
orábbi dolgozataimban néhányszor már
innen-onnan körüljártam a megálla-

pítást, miszerint Molnár Ferenc nevû dráma-
írónk nem sok teret enged a függetlenedni
óhajtó rendezôi koncepcióknak. Most Mácsai
Pál és az Örkény Színház jóvoltából olyan Az
üvegcipô-elôadást láthattunk, amely a leg-
messzebb rugaszkodik el az írott betûktôl, még
éppen anélkül, hogy a produktumot az írói
kézjegytôl megfosztaná. (Ha a remélt olvasók
még nem fedezték volna fel: ez az a típusú kri-
tikusi igény, amelytôl túl messzire rugaszkod-
ni sem nem tudok, sem nem akarok.)

Hogy Molnárban, jelesül Az üvegcipô-
ben jócskán vannak édeskés, sôt émelyítô
ízek, tagadhatatlan. Amikor Mácsai átírja

Elidegeníti Molnárt az adott esetben
maga Molnár, aki Végvári Tamás bámula-
tos maszkkal kistafírozott alakításában
jelenik meg, és merôben szokatlan dolgo-
kat mûvel: harangot kongat az idômúlás
megjelenítésére, avagy a viharjelenetben
szélgépet mûködtet. Sok dolga amúgy
nincs az elôadásban, s dramaturgiai funk-
cióra is csak akkor tesz szert, amikor
rendôrtanácsosként, mondhatni, igaz-

Irmának a Ciklus keresztnevû Sepszkírrôl
szóló esztétikai állásfoglalását, s csupán a
keresztnév és a – helyesen ejtett – veze-
téknév felcserélésére szorítkozik, a mon-
dott ízektôl határolódik el. A hangsúly az
iróniára, a fanyar, karcos ízekre helye-
zôdik át. A színigazgató egy korábbi ren-
dezése kapcsán a csillogó Csehovról írtam;
most az elidegenítô Molnár paradoxonát
emelném ki. 

ságosztóként üzemel, jelenléte azonban
jelzi, hogy amit a tisztelt közönség lát, az
nem élet, csak (?) irodalom, egy finom, re-
zignált, ôsz hajú, pápaszemes, nem ke-
véssé pohos idôs dzsentlmen produk-
tuma. De megmutatkozik ez az elidege-
nítô – és ezzel magasabb irodalmi rangra
elôléptetô – szándék számos egyéb ren-
dezôi megoldásban is. Például mindjárt
Füzér Anni száraz – és nyilvánvalóan ren-
dezôi sugallatra született – díszletében,
amely a helyszíneket és járásokat éppen
csak jelezve teremt rideg, minden ottho-
nos-hangulatos bútor vagy kellék nélküli
játékteret a szereplôknek. (Szakács Györ-
gyi jelmezeibôl viszont ezúttal hiányzik a
rá jellemzô alkotói ihletettség.) Hosszan
lehetne sorolni a további részleteket, így a
már említett vihart, amely egy fél színpad-
nyi lepel (civil minôségében ünnepi asz-
talterítô) hullámoztatásában tombolja ki
magát, a mennyekbôl hulló szirmokat,
amelyek éppoly égszínkékek, mint Irma
rajongott szódásüvegei, a botrány szem-
lélôinek fotográfiához rendezett tablóját,
avagy a hepiendet súlyosan relativizálni
hivatott, látomásos menyegzôi zenekar
visszarendelését.   

Ám a rendezôi szándékok elsô számú
megtestesítôi mégiscsak a színészek. Ne ta-
gadjuk, hogy Molnár szereplôi elsôsorban
szerepkörök egyéni recept szerinti illusztrá-
lói: csillagszemûen rafinált naivák, az érett
asszonyiság konvencionális színeiben szik-
rázó primadonnák, morcos, de kenyérre
kenhetô natúrbursok, léha bonvivánok
(bon vivant: aki tud élni). De mesteri meg-
szerkesztettségüknek hála, ezek a szerep-
kör-illusztrációk bámulatosan képesek föl-
venni alakítóik hús-vér körvonalait, való-
sággal egybeolvadnak velük, s így esik meg,
hogy mindnyájunknak, sôt egész színház-
történetünknek megvannak a maga emble-
matikus Molnár-figurái, hogy a magam
kedvenceibôl csak Ruttkai Éva Anniját, Pá-
ger Antal Turaiját, Domján Edit Irmáját,
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Für Anikó (Adél) és Gálffi László (Sipos)
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Sulyok Mária Plata-Ettingennéjét, a leg-
újabbak közül Kerekes Éva Színésznôjét
vagy Csányi Sándor Liliomát emeljem ki. 

Mácsai színészvezetése egészen sajátos:
elemel a valóságtól, stilizáltat, elidegenít-
tet, de egyszersmind, az ábrázolás legmé-
lyén, minden megnyilatkozást a színész
felépítette alakból vezet le, tehát bizonyos
szintig humanizál is, s ezzel a kettôsséggel
sikerül elkerülnie minden didaxist csak-
úgy, mint minden giccsbe hajló negédet.
Ebben a bonyolult konstrukciós munká-
ban több ihletett partnerre is akad. Az el-

sôk közt említhetem Hámori Gabriellát
(Irma), akinek színészi vértezetében én még
eddig nem találtam hézagot, és a szerep-
osztás legaljáról Bíró Krisztát (Keczeli Ilo-
na), aki éppenséggel specialistája a környe-
zetüktôl elütô, fanyarra stilizált alakoknak. 

Irmához Mácsai talált egy alaphangot:
az egzaltált exhibicionizmusét, amely Há-

mori Gabriella minden megnyilatkozását
áthatja. Ez a kislány, bár „ártatlan”, de nem
ôszinte, és nem is naiv, hanem mestere az
öndramatizálásnak, és magára írt életsze-
repét játssza el elemi játékösztönnel, Dide-
rot színészparadoxona szerinti átéléssel és
kívülállással, mígnem a rongyos muskátli
parádés szerepében puhára fôzi a naiv mû-
bútorasztalost. Partnereként Gálffi László
(Sipos) egészen furcsa alakítást nyújt. Sipos
Lajos ugyanis – és ezt az elôadás egy pilla-
natra sem feledteti – nem az ô szerepe, sôt
a lehetô legtávolabb áll az ô szubtilis érzé-

kenységû, minden ízében mûvészi mûvész-
alkatától. Nos, Gálffi a rendezô bábásko-
dásával képes ebbôl a hátrányból elônyt csi-
holni: belecsempészi az agglegény aszta-
losba az ifjú Rimbaud-t, és eljátssza, hogyan
játssza el Gálffi László Sipos Lajos szerepét. 

A dráma tengelyében álló trió harmadik
tagjaként, vagyis Adél szerepében Für Ani-

kó rezignáltan pajkos, szája sarkában
megbúvó mosolyával, fásultan, már-már
spleenesen érzéki színpadi lényével teremt
sajátosan összetett figurát, annak ellené-
re, hogy a vezérmotívumául választott
lefojtottság miatt néhány nagyobb váltás
alkalmát – valószínûleg szándékosan –
kihagyja.

Három fôszereplôjével, valamint Vég-
vári Tamással és Bíró Krisztával Mácsai-
nak szerencséje volt. Ha vár az elôadással
úgy tizenöt évet: még a  Roticsnéhoz túl fi-
atal, de amúgy csupa találó színt felrakó
Egres Katinkával is szerencséje lett volna.
A többiek, anélkül hogy az elôadás össz-
hatását lerontanák, kevésbé meggyôzôek.
Czukor Balázs (Császár Pál, azaz a negye-
dik fôszereplô) homogénebbül ellenszen-
ves, mint azt szerepe és az elôadás stílusa
indokolná. Járó Zsuzsa (Viola) az egész
dráma legcsikorgóbban negédes párjele-
netébe az ôszinteség szikráját sem lopja
bele; a koncepció által megengedett vi-
szonylag alacsony szinten sem teszi embe-
rivé a figurát. A házmesterpár alakítói kö-
zül Máthé Zsolt jelentéktelen, Kovács
Olga nehezen érthetô módon népszínmû-
vesre, szinte már tûzrôlpattantra hangolt.
Végül Jánoska Zsuzsának (Miss Burnaby)
a rendezô egyszerûen nem teremtett játék-
lehetôséget, és meg is bûnhôdik érte: a
kuplerosné angol társalkodónôjének sze-
repében rejlô kabinet jellegû humorle-
hetôség teljesen elsikkad. 

Ami a dramaturgiai munkát (Guelmino
Sándor és bizonyára Mácsai Pál) illeti, a
kihagyott majd tucatnyi szereplô hiánya
nem érzôdik, bár Lilike szerepének fehér
egérre való átosztása nekem inkább atelier
érvényû poénkodásnak, semmint igazi trou-
vaille-nak érzôdött. A húzásokkal sincs ba-
jom, csak épp sajog a szívem a „nagy mar-
ha kis marháért”, a mirtuszkoszorút öltött
Romajzer Adélkáért, leginkább pedig a
„kegyelmes grófné Engemcsiccsért”. 

Néminemû szeplôivel egyetemben sze-
rettem ezt az elôadást, úgy is mint a Mol-
nár Ferenc-i, sokszor egynemûként jel-
lemzett színpadi kánon rugalmasságának
újabb dokumentumát.

MOLNÁR FERENC: 
AZ ÜVEGCIPÔ 
(Örkény István Színház)

DÍSZLET: Füzér Anni. JELMEZ: Szakács Györgyi.
VILÁGÍTÁS: Bányai Tamás. ZENE: Lázár Zsig-
mond. DRAMATURG: Guelmino Sándor. ASSZISZ-
TENS: Ádám Dorottya. RENDEZÔ: Mácsai Pál.
SZEREPLÔK: Gálffi László, Für Anikó, Hámori
Gabriella, Czukor Balázs, Járó Zsuzsa, Vég-
vári Tamás, Egres Katinka e. h., Máthé Zsolt,
Kovács Olga e. h., Jánoska Zsuzsa.
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Hámori Gabriella (Irma) és Gálffi László 
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