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SÁNDOR L. ISTVÁN

A LÁTSZAT, TÖBB NÉZETBŐL
MOLNÁR FERENC-BEMUTATÓK
Ahány színházban jártam, annyiféle Molnár
Ferencet láttam. Az idei bemutatók tanúsága
szerint elsősorban nem a színpadra kerülő
darabok, inkább a társulatok jellemzői, ambíciói
határozzák meg az
egyes Molnár-előadások sajátosságait.

azért fogadta a rendőrtisztet, hogy segítségével
újabb kuncsaftokat szerezzen a férjének, de nyilvánvalóan a kísértés, a csábítás izgalmát is át
akarja élni. Dr. Sárkány ezenközben másfajta kalandokon esik át: betörőnek öltözik, hogy leleplezve a rendőrség túlkapásait reklámot, országos
hírt szerezzen magának. Amikor dolgavégezetlenül visszaoson a házába, a rendőrök valóban
betörőnek nézik, s letartóztatják, ám ő nem maA bohózatíró
gyarázhatja ki magát, mert elfogói Puzsért hiszik
a valódi dr. Sárkánynak, a betörő ugyanis, hogy
Molnár Ferenc első színdarabja, A doktor úr (1902) kivágja magát szorult helyzetéből, a ház urának
Békéscsabán került színpadra. A huszonnégy
éves szerző a technikát próbálgatja benne: hogyan
lehet egyszerű, poentírozó mondatokkal könnyed
replikákat, gyorsan pergő jeleneteket szerkeszteni,
milyen elemekből, miféle figurák mozgatásával
lehet épkézláb cselekményt kreál-ni. A
dramaturgiai klisét a francia bohózatokból veszi át:
a polgári család minden tagjának van valamilyen
rejtett szándéka, titkos terve (rejtett énje). Az első
felvonásban ábrázolt készülődést követően a
második felvonás középpontjában a rejtélyes
éjszaka áll. Az ugyanekkorra időzített különféle
szándékok nyilvánvalóan keresztezik egymást,
félreértésekhez,
nevetséges
helyzetek
sorozatához vezetnek. A védőügyvédje házába
betörő Puzsért Csató, a rendőrfogalmazó leplezi
le. Ezzel azonban Ieleplezi saját légyottját Sárkánynéval, az ügyvéd feleségével is. Az asszony

Paczuk Gabriella (Lenke), Karczag Ferenc
(Puzsér) és Kiszely Zoltán (Bertalan) A doktor
úrban (Ilovszky Béla felvétele)

adta ki magát. Mintha a karneváli éjszakák maszkos, szerepjátékos bolondériája elevenedne meg:
mindenki kipróbálhat egy másik személyiséget,
belehelyezkedhet egy másfajta pozícióba. Azonban
a társadalmi kontroll alóli felszabadulást - a
karneváli ünnepségekkel ellentétben - polgári
mértéktartás, óvatosság szabályozza. Nem történik
semmi jóvátehetetlen, semmi megbocsáthatatlan.
Molnár erre nagyon ügyel. A harmadik felvonás a
másnép reggeli kijózanodásé: helyre-áll a
rutinszerű mértékletesség, mindenki vissza-változik
azzá, ami volt. A tapasztalatra vágyó
eksztázisigény visszahömpölyödik a tudatalattiba,
az örömelv jegyében kizökkent életek visszatérnek
a jól megérdemelt jellegtelenségbe. Félőszinte
vallomások erősítik meg a látszatokat, amelyekre a
család minden tagja berendezte az életét.
Ez is jelzi, hogy Molnár már első darabjában is a
szórakoztató drámai forma teherbíró képességét
próbálgatja: születhet-e a bohózatból komédia?
Feltárhatja-e a helyzetkomikum az ábrázolt világ
látszatjellegét, jelezheti-e a figurák ön-áltató
hazugságait? A doktor úr jó néhány mozzanata
Molnár később vissza-visszatérő témáját vetíti
előre, azaz a polgári morál kettős természetét
feszegeti: a deklarált értékek megingathatatlannak
látszanak, miközben az életet ezeknek épp
ellentmondó érdekek irányítják. (Dr. Sárkány
azonnal megbocsátja a meg sem történt házasságtörést a feleségének, amikor Csató révén betekintést nyer a rendőrségi aktákba - azaz csalással valóban újabb ügyfeleket szerezhet magának. Az ügyvéd sikere, jóléte egyébként is morális
paradoxonon alapszik: bűnösök ártatlanságát kell
bizonyítania, s így a tizenkilencszeres visz-
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Boráros Imre (Színész) és Petrécs Anna (Színésznő) A testűrben (Szabó László felvétele)

szaeső Puzsért jótevőjének tartja. „Valóságos
undor fogott el, amikor azt a ravasz csalást meghallottam, amelynek ő az egzisztenciáját köszönheti. A csalót fölmentették, és a princi a honoráriumból nevelőnőt fogadott a kisasszony mellé" mondja Bertalan, az ügyvéd segédje, amikor a
nevelőnőre tett otromba megjegyzését kimagyarázza.)
Mindez azonban csak a szerző óvatos tapogatózása. Nem kötelező észrevenni a darabban a
látszatmorál kritikáját. Eltereli róla a figyelmet a
jól működő írói technika. Elsősorban ez teheti
sikerdarabbá A doktor urat - többnyire olyankor,
ha az előadás lendülete, színészi ereje feledteti a
kezdő író fogyatékosságait: azt, hogy a poénok
(kiszólások) néhol kissé nyersek, nem mindig
szellemesek, hogy nem igazán frappánsak a mellékszálak sem (a Bertalan és Sárkány sógornője,
Lenke, illetve a csúf és öreg nevelőnő, Marosiné
közti „háromszögtörténet" igencsak erőltetett).
Ellensúlyozni kell az előadásnak azt is, hogy a
darab figurái meglehetősen klisészerűek. A
szerző szemmel láthatóan arra számít, hogy a
színészi játék tölti majd ki egyéniséggel a szerepkereteket. Nem motiváltságuk vagy összetettsé-

gük alapján különbözteti meg
alakjait, hanem aszerint, hogy milyen helyzetekbe hozza őket, azaz
milyen játéklehetőséget biztosít
alakítóiknak. (A címszereplő ügyvédről vagy a bonyodalmakat
okozó Puzsérról semmivel nem
tudunk meg többet, mint az
undormányként emlegetett Marosinéról vagy a vidéki úrként
aposztrofált egykori iskolatársról,
Cseresnyésről. De a két főszereplő legalább többféle helyzetben
mutatkozhat meg, míg az epizodisták mindig ugyanabban a szituációban bukkannak föl, és hasonló gesztusokra kényszerülnek.)
Látszólag tehát a színészeken
múlik A doktor úr sikere, valójában
inkább azon, hogy a rendező mire
ösztönzi őket, miféle stílust szab a
játéknak.
Pusztán
technikai
problémaként értelmezi-e a feladatot, vagy alkotói viszonyt alakít ki
a bohózattal? Csupán kliséket
mozgósít, vagy tényleges játékenergiákat szabadít föl? Felsejlik-e
az előadásból a bohózat karneváli
mélyszerkezete, a ki- s viszszazökkenő
világ
látszatjellege, vagy csupán átlátható
játékszabályok szerint zaj-ló, a
nézői elvárásokhoz igazodó komédiázásra
vállalkozik a színrevitel?
Miszlay István békéscsabai rendezésével nem
az a legnagyobb probléma, hogy csupán szórakoztatni akar, hanem az, hogy ezt nem igazán jó
ízléssel teszi. Kiszámítható, kétes értékű poénok,
bejáratott színpadi ötletek, kiolvasztott, fiatal emberekre áttestált manírok, a szereplőkön igencsak lötyögő pózok uralják a játékot. Könnyedségnek, szellemességnek alig van nyoma; ilyet
legfeljebb csak a Puzsért játszó Karczag Ferenc
alakításában láthatunk. A színész kópéságaiba
belefeledkező bohémnak, helyzetét könnyed
amoralitással ellenpontozó kisembernek mutatja
a figurát, sajnos azonban alig vannak partnerei a
játékhoz. Jancsik ferenc pergő beszédű, ügyvédi
modorába belemerevedett dr. Sárkányát és
Bartus Gyula hajlott tartású, nehézkes gondolkodású Cseresnyését azért említhetjük, mert ők
nem teszik hiteltelenné figuráikat affektálással,
önleleplező hatáskereséssel.
A testőr (1910) komáromi előadásán is bohózatot láttam, pedig a darab túllép a műfajon.
Ugyanis nem egyszerűen a félreértés ténye, hanem az oka fontos benne. Míg A doktor úrban
lényegtelenek a motivációk, A testőrben tétet
adnak a játéknak. Tehát a bohózattól eltérően
nem pusztán a szerepcsere mikéntje, a látszatvilág megteremtésének a módja fontos, hanem

inkább az „átalakulás" kimenetele, eredménye.
Következményekkel jár, ha az ember kilép a
személyiségéből, s egy másik alak, egy másfajta
magatartás felöltésével éli ki rejtett énjét. A „karneváli mélyszerkezet" A testőrben próbatételes
történetépítkezéssel egészül ki. A színész úgy
érzi, elvesztette felesége vonzalmát, attól tart,
hogy az asszony engedne egy új szerelem csábításának. De nem akarja elveszíteni a színésznőt,
hiszen halálosan szerelmes belé. Ezért úgy dönt,
próbára teszi az asszonyt is, magát is: testőrruhában maga jelentkezik csábítóként. Ezt szánja
élete legnagyobb alakításának, pedig ezzel csalja
magát a legtökéletesebb csapdába: ha
visszautasítják, jogtalanul volt féltékeny, bár
hódítóként (és színészként) kudarcot vallott. Ha a
színésznő mégis enged a csábításnak, férfiként
sikert könyvelhet el, viszont maga igazolja rossz
előérzeteit.
Molnár Ferenc tehát azzal újítja meg a cselvígjáték konvencióját, hogy a „cselvető" és a „csapdába csalt" (az átvert férj) ugyanaz a szereplő. A
színészet mint mutatvány (az alakváltás virtuóz
képessége) tehát személyiségproblémaként is
megjelenik a darabban: képes-e a főszereplő magánemberként birtokolni teljes személyiségét,
vagy csak a szerepei kínálta virtuális léttel együtt
lehet teljes? Visszahódíthatja-e a valóságban is a
feleségét, vagy csak a testőrmaszk mögé
rejtőzve képes erre a csodára? (Végeredményben ez a darab is - mint oly sok polgári vígjáték arra vállalkozik, hogy a mindennapok banális
világát kalanddá stilizálja, az ürességtől, a megszokástól való félelmet játékkal ellensúlyozza.) A
cselekmény lezárása az antik és reneszánsz novellák gyakori fordulatait idézi (a Dekameronban
jó néhány hasonló történet olvasható): az érzéki,
csábításra hajló, ravasz feleség kivágja magát
szorult helyzetéből - elhiteti a megcsalt férjjel,
hogy nem hihet a saját szemének. A színésznő
azt hazudja, hogy azonnal felismerte férjét a
testőrmaszkban, s csak a kedvéért ment bele a
játékba. A színész hinni is szeretne neki, kételkedik is benne. Aztán megérti, jobban jár, ha valóságként fogadja el a hazugságot. A darab
szereplői az illúziótlan nyugalmat választják a
bizonytalanság helyett. Ilyen feltételek mellett
ugyanis végletesen kiismerhetetlenné válna a világ, elkülöníthetetlen lenne benne a valóságos és
a képzelt, az átélt és az eljátszott, a vállalt és a
visszavont. A valódinak hitt éppúgy viszonylagossá válna, minta virtuálisan megvalósított.
Ezt az „ismeretelméleti drámát" (egy világkép
megrendülésének lehetőségét, a pirandellói
alaphelyzetet) Molnár Ferenc egy kockázatmentes dramaturgiai konstrukció keretei közé helyezte: korlátozta a szereplők számát, zárt feltételek
közé állította a játékot, csökkentette a tétjét, hogy
ellenőrizhető legyen benne minden történés. A
bűn nem lehet nagyobb egy házasságtörés lehe-
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tőségénél, a játék kockázata nem több, mint egy
válás, s az elnyerhető jutalom sem több a házastársi hűség ingatag pozitívumánál.
Az Illés István irányította komáromi színészcsapat azonban csupán fordulatokkal teli érdekes történetként kezelte a darabot. Az előadás
nem érzékeltette sem a szerepjátékba kódolt személyiségproblémákat, sem az alakváltások kétértelműségét, sem pedig a váratlan fordulatokban megnyilvánuló relativitásélményt. Majdnem
minden kívül történt, amit a darab belülre helyez.
A színész (Boráros Imre) megjelenítette a figura
kezdeti nyugtalanságát, jelezte a testőrré átvedlett alak pózait, majd felesége kimagyarázkodásakor keletkező zavarát, de nem láttuk a kettős
én küzdelmét, a belső egyensúlyvesztést, az egyszerre több alakban megnyilvánuló színészi virtuozitást. A színésznő (Petrécs Anna) még kevesebbel beérte: a féléves házasságba beleunt feleséget éppúgy áttetsző pózokká egyszerűsítette
le, mint a vonzerejére újból ráébredt asszony
izgalmát. Az alakítást minősíti, hogy egy pillanatra sem hitette el: igazat mond, amikor azt hazudja
a férjének, hogy felismerte a testőrmaszkban. A
kritikus (Ropog józsef) szemmel láthatóan nem
találta helyét a ház barátjának rezonőri szerepében. A mama (Németh Ica) karikatúraalakként
jelent meg. Bohózatként is nehézkesen működött
azonban a produkció, el-elakadt a ritmus, hiányoztak a szellemes játékötletek, gyakoriak voltak a poénmentes üresjáratok.

A vígjátékíró
A Veszprém ben bemutatott Olympia (1928) szellemes dramaturgiai mutatvány. Molnár itt is
(akárcsak A testőrben) zárt játékfeltételeket teremt, hogy zavartalanul működhessen az írói
technika. Úgy old meg egy problémát, hogy az
alapdilemmát valójában megoldatlanul hagyja.
(Ezért írta Hanák Péter Molnár Ferencről, hogy
szinte mindig megkerüli a dráma lehetőségét, és
dramaturgiai szituációkat választ helyette. Az
élet-valóságos drámai helyzet nála dramaturgiai
bravúr-rá szellemesedik - SZÍNHÁZ, 1992.
szeptember.)
Az Olympia archetipikus szituációból indul ki:
két ember, akiket világok választanak el egymástól, vonzalmat érez egymás iránt. Shakespeare
ebből a témából írta meg a Romeo és Júlia
tragédiáját, Schiller az Ármány és szerelem szomorújátékát. Molnár hősei tíz-tizenöt évvel
idősebbek. Eszükbe se jut már, hogy a szerelembe bele is halhatnának, feltehetnék rá az életüket.
Nem gondolják komolyan, hogy az emberi érzelmek szétrobbanthatják a merev társadalmi hierarchiát, a meggyökeresedett konvenciókat. Sőt
az Olympia világában ez az előítéletes értékrend
az egyetlen evidencia.

A darab azzal kezdődik, hogy a főúri társaság
egyik tagja intrikálni kezd Olympia főhercegnő és
a paraszti származású Kovács kapitány bontakozó kapcsolata láttán. Plata-Ettingenné ebből érti
meg, hogy figyelmeztetnie kell a lányát a helyzet
tarthatatlanságára. Olympia igazat ad neki. Molnár tehát a tragédiaszituáció ellentettjét választja:
az első jelenetekben felajánlja hőseinek, hogy
felejtsék el azt, ami nem történt meg köztük;
Olympia kíméletlenül kiadja a kapitány útját, a
férfi távozik. Olyan helyzetbe kerülnek mind a
ketten, amely ellentétes belső, érzelmi késztetéseikkel. Valójában nem azonosak azzal, aminek
látszanak: Olympia kíméletlensége odaadó szerelemvágyattakar, Kovács kapitány engedelmessége makacs ellenszegülést palástol.
Önmaguk ilyen mértékű megtagadásából akkor születhetne dráma, ha mindketten teljes személyiségükre kérdeznének rá. Ehelyett megelégednek szerepeik újrafogalmazásával. Az érzelmek teremtette kockázatot a folytatásban a játék
fordulatai helyettesítik. A tragédiaszereplők az
önazonosság-vesztés komikus szituációjába keveredve úgy kezdenek el viselkedni, mint egy
bohózat figurái: alakot váltanak, a félreértések
keltette kényelmetlenséggel hadakoznak. Kovácsról kiderül, hogy valójában Mejrovszky, a
nemzetközi szélhámos. A főrangú család a botrány elkerülésén „dolgozik". A zsarolásnak engedve Olympia a férfié lesz. A másnap reggeli
kijózanodás (a szokásos harmadik felvonás) mindent semmissé tesz.
Kovácsról kiderül, hogy mégsem
szélhámos, maga eszel-te ki a
„tréfát". Olympia iránti szerelme
beteljesedett ugyan „csel-vetése"
folytán, de ez az égvilágon semmit
nem jelent. Pedig viszonyuk
próbatétele a szerelem örök
dilemmáját tárta fel: meddig
vállalható egy kapcsolat, hányféle
titok, rejtett tulajdonság, láthatatlan
személyiségjegy derülhet ki a
másikról anélkül, hogy sérülne a
vonzalom. Molnárt azonban nem ez
érdekli: működteti a cselvígjátékot,
közben pedig elmulasztja a
komédiát, s a tragédia lehetőségét
is nagy ívben kikerüli.
Hogy hányféle kulcs kínálkozik
Molnár Ferenchez, az is jelzi, hogy
a veszprémi előadásban többféle
színészi megközelítés jelent meg.
Koltai Róbert rendezőként a remek
játéklehetőséget látta a darabban
(a játék természetét, a látszatvilág
sajátosságait
nem
firtatta).
Elsősorban
a
színészeket
igyekezett adottságaiknak megfelelő
kedvező helyzetbe hoz-

ni. Néhányan bohózati figurát játszottak, Bősze
György (Albert) visszafogottan, Újhelyi Olga
(Lina) erős affektációval. Trokán Péter (Kovács
kapitány) a szerepben megnyilatkozó pózt jelenítette meg. Kolti Helga (Olympia) érzelmekkel
igyekezett feltölteni a figurát. Hangulatváltásai a
tartása mögötti lefojtott vágyakozást, a csalódásban felszikrázó dühöt, a fokozatosan feltárulkozó
odaadást jelezték. A figura azonban mintha ellenállt volna ennek a „puritán" megközelítésnek, és
a játék sem kínált elég támpontot a szerep emotív
felépítésére. (Az eltérő színészi játékstílus is
gyengítette a szerelmi szálat, amely pedig akár
súlyt is adhatott volna a játéknak.) Szakács Eszter (Plata-Ettingenné) a figura modorából, pózaiból indult ki (ami Kolti játékában elsikkadt), és az
így teremtett gesztusokat töltötte fel finom érzelmi árnyalatokkal, ironikus hangulatokkal.
Két groteszk figura is megjelent az előadásban. Bakai László remekbe szabott vidéki
csendőr alezredese (akit Plata-Ettingenné többször is őrmesternek titulál - nem véletlenül)
gátlásosan viselkedik az arisztokrata társaság-

Kolti Helga (Olympia) és Trokán Péter (Kovács
kapitány) a veszprémi előadásban (Ilovszky
Béla felvétele)
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Olasz Ágnes (Julika) és Kaszás Géza (Liliom) a
zalaegerszegi előadásban (Zóka Gyula felvétele)

ban. Tudja a kötelességét, teljes benne a tisztelet,
és mégsem ismeri ki magát a főrangúak szeszélyei közt. Tekergőző mozdulatai, hihetetlenül furcsa gesztusai, elképesztően bizarr mimikája
csapdába csalt kisembert mutatnak, aki képtelen
erőfeszítésekkel akar megfelelni a gigászi feladatnak, ám minden igyekezete ellenére csak
egyre nevetségesebbé válik. Bakai végre olyan
helyzetbe került, hogy a figura, az előadás szolgálatába állíthatta groteszk mimikáját, gesztusrendszerét, végre jellemezni képes velük, sorsot
építhet belőlük. Minden apró gegjének, poénjának helye van a játékban. Az évad eddigi legemlékezetesebb epizódalakítása az övé. Szilágyi Tibor (Plata-Ettingen) épp az ellenkezőjét játssza:
szűk regiszterbe vonja vissza a figurát, humoros
hatást azzal kelt, hogy az egymásnak élesen ellentmondó állítások, szándékok ugyanabban a
hangfekvésben, hasonlóan redukált gesztusok
kíséretében hangoznak el.

Az életképíró
A Zalaegerszegen bemutatott Liliom (1909) Molnár első kísérlete arra, hogy a drámaiság lehetőségei felé tájékozódva túllépjen a dramaturgia elsődlegességén. Itt szemmel láthatóan nem
a játék, hanem a sors izgatja, nem figurákban
gondolkodik, hanem életutakban. Valójában a
szabadság problémáit feszegeti, azét a szabadságét, amelyről korábban tárgyalt darabjaiban
szereplői a nem választás elegáns, kényelmes
gesztusával mondtak le. Mire a játék véget ért,
azt érezhettük, hogy valójában semmi sem történt: nem zökkent ki az idő, nem mutatta ismeretlen arcát az élet, nem bizonyultak másnak az
ismerősök és a megszokott helyzetek, mint amilyennek látszanak. Míg az ilyen típusú darabokban a társadalmi viszonyok és előítéletek evidenciaként működnek, amelyet a (cselvetés által teremtett) játék alkalmi szabályai csak átmenetileg
ütnek felül, a Liliomban Molnár Ferenc az autonóm társadalmi létezés lehetőségeire kérdez rá.
Persze illúziói itt sincsenek, a szembeszegülés
helyett a kivonulást választja: hősei mintha rezervátumban élnének, a Liget az életöröm szigete az
idegen, ellenséges nagyvárosban; a kispolgári
életalternatívákkal szemben a szabadság öröknek hitt, de belakhatatlannak bizonyuló oázisát
jelenti. (A mesék óhajtó módjára utal tehát a
helyszínválasztás, de ezt jelzi az alcím is: „külvárosi legenda".)

A feszültségforrás itt is a látszó és a tényleges
valóság közti hasadás. Liliom felelőtlen csirkefogónak látszik, közben pedig egyre inkább meg
akar felelni a férj és az apa hagyományos szerepének - úgy azonban, hogy ennek ára ne az
önfeladás, a világba való betagozódás legyen.
Érzelmileg erőteljesen kötődik Julihoz, de durván bánik vele, még meg is pofozza. A környezetükből feléjük áradó kispolgári számonkéréssel szemben a darab kimondatlan összetartozásuk erejét sugallja: a reflektálatlan élet romlatlan őszinteségét, az artikulálatlan érzelmek félreérthető naivitását. A költészettel, külvárosi egzotikummal ellenpontozott naturalizmust azonban a mennyei képek visszazökkentik a közhelylétbe. Molnár szemmel láthatóan nem tud dönteni a társadalomkritika és a kispolgári normák
közvetítése között. Ezért erőlteti rá darabjára a
feloldást, ezért téved a két befejező képben felszínes moralizálásba. Így a fel nem ismert teljesség, a be nem vallott összetartozás tragédiájából
végül a címszereplő tévedésére reflektáló
melodráma születik.
Ellentmondásos darabokból általában ellentmondásos előadások készülnek. A Liliom színpadra állítója kibonthatja a darabban szunnyadó
tragédiát, megerősítheti a melodrámát, felnagyíthatja a groteszk árnyalatokkal ellenpontozott
lírát, vagy - választás híján - megjelenítheti a
külvárosi életképeket. Paolo Magelli zalaegerszegi rendezésének a körítése a leghatásosabb: a
használaton kívüli gyárépületben felépített
„színház" udvarán vurstli fogadja a látogatókat,
céllövöldével, mézeskalácsárussal, körhintával. A
pénztárban Muskátné (Takács Katalin) ül, időnként beleharsog a hangosbeszélőbe. A gyors

fényképeket maga Hollunderné (Czegő Teréz) és
a fia (Széll Horváth Lajos) készíti. A körhintán
Liliom (Kaszás Géza) viszi a prímet, viccelődik,
megjegyzéseket tesz, egy-egy menetre invitálja a
bámészkodókat - egy szóval: „csábít". A nézők
között feltűnnek század eleji ruhákba öltözött
cselédlányok is, összekapaszkodva itt szórakozik
Juli (Olasz Ágnes) és Mari (Borsos Beáta) is.
Aztán hirtelen vége szakad a felhőtlen jókedvnek:
civil ruhás detektívek a csarnokba terelnek bennünket.
Eleinte a színpadkép is ígéretesnek tűnik
(Menczel Róbert terve) - bár a vurstli életszerűségével épp ellentétes hatást kelt: a betoncsarnok rideg, üres terében jobbra egy csupasz fa áll,
balra rendetlenül elhelyezett berendezési tárgyak, fotelágyak, asztalok, paravánok láthatók.
Középen vasúti sín fut keresztül, amely a színpad
közepén egyszer csak meredeken a föld alá hajlik. Az előtérben, a sínpár alatt vízzel teli
mélyedés látható. Ebben az otthontalanul sivár,
űrbéli tájban érdekes, szokatlanul érdes Liliomelőadás születhetett volna, de csak helyenként
nekilendülő, időnként el-elakadó, váratlan
ötletekkel érdeklődést keltő, majd hosszú,
kidolgozatlan, unalmas jelenetekben ellanyhuló
játékot láttunk.
Paolo Magelli nem fűzi ötleteit egységes szerkezetbe, nem fogja össze őket közös hangulattal.
A díszlet is inkább atmoszférateremtő erejével
hat, nem alkot természetes közeget a játékhoz
(sőt bejátszhatatlansága némileg hozzájárul az
előadás széteséséhez is). Minden színpadi megoldás helyi értékében hat, amíg ki nem oltja egy
másik játékötlet, vagy el nem koptatják az üresjáratok. Erőteljes az előadás felütése: lányok viharzanak be, Muskátné pöröl velük. Aztán Liliom
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érkezik, két cselédlány csimpaszkodik a nyakába.
Am hamarosan ő is a vita kellős közepén találja
magát: hangoskodik, veszekszik. A rendező
azonban csakhamar megfeledkezik a felütésben
diktált felfokozott tempóról. Érthető a rendőrök
kemény, már-már agresszív fellépése, de a jelzés
túlságosan direkt ahhoz, hogy tényleges hatása
legyen. Szép a halottmosdatás epizódja, de a
mások segítségével végzett szertartás lehetetlenné teszi Juli számára, hogy a Liliomtól való
búcsúzás pillanataiban valódi intimitás teremtődjön. Meglepő, hogy rögtön ezután, közvetlenül
Liliom halottas ágya mellett Ficsur (Kiss Ernő)
meg akarja erőszakolni Julit, bár eddig nem sok
érdeklődést tanúsított a nők iránt. Nagy
mutatvány, hogy egyszerre lobbannak fel a
mennyei kép gyertyái, de valójában csak dekorációt jelentenek. Lujza elfúj belőlük tizenhatot a
születésnapján, de aztán a többi szereplő eloltja
mindegyiket.
A színészek nagy odaadással vesznek részt a
játékban, bár új színeket sem önmagukhoz, sem
a szerepeikhez képest nem mutatnak. Kaszás
Géza Liliomja kemény, darabos, gyermeki lelkületű. Olasz Ágnes Julija visszafogott, rezzenéstelen, szenvedést vállaló. Takács Katalin Muskátnéja rámenős, szerelemvágyó, sérülékeny. Boros
Beáta Marija butácska, tanulékony, élelmes.
Epres Attila mennyei fogalmazója szórakozott,
megértő, fáradt.

A színpadi szerző és a drámaíró
Az üvegcipő (1925), amely az évad első felében
egyszerre két színházban is műsorra került, a
Liliom párdarabjának és ellenpontjának tekinthető. Molnár Ferenc itt óvatosabban közeledik
ugyanahhoz a témához. Most is az autonóm lét
problémáit feszegeti, a szabadság esélyeit kutatja a látszatok kultuszával szabályozott társadalomban. Ebben a darabban is szembesülnek a
nyugalmas előítéletekkel a kusza, kiismerhetetlen, őszinte emberi érzelmek. Most is önmagukkal, helyzetükkel küszködő emberek életsorsát
ábrázolja Molnár, de erre az újabb drámai kísérletre már csak úgy vállalkozik, ha mindvégig
maga mellett érzi a dramaturgia kipróbált biztosítókötelét. Ezért hasonlít annyira ennek a darabnak a szerkezete is a bohózatokban, cselvígjátékokban kipróbált sémához: az első felvonás a
normális életmenet kizökkenését jelzi, a második
itt is a „karneváli örömünnep", az átváltozások, a
szerepváltások lehetőségét teremti meg, a harmadik felvonás pedig ismét a kijózanodás, a
normális életmenetbe való visszatérés másnap
reggele. [A Liliom az egyetlen Molnár-darab,
amely ennél lényegesen bonyolultabb szerkezetet mutat. Egy szerelmi kapcsolat alakulásának

életrajzi fázisait a lázadás és a beépülés ellentéttörténetei egészítik ki. A „karneváli mélyszerkezetet" a világterek érzékeltetik: a Liget az örömünnep helyszíne, az ezen túli külváros a „kijózanodás", illúzióvesztés terepe. A mennyei képek
azonban a konfliktus kiél(ez)ése helyett a feloldást szolgálják, azaz a tragikus életélményt a
szerző komikus szerkezettel igyekszik egybeoperálni.]
Míg a Liliom társadalmon kívül élő főhőseit
Molnár a beépülés kísértésével kényszeríti a morális és társadalmi szabadság végsőkig feszített
vállalására (akár az életük árán is), addig Az
üvegcipő helyzetükre büszke, megszokásaikba
beleragadt figuráit a kilépés, az érzelmi lázadás
lehetőségével jutalmazza őszinteségükért. Olyasmit éreznek, amit nem szokás vállalni, amiről
nem ildomos beszélni, ami elől minden józanul
gondolkodó ember borzongva menekül. Közben
azt is sejtik, hogy az érzelmeknek ebben a kockázatában rejlik a teljesebb élet lehetősége. De
azt is tudják, hogy erre a hazardírozásra rámehet
az életük is. Adél - aki korábban egy fiatal gróf
kitartottjaként némi vagyonra és egy intézetben
nevelt, titokban tartott gyerekre tett szert visszafogott céltudatosságával megbecsülést
szerzett magának a Külső-Józsefváros iparosköreiben. Nyugalmából az zökkenti ki, hogy
beleszeret a nála tizenhárom évvel fiatalabb
Császár Pálba. Miután átadta magát vágyainak,
és a férfi szeretője lett, megriad a kapcsolat
távlataitól. Úgy dönt, hogy meg kell védenie
magát önma-gától. Ezért akar feleségül menni a
nála tizenkét évvel idősebb élettársához, Sipos
Lajoshoz, akihez érzelmileg egyáltalán nem
kötődik. Sipost a váratlan ajánlat szintén
kizökkenti nyugalmából, de nemigen tiltakozik,
mert az asszony bevallja, hogy védelmet kér
tőle: mentse meg az érdem-

telen szerelem kísértésétől. Az esküvőn azonban
Irma, a mindenes cseléd, Adél távoli rokona, a
törvénytelen születésű árvalány botrányt csap, ő
ugyanis kislánykora óta halálosan szerelmes a
nála huszonkilenc évvel idősebb Siposba. „Az
Adél a Császár szeretője, a Sipos meg van csalva!" - üvölti világgá a titkot pálinkától elbódultan.
A lakodalmi sokadalom azonban nem akarja
meghallani az igazságot, Sipos is eljárja annak
rendje-módja szerint a csárdást Adéllal. Irma
elkeseredésében szó szerint veszi Sipos szidalmát: rosszlánynak akar állni. A másnap reggeli
rendőrségi kihallgatáson azonban újrarendeződnek a párok: a történtek hatására Sipos szakít
Adéllal. Adél Császárt választja, Sipos igent mond
Irmának. Mindannyian az érzelmek kockázatát, az
átmeneti boldogságot és a kiszámíthatatlan jövőt
választják a nem túl sok jóval kecsegtető, de biztonságosan belakható megszokás helyett.
Molnár azonban a Liliom egykori, kudarcnak
beillő télsikeréből okulva igyekszik annyira kétértelmű lenni, amennyire csak lehet: a bohémerkölcs szabadosságait, az érzelmek szabadságát
(amit A testőr is hangsúlyoz, az Olympia viszont
megtagad) a kispolgári családeszmény szólamaiba csomagolja. A külvárosi életképek érdességét
most is (akárcsak a Liliomban) a mesék óhajtó
módjával ellenpontozza. (Elég a Hamupipőketörténetre való rájátszásokra utalnunk.) A komédiai alaphelyzetet (mindenki hazudik, kicsit magának is, másoknak is) veszteségként, az életért,
a morális világrend fenntartásáért áldozatot hozó
banális tragédiaként igyekszik beállítani. A ha-

Varga Zsuzsa (Irma) és Spindler Béla (Sipos) a
kaposvári előadásban
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Gráf Csilla (Irma) és Újlaki Dénes (Sipos) a
pécsi Üvegcipőben (Simarafotók)

zugságoktól való megtisztulást, a szenvedélyek
nyílt vállalását viszont a komédiák happy
endjének idézőjelei közé helyezi: van okunk kételkedni abban, hogy valóban kedvező fordulat
zárja-e a darabot, várhat-e tényleges boldogság
a szereplőkre.
A darab ellentmondásai, drámai-dramaturgiai
kétértelműségei többfajta színpadi megközelítést tesznek lehetővé. Az üvegcipő újabb színpadra állításai is eltérő szellemben fogantak.
Balikó Tamás, a pécsi előadás rendezője úgy
kezelte a darabot, mintha az egy színpadi szerző
alkotása lenne: elsősorban a hálás szereplehetőségeket, az érdekes helyzeteket, a remek
játékalkalmat látta meg benne. Bezerédi Zoltán, a
kaposvári előadás rendezője viszont drámaíró
művének tekintette: a figurák sorsa, személyisége tárul fel, az események társadalmi és emberi
közege válik hangsúlyossá, megerősödnek a történet valóságmozzanatai. Bezerédi sem naturalista dráma előadását imitálja, ő is színpadi
játék-ként interpretálja a művet, de a játék nála
emberekről, sorsokról, a valóságos életről szól.
Bezerédi ezt a hatást a realizmus eszköztárának mozgósításával éri el, amelyet groteszk színekkel ellenpontoz. A kaposvári előadásban fontosak a részletek. Az eleve hatásosan megírt

jeleneteket is jellegzetes, a figurákat, a helyzeteket jellemző játékötletek sokasága dúsítja fel.
Ugyanakkor kibomlanak a színpadon a szövegben mindvégig
jelzésszerű életkép-szituációk is.
Bezerédi mozgalmas világot rajzol
az előtértörténet figurái mögé:
egyéni karakterjegyekkel jellemzi
a lakodalmi sokadalom alakjait. A
második
felvonás
díszlete
láthatóvá teszi a pontosan
kidolgozott
háttéreseményeket
éppúgy, mint az előtérben zajló
történetet. Állandó jövés-menés
alkotja a rendőrségi kihallgatás
hátterét. (Vannak itt más ügyek is,
s nem épp az Irmáé a legfontosabb.) Ezzel szemben Balikó
Tamás üvegfal mögé rejti a lakodalmi mulatságot, így a háttérfiguráknak csak a sziluettje látszódik, a rendőrségi jelenetet pedig
az előszínpadra helyezi, a játék
csak a főszereplők sorsára koncentrál. Pécsett színészközpontú,
szórakoztató előadás született,
Kaposvárott
életközpontú,
ötletgazdag,
összetett hangulatú színjátékot láttunk. (Csak a harmadik felvonás tűnik kevésbé
kidolgozottnak.)
A pécsi előadás színészei sokféle színnel élnek, de valójában csak a figurák tipikus karaktervonásait bontják ki. A kaposvári előadás visszafogottabb színészi játékstílusa mélyebb betekintést enged az alakokba, egyéni arcéllel ruházza
fel őket. (Hiányérzetet csak az okoz, hogy a határozottan megformált figurák változását nem
látjuk.) Pécsett színházi hősök és hősnők
megejtő története bontakozik ki, Kaposvárott nevetségesnek tűnő, groteszk figurák banális életigazságaira derül fény. Gráf Csilla pécsi Irmája
vonzó, naiv, odaadó, játékos jelenség, Varga
Zsuzsa kaposvári Irmája egy kicsit bolond, gyakran mond és tesz hülyeségeket, de ezt teljes
szívvel, szerencsétlen jóindulattal teszi. Az a
rend, amely a lelkében van, csupa ködképes
ábránd és közveszélyes elragadtatottság. (Értjük,
miért tart tőle Sipos, miért nem akarja észrevenni
ezt a prücsköt.) Újlaki Dénes pécsi Siposa valóban „drága mérges", a mogorvaság álarca mögé
rejtőző emberi jóság. Spindler Béla kaposvári
Siposa szeretnivalóan nevetségesnek bizonyul
bejáratott hóbortjaival, önállóságra képtelen
igazságvágyával, ügyetlenül palástolni próbált
pipogyaságával. (Zsák a foltját - mondhatjuk
végül, Sipos és Irma egymásra találását látva.)
Füsti Molnár Eva pécsi Adélja határozott fellépésű házvezetőné, aki nem véletlenül szédül bele
egy alkalmi szerelem lehetőségébe, Söptei And-

rea kaposvári Adélja egy megkeseredett asszony,
aki tudatosan akarja az életörömöt elrekeszteni
magától, nem akarja, hogy még egyszer tönkremenjen az élete, úgyis elég bajt okoztak már neki
a férfiak. Moravetz Levente pécsi Császár Pálja
egy külvárosi amorózó pózait próbálgatja, Kocsis
Pál kaposvári Császár Pálja szemtelenül fiatal és
kétségbeejtően jelentéktelen. (Érthető Adél
kétségbeesése: ilyen embertől nincs mit várnia.)
Az üvegcipő kaposvári előadása bizonyítja:
Molnár remek színpadi szerző, de a drámaírót is
elő lehet hívni belőle.
Molnár Ferenc: A doktor úr (Békés megyei Jókai Színház)
Díszlettervező: Langmár András. Jelmeztervező: Húros
Annamária. Rendező: Miszlay István.
Szereplők: Jancsik Ferenc, Karczag Ferenc, Tege Antal,
Bartus Gyula, Kiszely Zoltán, Szántó Lajos, Kalapos
László, Ács Tibor, Gerner Csaba, Dobó Alexandra,
Paczuk Gabriella, Muszte Anna, Dér Gabriella.
Molnár Ferenc: A testőr (Komáromi Jókai Színház)
Díszlet: Platzner Tibor. Jelmeztervező: Dobis Márta.
Zenei kíséret: Vincze Emőke. Rendező: Illés István m. v.
Szereplők: Boráros Imre, Petrécs Anna, Ropog József,
Németh Ica, Benes Ildikó, Mokos Attila, Szentpétery
Aranka, Nagy László, Gál Tamás.
Molnár Ferenc: Olympia (veszprémi Petőfi Színház)
Díszlet: Horgas Péter. Jelmeztervező: Rátkai Erzsébet.
Rendező: Koltai Róbert.
Szereplők: Kolti Helga, Szakács Eszter, Trokán Péter,
Szilágyi Tibor, Bakai László, Bősze György, Újhelyi
Olga.
Molnár Ferenc: Liliom (zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház)
Díszlettervező: Menczel Róbert. Jelmeztervező: Laczó
Henriette. Dramaturg: Zeljka Udovicic. Zene: Horváth
Károly. Dalszövegek: Kelemen Zoltán. Rendező: Paolo
Magelli.
Szereplők: Kaszás Géza, Olasz Ágnes, Borsos Beáta,
Kiss Ernő, Faragó András, Zalányi Gyula, Takács Katalin, Pap Lujza, Czegő Teréz, Széll Horváth Lajos, Baj
László, Epres Attila, Kiss J. Csaba, Jáger Szabolcs,
Szőke Zoltán, H. Horváth Gyula, Borhy Gergely, Kricsár
Kamill, Tóth Loon, P. Burus Sándor.
Molnár Ferenc: Az üvegcipő (Pécsi Nemzeti Színház)
Dramaturg: Duró Győző. Díszlet: Szegő György.
Jelmeztervező: Tresz Zsuzsa. Rendező: Balikó Tamás.
Szereplők: Újlaki Dénes, Füsti Molnár Éva, Gráf Csilla,
Moravetz Levente, Krum Ádám, Krasznói Klári, Sólyom
Kati, Barkó György, Bánky Gábor, Bódis Irén, Bacskó
Tünde/Bagossy Laura, Varga Erika, Pilinczes József,
Újláb Tamás, Beer György, Tadits Ágnes/Heim Aranka.
Molnár Ferenc: Az üvegcipő (kaposvári Csiky Gergely
Színház)
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmeztervező: Szücs Edit.
Zenei vezető: Hevesi András. Rendező: Bezerédi Zoltán.
Szereplők: Spindler Béla, Söptei Andrea, Varga Zsuzsa,
Urbanovits Krisztina, Kocsis Pál, Kőrösi András, Nyári
Oszkár, Csapó Virág, Bodor Erzsébet, Tóth Géza, Pálfy
Alice, Horváth Zita, Pál Tibor, Lugosi György, Karácsony
Tamás, Pálffy Zsuzsa.

