaró tökrement csábító
ziccerperceire. (Egyébként Paulának, ha
valóban vérbeli üzletasszony, saját jól fel-
fogott érdekében éppenséggel meg kelle-
ne tartania ezt az ügyes és most duplán
lelkes Oszkár urat; hogy mégis elűzi,
újabb, bágyadt engedmény a pesti polgár
erkölcsi mércéjének, annál is kevésbé
hitelesen, minthogy a jólelkű Juhász úr
aligha akarhatja volt feleségét az éhhalál-
nak kiszolgáltatni. Ezt csak akkor lehet-
ne valószerűsíteni, ha Paula boltfoglalása
egy xantippei önkényuralom nyitányát
jelentené - de hát, mint sok egyéb e
darabban, ez sincs megírva.)

De hogy ennyi írói pongyolaság s nem
kevés színészi üresjárat ellenére mégis
egységes hatású, mulatságos és szívet me-
lengetően emberi előadás született, az a
rendezőt dicséri, akinek - minden irányú
és számos értékes részeredményt felmu-
tató kalandozásai ellenére - úgy látszik,
mégis a pesti polgári élet ábrázolása a

legsajátabb terrénuma, erről van a leg-
több mondanivalója, ennek stílusát érzi
leginkább a pórusaiban. S így az Úri divat
méltón illeszkedik be a Hyppolit, a lakáj,
a Máli néni és a Szabóky Zsigmond
Rafael alkotta sorba.

Molnár Ferenc: Józsi (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Díszlet: Konkoly-Tege Klára m. v. Jelmez:
Kónya András m. v. Dramaturg: Bognár Ró-
bert. Némafilm: Virág Csaba és Darvas Fe-
renc. Segédrendező: Gyenge Katalin. Rendező:
Salamon Suba László.

Szereplők: Zubor Ágnes, Pap Éva, Safranek
Károly, Orosz Helga, Simor Ottó, Csikos Sán-
dor, Juhász György, Szigeti András, Matolcsi
Marianna, Schlanger András, Csorba Ilona,
Petneházy Attila, Tóth Károly, Gados Béla,
Gábos Katalin, Földi László, Stettner Ottó.

Molnár Ferenc: Úri divat (Radnóti Miklós
Színpad)

Díszlet: Varga Mátyás. Jelmez: Tordai Haj-
nal. Szcenika: Bakó József. Berendező: Bóné
József. A rendező munkatársa: Kun Magda.
Rendező: Verebes István.

Szereplők: Bozóky István, Bálint András,
Egri Kati, Varga Mária, Dörner György, Gera
Zoltán, Gordon Zsuzsa, Nagy Sándor Tamás,
Somhegyi György, Kelemen Csaba, Thirring
Viola, Für Anikó f. h., Gruiz Anikó, Rab Edit,
Molcsiner Péter f. h., Merzsenyi Zoltán f. h.,
Bellus Attila f. h.

A következő számaink tartalmából

P. Müller Péter:
A Deltás Pisti

Földes Anna:
Egy Pisti a tízmillióból

Stuber Andrea:
Play Moliére

Bóta Gábor:
Á lecsupaszított sziget

Nánay István:
Színház Komáromban és Kassán

Győrffy Miklós:
Önagyonbeszélők

CSÁKI JUDIT

Tetőtér

Két új magyar musical

Hát nem vagyunk musicalország, annyi
bizonyos! S amikor mégis kirukkolunk
egy újdonsággal, mindjárt kettő lesz be-
lőle, két színházi premier (egy hétnyi és
négy villamosmegállónyi távolságra egy-
mástól).

Presser Gábor-Sztevanovity Dusán: A
padlás és Müller Péter-Tolcsvay László-
Bródy János: Doctor Herz című musi-
caljének bemutatója ismét olyan esemény,
amikor a produkció értékelését színhá-
zon kívüli tényezők is befolyásolják. Az a
legszerencsésebb (pontosabban: a legke-
vésbé szerencsétlen) megoldás, ha előbb
e mellékes körülményeken próbálunk túl-
jutni, mesterségesen leválasztva magáról
a produkcióról.

A magyar „plágium"

Számos lap, valamint a rádió és a televí-
zió is annyit foglalkozott a két musicallel a
bemutató előtt, mint máskor utána sem.
Néhány újságíró meg is állapította, hogy
ennyivel a bemutató előtt legalábbis furcsa
dolog véleményalkotással beárnyékolni a
színházak munkáját. Pedig... éppen hogy
későn bukkant fel ez a „plágium"-ügy,
jóval később annál, mint amikor a két
színházban már tudtak róla. Ezért nem
futhatott le önmagában, ezért mosódott
össze - időben és tartalomban - a
bemutatóval.

A különféle jogi konzekvenciák miatt -
melyek fenyegető volta ellenére is kö-
telességünknek érezzük, hogy a „plágium-
ról" e helyütt is szó essék - a következők-
ben mindössze egy hipotézisről lesz szó,
egy a nyilatkozatok alapján összeállított
feltételezésről. Eszerint a Vígszínházban
bemutatott A padlás szinopszisát Szteva-
novity Dusán írta, s a szövegkönyv elkészí-
tésével a színház Müller Péter írót bízta
meg. Müller munkájával Dusán Szteva-
novity - és a színház - elégedetlen volt,
ezért az ő szövegkönyvét visszaadták, és
előbb Dusán Sztevanovity, majd Horváth
Péter készítette el a később bemutatott
mű szövegét.

A kész szövegkönyvvel - amely tehát
Dusán Sztevanovity szinopszisa és ötletei
alapján íródott - Müller Péter jelentkezett
a Madách Színháznál, és felaján-


