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Molnár Ferenc színpada

„Korának légköre"

Ha nagyon akarjuk, a Molnár-darabok
tartalma csupa krajcáros igazságra redu-
kálható : „Ruha teszi az embert", „Aki-nek
az isten hivatalt ad, észt is ad hozzá", - ez
volna az Egy, kettő, három; A hattyú pedig a
„Nem jó nagy urakkal egy tálból
cseresznyézni" közmondás dramatizálása.
A pszichológia felől közelítve se találni
bennük kincseket: „Éhes disznó makkal
álmodik" A farkasban meg A vörös
malomban is; Az ördög pszichológiája
pedig Osvát Béla szerint nem egyéb, mint
kommercionált freudizmus, amiben igaza
is van.

Sikerültebb művei mégis - a negyven-
egynéhányból mindössze hat vagy hét -
mintha önnön vulgáris tartalmi szintjük-

nél valamivel többet mondanának: zavar-
ba ejtik az embert lebegő káprázatuk eny-
he szédületével, mint mikor valaki fel-
hajtott egy pohár könnyű bort, s az mégis
fejébe szállt. Tán nem is volt olyan
könnyű ? De, az volt - ám mégse csak arra
jó, hogy utána jobban csússzék a színházi
vacsora. Ez egyébként is - gyomor kér-
dése: van, aki az Othello után is jóízűen
megvacsorál, másnak viszont Molnár Fe-
renc úgynevezett happy endjeitől is el-
megy az étvágya. Mert ha jól meggon-
doljuk, a Játék a kastélyban tenyérbemá-
szóan buta kis komponistájának cinikus
rászedése nem valami derűs dolog, de a
rakott káposzta „örök visszatérése" A
vörös malomban, vagy A farkas Vilmájá-
nak szűnni nem akaró zöldségszámlája -
mint minden polgári létforma legjobbika -
szintén nem az.

Bizonyos, hogy a Molnár-darabok va-
lamiféle „mégis-minősége" nemcsak
híres, sőt hírhedt színpadi technikája mes-
terfogásaiból táplálkozik, annál kevésbé,
mert e fogások - a vitathatatlanul fölényes
drámaépítő tudás ellenére - néha mellé-

fogások, s e dramaturgiai szakkifejezéssel
„jól megcsinált" darabok - nincsenek is
mindig olyan jól megcsinálva. Még az
Egy, kettő, három expozíciója sem mentes
az üresjáratoktól, A z üvegcipó' utolsó fel-
vonása inkább csak egy pesti kupleráj
csiklandós beléletén csámcsog, mintsem
előrevinné a cselekményt, A vörös ma-

lomnak sehogyse akaródzik vége szakadni,
A farkas unalmas első felvonását egy-
helyben topogó álomképek követik és így
tovább. (Az oly kívül-belül egyképpen
elhibázott művekről, mint a Riviera, Az
ismeretlen lány, Csoda a hegyek közt, Nagy
szerelem, Delila, A császár stb., ebben a
vonatkozásban szó sem eshetik.)

Persze nem lehet elvitatni tőle a fő att-
rakciót, a dialógust, mely valóban szik-
rázón pereg, sem az aforizmák, parado-
xonok sziporkáit, sem a csattanókat, me-
lyek még ma is a helyükön csattannak.
Ámde puszta szellemeskedésből még az
olyan igazán szellemes szerző se tudna
megélni a színpadon, mint Molnár Ferenc;
a viccek dömpingjét nem áll-

nyű változtatni. Megmagyarázandó: ez
avult kifejezési mód, a romantika színészi
jelrendszeréből származik. A színész - ha
érvelően szóltak hozzá, és biztosították az
új módszerrel elérhető nagyobb sikerről -
hajlik a szóra, és nem fogja többé kezét a
szívére szorítani. De képzeteiben még
mindig ott marad a romantikus elképzelés
a szerelemről. Most már nem fogja
kezével és kimeresztett szemével kifejezni.
Talán még arra is rábírhatja rendezője,
hogy teste mellett lazán leengedett
karokkal álljon. Lényeges változás
mégsem következik be. A színész a
szerelmet továbbra is romantikusan fogja
szemlélni és ábrázolni. Csak-hogy most
már elveszti hozzá nemzedékeken át
örökölt kifejezési eszközét. És még nem
alakít ki újat, megfelelőt. Elszegényedik
némileg a színészi eszköz-tár, elsatnyul az
újítások folyamatában, mert miközben az
újítások a színház minden más területére
kiterjednek - ki-véve a színészi technikát -
a rendezők csak azt írják elő: a színész mit
ne csináljon és miként ne tegyen, de nem
alakítják ki benne egy új kifejezési nyelv
igényét és készségét.

Miért kell mindjárt az egészet?

Nem kevesebbre vállalkoznak a rendezők,
mint az egész emberi világ színpadra

fogalmazására. Józef Szajna egyetlen
pillanatig sem kendőzi, hogy a Dantéban
nem annyira az Újjászületés költőjének
kíván emléket állítani - bárha előpremierje
éppen Firenzében, a költő szülő-városában
tartatott is. Szajna a mai világ poklait
fogalmazza rá a színpadra. A bűn és a
tisztaság, a fájdalom és az öröm, az élet és
a halál nagy színpadi kiállítását csinálja
meg.

Nem voltam szabatos az imént, azt írva,
„színpadra fogalmazza" a Nagy Kérdő-
jeleket. Megteszi ugyan ezt is, többnyire
azonban a színpad mellé, fölé és alá fo-
galmaz. Szajna képzelete ugyanis túlcsu-
rog az adott színházkereten. Kiömlik a
képkerethez hasonlító színházi portálok-
ból, ahogy az előcsarnokokban látható
gyűjteményes festészeti, szobrászati - és
ezektől elválaszthatatlan - tervezői mun-
kásságának kiállításán is van Auschwitz-
képe, ahol a szabályos képkeretből ki-
nyúlnak felénk elemek, lelógnak és ki-
ágaskodnak a kép peremén túlra, jelezve
és sikoltva, hogy a tervezőjével cipelt
emberi tapasztalat és fölhalmozódott fáj-
dalom nem fér már el a szabványosított
történelmi keretek között.

Fél évszázada merült föl először az Is-

teni színjáték színrevitelének lehetősége.
Normann Bel Geddes 1921-ben készítette

el a roppant lépcsőrendszert, a pokol krá-
terére emlékeztető monumentális lépcső-
gyűrűt, ebben lejátszható lett volna a mű
színpadi kivonata, ha a színházművészet-
ben lett volna abban az időben annyi
bátorság egy merőben nem színház szá-
mára készült költemény teatralizálására,
ha nem minősült volna ez akkoriban is-
tenkísértésnek, ha nem rekedt volna meg
az ötlet (szükségszerűen) egy tőképzeletű
tervező látomásánál és ha az ötven évvel
ezelőtti színházi konvenciók - köz-te a
színészi technika akkori állapota -
megengedte volna túlvilági lényeknek az
álom és valóság között egyaránt biz-
tonsággal közlekedő ábrázolását. A szín-
házművészet akkoriban lehetetlenné tette
Geddes elképzeléseinek beteljesedését.
Ötven évnek kellett eltelnie, amíg a
színház nekidurálhatta magát, hogy bele-
vágjon Dantéba.

Ez tagadhatatlan eredmény. Mégis. A
tárgyak döntenek helyettünk: egy kom-
bináltszekrény, egy golyószóró, egy elekt-
romos hűtőgép, egy Dior-modell, egy
telefon, egy íróasztal, egy aktacsomag.. .
... Legalább a színház őrizze meg az em-
beri döntéseket. Legyen a morális önren-
delkezés végvára.



ja a néző sokáig, hamarosan vigyorba
torzul, majd ásításba fúl a nevetés.

Ennyi „nem" után hol van mégis a mi-
nőségnek az az „igen"-je, melyet elöljá-
róban kölcsönöztünk a szerzőnek ? Van-
nak-e, hol rejtőznek és mely föld alatti
alagutakon törnek felszínre Molnár ér-
tékei?

Babits szerint Molnár Ferenc „igazi és
igazán modern" író, Móricz pedig, ami-
kor az 1912-es Kolozsvári Drámatörténeti
Ciklust záró előadásában A t ördögöt mint
A z igazi papságnak tikörétől kezdődő
magyar drámafolyam szerves folytatását
emlegette, kissé mentegetőzve tán a
merész összevetésért, a következőket
mondotta: „Abban, aki írónak született,
abban benne él korának egész légköre." És
ezzel Molnárra gondolt. Nos - Móricznak
e jóindulatú megállapítása nyilván-való
túlzás, mert Molnár Ferencben, még ha
egész prózáját is beleértjük, akkor sem él
korának egész légköre, nem él benne a
„magyar ugar", nem élnek benne a „ma-
gyar Messiások" sem pedig a Rohanunk a
forradalomba „isteni robbantó kedve", de
benne él korának légköréből a század-
forduló progresszív polgári íróinak ér-
zelmi lázadozása, és jellegzetes tematiká-
jával, motívumaival, stílusával benne él a
magyar szecesszió. Es ő a szecesszióban.

Alighanem ebben rejlik az ő Babits fo-
galmazása szerinti akkori modernsége, és
e tájon kell keresni mai, maradék mo-
dernségének forrásvidékét is.

Ha Molnár darabjait a puszta csont-
vázig csupaszítjuk (a sajátosságokat ext-
rém túlzásaikkal még jobban reveláló
rosszakat is), szinte valamennyiben az
igazság kifürkészhetetlenségének, a való-
ság rejtőzködésének, igazság és hazugság,
valóság és látszat kettősségének uralkodó
alapmotívumára bukkanunk. Kétségtelen:
az író korának légköre árad felénk a
századforduló talaja vesztett polgárának c
bizonytalan, lebegő közérzetéből, melyet a
filozófiában a Spencer-féle pozitivizmus,
Nietzsche „Ha minden ha-zugság, minden
szabad"-elve s a bergsoni rációtagadás
támogat meg minden oldalról; míg aztán
az addigi természet-tudomány alapjait
mindenestül megdönteni látszó Einstein-
féle általános relativitáselmélet az utolsó
szilárd rögöt is szét nem porlasztja a
polgár talpa alatt.

„Hogy mi a jó és mi a rossz, közel sem
tudjuk olyan biztosan", „A régi normák
leromlottak, még nincsenek újak, minden
dolog relatív - elvesztettük ítélőké-
pességünket" - mondja Molnár tejtestvé-

re a színpadi irodalomban, Pirandello.
„Az egész világ egy nagy színház" -
hangzik el végül a szentencia; az indi-
viduum széttöredezett tehát és kiismer-
hetetlen, csak szerepet játszunk mind-
annyian, s szerepeink akár fel is cserélhe-
tők: íme, a látszat és valóság molnári
alapmotívuma, az az archimedesi pont,
honnét dramaturgiája sarkaiból kiforgat-
ható. Tájékozódási képesség hiányában
ezért lavíroz, cirkuszi bűvészként ezért
egyensúlyoz kétértelmű megoldásokkal
az ujja hegyén. Ilyesmire gondolhatott
Hevesi András, amikor számon kérve
Molnártól legalább „az immoralizmus
bátorságát", így folytatja „ ... ennek az
írónak éppen a vegyességében, a képmu-
tatások és őszinteségek különös együtte-
sében van az érdekessége". Igen. A szín-
képnek e szivárványos színeváltozása
kápráztatja el az embert Molnár darab-
jaiban, zavarba ejtő hatásuk forrása pe-

dig az a kontraszt, mely az író kitapint-
hatóan rossz közérzete és a könnyű, léha
tónus közt feszül.

Nem véletlen, hogy látszat és valóság
egymás közti viszonya, ember és szerepé-
nek összefüggése, mint fő motívum, a
már eleve is e kettősséggel manipuláló
színpadon jut vezető szerephez Molnár
életművében, s hogy az ősidőktől fogva
épp az alakoskodásokkal, szerepcserék-
kel, átöltözésekkel oly bőven élő vígjá-
tékban találja fel leginkább önmagát -
egyenesen törvényszerű. Legjobb vígjá-
tékaiban a századvégi polgár gyökérte-
lensége, bizonytalansága, tehát az író bel-
ső habitusa találkozik szerencsésen egy
ősi, népszerű színpadi műfaj sajátos, kül-
ső követelményeivel. Sikerének egyik tit-
ka épp tán e közkedvelt, szórakoztató
színpadi műfaj és a századvégi deka-
dencia érdekes egymásba színeződésén
alapszik.

Molnár Ferenc A hattyú című játéka a Madách Színházban (Pécsi Sándor és Bencze Ilona)
(lklády László felv.)



„Ez már mánia nála - színház"

Aligha vitatható, hogy a Molnár-dara-
bokban megnyilvánuló relativista szem-
lélet, az ellentétek egymásba játszása, az
értékek teljes bizonytalansága nemcsak az
ábrázolt alakokra és helyzetekre vo-
natkozik, hanem általánosabb érvénnyel -
ha mégoly sekélyes témához nyúl is - az
írónak a fennálló rend társadalmával
szembeni kételyeit is tükrözi. Ennek
ellenére társadalmi-politikai gondok köz-
vetlen visszhangjára hiába fülelünk Mol-
nár darabjaiban; a korszakolás és a kro-
nológia teljesen felesleges tehát, annál is
inkább, mert egynémely felszínes újítástól
eltekintve formailag sem fejlődnek tovább.
Így aztán nincs semmi akadálya, hogy
időrend helyett a tematikai-szerkezeti
csoportosításból induljunk ki, mely ebben
az összefüggésben a legalkalmasabb
módszernek látszik.

Hogy a látszat és valóság fluoreszká-
lásának témája és az alapmotívum azonos
egymással - első pillantásra is szembeötlik
a színházról, színjátszásról szóló
darabokban, hol e két viszonylat bújócs-
kája többszörösen is megkérdőjelezi a
szituációt, a szerep- és tudatcserék káprá-
zatában pedig elmosódnak körvonalai, s
jóformán elillan szemünk elől a valóság.
Ámde a játék: színjáték, vagyis művészet,
így a látszat és valóság a művészet és élet
ellentétpárjával duplázódva gabalyítja
tovább a cselekmény amúgy is gubancos
szálait.

Látszat és valóság kettős fénytörésében
a szecessziós irodalom divatos témája, a
művészet és élet, művész és polgár
ellentéte, s íme, a művészhős lép porond-
ra Molnár színpadán, nem Ady, Babits
vagy Thomas Mannhoz hasonlítható
színvonalon, hanem könnyedén,
felszínesen s a szórakoztató műfajhoz illő
igénytelenséggel; de néha azért elevenbe
vág. A Csendélet című súlytalansági
állapotban lebegő egyfelvonásos
művecskében a kis vidéki segédszínésznő
ilyeneket mond féltékenységi dühében
öngyilkossággal fenyegetőző, sőt már-már
házasságra is hajlamos
színészszeretőjének: „Én elengedek neked
egy házasságot, én elengedek neked egy
öngyilkosságot. Csak ne hagyj el a
pályámon. Imádj egy kicsit jobban!" Arról
van ugyanis szó, hogy az ő incifinci kis
játékát minduntalan takarja a színpadon a
népszerű bonviván, mikor mint bukott
miniszterelnök jobbra-balra ugrabugrál,
fejéhez kapkod, és így énekli el esténként
az operett nagy-áriáját. „Játszani segíteni"

- mondja a nő -, „ez a szerelem." És ezzel
a művé-

szet és élet fontossági sorrendjében alig-
hanem az előbbinek adja a pálmát.

"Most jöjjön a mesterségem, és mutassa
meg, hogy mit tud" - A testőr színésze így
indul a csatába, melyben művész-ként és
férjként egyaránt győznie kellene, de a
szerepcserét követő majdhogynem
tudathasadásos állapotában, Karinthy „két
macska voltam"-módján, szüntelen
önmagával viaskodva, végül is mindkét
minőségében tragikomikus kudarcot vall.
És korántsem tudjuk biztosan, melyiket
tűri keservesebben. Mint ahogy semmit se
tudunk biztosan e délibábvilág tótá-
gasában, hol a tények valósággal elvesz-
tik érvényüket. Hiszen józan ésszel fel
nem fogható, hogy az asszony ne ismerte
volna fel az urát, amit nemcsak az bizo-
nyít, hogy még lemaszkírozás előtt mind a
szobalány, mind a hitelező felismeri, ha-
nem bizonyítják az emberi magatartásnak
azok az elkendőzhetetlen intimitásai is,
melyekre az asszony hivatkozik; így az-
tán hajlamosak vagyunk elhinni - bár a
szemünk láttára kibomló cselekmény rá-
cáfol - azt a nyilvánvaló hazugságot, hogy
ő is csak játszott, de játékába vala-hogy
elfelejtette beavatni a nézőt a szerző. „Az
az igazság, amit egy nő hazudik" - ezzel a
paradoxonnal veszi tudomásul végül A
tes tőr színésze és vele együtt a közönség,
hogy a valóságnak nem tudunk végére
járni. Itt a belenyugvás a hazugságba tehát
nem önkéntes alku, hanem az igazság
felismerhetetlenségének kényszerű
elfogadása: s ez egyszersmind a legtöbb
Molnár-darab végsőkig leegyszerűsített
képlete is lehet.

Az egymással szerepet játszó színész-
házaspár témáját évtizedek múlva újra
feldolgozza Molnár A császárban. E haj-
meresztő melodráma több okból is figyel-
met érdemel: bizonyítja görcsös kötődését
a témához, éles kontúrokkal rajzolja föl
képességeinek határát, és épp bámulatra
méltó baklövéseivel cáfolja azt a
hiedelmet, hogy Molnár csak rutinból él
színpadi műveiben. Ha él, akkor hát mért
nem él vele A császárban? És másutt.

Napóleon, zsarnokság, emberi jogok,
szabadság, nem Molnár Ferenc kenyere a
színpadon. Pedig tudjuk jól, hogy a Hitler-
fasizmus szorító valóságélményének
hatására választotta ezt a drámai közeget.
De mindhiába: semmit se tud kezdeni
ebben a tőle idegen színpadi levegőben az
író - csak fuldoklik, mint hal a szárazon.
Minden erőlködése hasztalan - a zseniális
színészpár játéka sehogyse szervül a
háttérben feleslegeskedő világ-
történelemmel. És az elmeháborodott

színésznő-anya, ki fia meggyilkoltatásáért
úgy akar bosszút venni, hogy előbb ma-
gába bolondítja, majd szerelmes együtt-
létük legforróbb pillanatában agyonszúr-
ja a császárt, és a Napóleon-jelmezt öl-tő,
önfeláldozó színész-apa-szerelmes-férj
émelyítő enyelgése a színpadon, a fiú
holttestével valahol a színfalak mögött,
akkora fáziseltolódást okoz a cselekmény
szálai közt, melyet a néző gyomra
képtelen bevenni.

A dramaturgiai baklövések ekkora hal-
maza a dráma- és színpadtechnika meste-
rétől, mi mást jelentene, mint hogy puszta
technika nem teszi a jó színpadi mestert,
nem ez teszi jó színpadi szerzővé Molnár
Ferencet sem, hanem az író mű-vészi
alkatának és a jól választott tematikának
szerencsés egymásra találása. Ahol az
alakok közti szituációk egyszer-re
tükrözik az ábrázolt világ és a szerző
alkati, morális bizonytalanságát - ott ki-
tűnővé sikerül a technika is.

Látszat és valóság, művészet és élet s a
számtalan maszkot váltó, felismerhetetlen
igazság az Előjáték a Lear királyhoz
groteszkjében járják legsebesebben a bo-
szorkánytáncot. Igazi enciklopédiája az
összes valóságrejtegető látszatoknak!

Ki ez a Bánáti, ez a színész? Van-e
egyáltalában körvonalazható egyénisége?
Hogy „profilja" nincs, az biztos, hisz
eltakarja Lear király „szakálla és hajtere-
bélye". „Ahányszor a számat kinyitom, a
lelkem odaszalad, hogy mondjon vala-
mit ... és egyszer Shakespeare szól rá,
hogy: . . . pszt, most én beszélek! .. .
egyszer Moličre löki vissza, egyszer Ma-
dách. . . mindig más beszél belőlem."
Még azt hihetnők, hogy e szavak csak dr.
Ernő lefegyverzésére hangzanak el, ha
szinte nem ugyanebben a megfogal-
mazásban panaszolná fel a sorsnak sze-
mélyisége széthulltát A császár színésze,
(„Ha kinyitom a szám . . . akkor jön
Shakespeare, és azt mondja: ccs, most én
beszélek. Aztán Moličre, Corneille, Ra-
cine ... És a lelkem ... végül is ... úgy
látszik, megsértődött és elbújt valahova"),
és ilyesmire panaszkodik a testőrje is.
(„Úgy megszoktam már, hogy a szín-
padon igazán folyjanak a könnyeim, hogy
most már az életben sem tudom magamat
visszatartani.") Bánáti siránkozása ezek
szerint nemcsak manőverezés - el kell
hinnünk neki, maga se tudja, fiú-e vagy
lány, illetve hogy ezt az egyet tudja csak
tévedhetetlenül. Mint ahogy a meg-csalt
férj, az irodalom tudós professzora is,
kinek pofozókedvét fokról fokra pa-
ralizálja a Lear-maszk, s a „hosszú, dús



redők" mögött testileg is elérhetetlen va-
lóság. Dr. Ernő nem tudja, ki áll vele
szemben: a „háromszáz éves agg mese-
király", a derék családapa, a nőhódító,
híres hősszerelmes vagy a konyhaablakon
elpucoló, nevetséges szoknyapecér. De
lebéklyózza a tudós irodalomprofesszort a
színház, a művészet varázshatalma is,
egészen a „pikáns vicceket" neje fülébe
sugdosó színész előtti hódolatig, egészen a
tragikomikus bocsánatkérés alázatáig. „És
bocsássa meg a feleségemnek, hogy
kinevette önt" - mentegetőzik az asszony
miatt, kit -- még egy bukfence a
szituációnak - épp szeretőjének férjét
lenyűgöző, „tiszteletet parancsoló" külseje
ingerel szüntelen röhögésre.

A látszat és valóság, élet és művészet a
színházi tűzoltó alakjában végképp
összemosódik, s mintegy összegeződve -
testet ölt. Ez a két lábon járó ellentét-
halmaz, a művészet varázshatalmának ez a
beteljesedett végzete, abban a hitben, hogy
„nem ragadt ez őrültségből sem-mi" rá,
kispolgári életeszményét a jó, pesties
prózában beszélő szereplőkkel szemben -
öntudatlanul - shakespeare-i blank
jambusokban szavalja el: „Egy jó
rostélyos, fél liternyi siller, Egy jó pipa, ez
minden, mit kívánok."

A játék és valóság viszonyát firtatja a
Színház másik két egyfelvonásosa, Az
ibolya és a Marsall is, de oly egyértelmű
nyilvánvalósággal, hogy itt, ebben az
összefüggésben szót sem érdemelnek.

Ellenben a Játék a kastélyban újabb rob-
banótöltetekkel aknásítja alá az amúgy is
ingó valóság talaját. A játékbeli játékkal
szemben a színpadi játék az élettel azo-
nosulván, a színházcsinálás oly műhely-
titkainak felfedése, mint a különböző
felvonásvégek, expozíciók stb. egyszer-
smind az élet esetlegességét is sugalmazza,
a fülünk hallatára elhangzott szavak
funkcióváltása, azaz szerepcseréje egy
másik szövegmezőben pedig általános-
ságban is tagadja minden emberi szó hi-
telét.

„Ez már mánia nála - Színház" - mond-
ják a darabban Turayról, kiben nem lehet
nem Molnárra magára ismernünk. Mottója
ez egész színpadi életművének is, melyben
a látszat és valóság kettőssége, tágabb
értelemben a szerepjátszás nyílt vagy rejtett
formája, mint látni fogjuk, majdnem
minden, és nemcsak színészekről szóló
darabjának is főmotívuma.

Az ördög
A Molnár-darabok egy másik, jól körül-
határolható csoportjában látszat és való-

ság kettőssége jó és rossz ambivalenciá-
jaként szembesül egymással, s a küzdelem
porondja a szürke, polgári életből
menekülésként meghirdetett szerelem és a
szexualitás, melyet a freudi ösztönma-
gyarázat és a nietzschei önkiélés-vitaliz-
mus elve szabadít rá a századforduló sze-
cessziós irodalmára. Mint tüzes kemence
égeti ez a szenvedély Wedekind
asszonyhőseit, ennek füstjében fuldokol-
nak D'Annunzio nőalakjai s Wilde Salo-
méja is, de ez ruházza fel emberfeletti erő-
vel Lengyel Menyhért Csodálatos manda-
rinját, és ennek lángja csap fel forradalmi
tűzzel a fiatal Ady költészetében, mint ér-
zelmi forradalmiságának egyik mozzanata.

A testi szerelem tematikáját, ha szeren-
csénk van vígjátéki, ha pechünk,
melodramatikus hangvétellel, Molnár
Ferenc vezeti be a magyar színpadi
irodalomba. Ezt piszkálja fel az Ördög
János és Jolán testében, ettől vadulnak a
hímek a Farsang Kamillája körül, ez
incselkedik A farkas szunnyadó testű
Vilmájával, fűtőzik A vörös malom
Mimájának mindkét művi szívében, de
„cicit a kismacskának" is ez adat Az
üvegcipő Irmájával, sőt, még az Égi és földi
szerelem ártatlan Lontiját is ez fekteti
nyilvánvaló tapasztalatlanságból elevenen
koporsóba ágy helyett, hogy mamlasz
szerelmét magába habarítsa.

„Az élet arra való, hogy elégjetek ben-
ne!" tüzeli a vitalizmus jelszavával Jánost
és Jolánt az Ördög, kiben Molnár Ferenc
dramaturgiai újításaként a francia
társadalmi dráma rezonőrje jut főszerep-
hez. De ismerős a figura máshonnét is:
egyenesági leszármazottja a bábjátékos-
nak és a bűvésznek, ugyanakkor őse annak
a számtalan utódnak Molnár színpadán,
akik láthatatlan varázspálcával kény-re-
kedvre cseréltetnek szerepet a képlékeny
emberi jellemekkel, s azonnal struktúrát és
nem egy esetben azonos struktúrát is
teremtenek a darabban.

Kevésbé látszik ki a lóláb, de ugyan-
ilyen ördögi figura az Egy, kettő, három
Norrisonja, aki szemünk előtt tanítja be új
szerepét a sofőrnek, ki nem kis ráter-
mettséggel nyomban magára is ölti azt; Az
ismeretlen lány Armaila grófja, ki úri
kedvéből (és sok pénzzel) máról holnap-ra
szemérmes ifjú hölgyet varázsol a trieszti
lebuj konzumnőjéből; Turay, a Játék a
kastélyban játékmestere; a Valaki

Cortinja, ki mint szemfényvesztő az üres
cilinderből nyulat, az üres semmiből bű-
vészkedik elő szerepet, s ilyen Kornély
tanácsos is, ki láthatatlan varázspálca he-

lyett a kezében tartott karmesterpálcával
dirigálja a Harmónia szerepet a dalár-
datagoknak. Es végül A jó tündér is ebből
a családfából való: az egyetlen női
boszorkánymester a számtalan férfi közt.
Tán ezért is ábrázolja Molnár malíciája
oly következetlennek, hogy előbb egy
gombnyomásra korrumpálja a szegény,
de tisztességes dr. Spórumot, majd hir-
telen szeszélyből, mint rossz tehén a szí-
nültig telt tejesrocskát, felrúgja az egészet
és mindent visszacsinál.

Csak Az ördögnek van egyértelmű be-
fejezése e jó és rossz közt egyensúlyozó
darabokban Molnár színpadán. János és
Jolán kiszakítják magukat a polgári morál
nyomasztó nyűgéből: levetik eddig
játszott szerepük álarcát, és egymáséi
lesz-nek - kiélni felgyúlt szerelmüket.
Molnár későbbi lavírozását és
megoldásalkuit egyesek a polgári
közönségnek sikerhajhászásból tett
engedményével indokolják. Erre azonban
semmi szükség sem lett volna: Az ördög,
közvetlenül az 1907-es bemutató után
már világsiker, s a polgári közönség se a
puritán hajlandóságú angolszász, se a
katolikus világban nem hördült fel Az
ördög erkölcstelenségén, ellenkezőleg,
önfeledt elragad-tatással tapsolt neki.
Sokkal valószínűbb, hogy a
talajvesztettségből származó relativista
szemlélet kérdőjelezteti meg Molnárral
saját darabjainak végkifejletét. Polgári
idill és szabad önkiélés mint jó és rossz
molnári-polgári alternatívája - különben
is hamis. Nem bűne, inkább erénye a
szerzőnek, hogy e kettő közt - az utóbbi
félreérthetetlenül erősebb vonzása mellett
- dönteni nem tud, vagy nem is akar. Épp
e habozással emelkedik saját darabjainak
sekélyes közege fölé, e habozással, mely
egy számára elérhetetlen, harmadik
erkölcsi lehetőség létezésének tudatát
sejteti.

„Voilá", fejezi be, mint mutatványos-
hoz illik, az Ördög a darabot.

„Voilŕ" - kezdődik A vörös malom, hol a
magányos ördög szerepét, hogy nagyobb
legyen a színpadi zűrzavar, immár egy
egész pokoli apparátus veszi át. Es
kezdődik a nagy mutatvány, az „alapok,
kalapok, falapok", „emeltyűk, szellen-
tyűk, billentyűk" bekapcsolásával mű-
ködni kezd a pokoli gépezet, előkerülnek
az emberből preparált (tehát preparálha-
tó!) babák, sőt, a biológiailag is kondi-
cionált (tehát kondicionálható!) kétszívű
Mima, ez a tipikusan nietzschei „szép és
veszélyes macska a nemiség csapdájával",
hogy egyetlen óra leforgása alatt bűnbe
vigye, addig játszott tisztességes



szerepéből kiugrassza Jánost, az együgyű
erdészt, ezt a „rakott káposztát kérődző
trotlit", ahogy Hevesi András nevezi.
„Nekem repülés kell . . . A csillagokig fel,
bűnben, élvezetben, szilajságban. Nem
vagy elég gazdag" - tér rá Mima rögtön a
tárgyra, és forogni kezd azon nyomban a
rontás mechanizmusának a testiség és
vitalizmus mellett legsebesebb molnári
lendkereke, a sátáni nagyhatalom, az
elembertelenítő, fetisizált - Pénz. És a
jámbor erdész még határidő előtt akkora
disznóvá változik, mintha Kirké varázsolta
volna el az Odüsszeiában. Ekkor az író
azonban meggondolja magát, kideríti,
hogy csak álom volt az egész, és
visszazavarja Jánost a párizsi hotelekig
bűzlő rakott káposztához. És János elindul,
egyenest az orra után . . . De az ironikusan
tálalt rakott káposzta semmi kétséget sem
hagy afelől, hogy János a jó ember
szerepét csak játszotta - mentségére legyen
mondva, hogy a rosszét is.

Ugyanilyen ironikus és kétértelmű A
farkas Vilmájának megtérése az álom-
képekben magára öltött szerepek után,
kétértelmű, de sajnos, inkább giccses és
melodramatikus Kamilláé a Farsangban,
miután az Ördög kaszkadőrjét, a sátáni,
guruló gyémántot előbb kézbe kaparintja,
majd elég meggondolatlanul újra kiereszti
a markából és visszagurítja.

Dramaturgiai funkció nélkül, mint rákos
daganat beteg sejtjei burjánzanak el a
Molnárt kísértő motívumok a Rivierá-ban,
hol a szerepcseréhez az áruház
ruhakészletének jóvoltából még a
beöltözés sem hiányzik. Pénz, nagy élet,
elegancia, kurvaság, a szecessziós
motívumok halmaza az egyik, tisztes
szegénység, tiszta szerelem, sokkal gyen-
gébb vonzása a másik oldalon. Mintha
Karinthy írta volna meg a Zozó levelének
szatirikus színpadi parafrázisaként.

A motívum megszállottjaként, a sze-
repjátszást - ugyancsak dramaturgiai
funkció nélkül - ad absurdum viszi el
Molnár az Égi és földi szerelemben. „Égő
gyertyák közt, virágok közt, fehérben"
fekszik be Lonti elevenen a koporsóba,
hogy eljátssza egy hulla szerepét. „Micso-
da rettenetes komédia!" - siránkozik a
megrémült atya, s a néző rábólint. Igen. Ez
már nem mánia, hanem monománia nála -
színház!

Két ízben rugaszkodik neki Molnár,
hogy egyértelműen a „jó" princípiumát
juttassa diadalra színpadán. A struktúra
azonos, csakhogy az emberbőrbe bújtatott
ördög és társai helyett ezúttal emberbőrbe
bújtatott angyali lények mű-

ködnek közre, mint mutatványosok. Bár a
produkció a cselekmény szerint mind a
kétszer sikerül, az árulkodó dramaturgia -
inkább kudarcra vall. Az Úridivat Ju-
hászát, e jámbor boltost ugyanis
olyannyira Dummer Augusztnak ábrázolja
a szerző, hogy környezetének megtérése
csak karikatúrának fogható fel.. A Csoda a
hegyek közt „mennyei ügyvédje" pedig
hiába varázsol szenteket a gyarló szerep-
lőgárdából, a valóságot még egy csodával
is meg kell toldania, hogy a földön meg
nem valósítható, „másik igazság"-nak
érvényt szerezzen. Így hajtja végre itt saját
briliáns eszének trónfosztását Molnárban a
bizonytalanság és az érték-teremtés
képtelensége.

Közvetlenül az ellenforradalom után
íródott A hattyú, és a sikeren felbuzdulva,
pár év múlva az Olympia. Birokra kelve
Herczeg Ferenccel, tán azt akarta velük
bizonyítani Molnár, hogy az ő ké-
pességeiből se csak tipikusan pesti alakok,
de tőről metszett, igaz, magyar jellemek
megformálására is futja. Így kerülhetett a
két snájdig, nyalka, fess, Duda Gyuri-
szándékú operett-magyar A hattyú és az
Olympia szövegkönyvébe. E két darab
nélkülözi ugyan a szecessziós tematikát,
de a szerepjátszás ezúttal se maradhat el.

A hattyúban szerepet játszik az egész
fenséges család, de a drága, bölcs Jácint
atya, kit inkább vén csirkefogónak ne-
vezhetnénk, a szituáció megmentésére
még külön kis produkcióval is szolgál,
mikor a szemünk előtt, fülünk hallatára
elcsattant csókkal, a tények érvényét ta-
gadva, funkciót, azaz szerepet cseréltet,
mint ahogy Turay manipulál az elhangzott
szavakkal a Játék a kastélyban szövegében.

Önarckép
És végül a Liliom. Hogy jó-e vagy rossz,
hogy giccs-e vagy nem giccs - sokan
vitatják. Hogy rokonítható-e a Tóth Ede-
féle népszínművel, hogy folytatják-e
stilizált, népből jött alakjai s helyenként
versritmusba lendülő prózája annak
hagyományait - jó volna végére járni. Itt
azonban nem ezért illeti meg különálló
hely Molnár színpadi művei közt, hanem
mert Liliom az egyet-len Molnár-alak, ki
nem tud szerepet váltani. Első látszatra,
mintha volnának mások is: de, például az
Égi és földi szerelem Lontiját csak
viszonzatlan szerelmének kényszere veri
ártatlansága bilincseibe, az „üvegcipős"
Irma pedig, mint álruhás királykisasszony,
már eleve sem

egészen azonos önmagával. (Ezenfelül
még beöltözik utcalánynak is, ami nagyon
jól illik neki ...) De Liliomot egy tömbből
faragták, s belső parancsra ragaszkodik
önnön jelleméhez; s ez a dramaturgiai
evidencia meg kell fejtsen valamit Molnár
emberi és írói talányaiból.

A Liliom egy kissé kulcsdarab, önval-
lomás, „a művész önarcképe". „Minek
rágod itt magadat? Ott a szépművészet, az
való neked. Művész vagy te. Nem vagy
tisztességes ember" - csalogatja vissza
Muskátné a hintához Liliomot, a hintához,
ahonnét odahallik a verkliszó.

... hát itt maradhat azér... - tűnődik
Liliom - ha én a művészetbe megyek" -
majd kitör belőle a művész-gőg: „Hát nem
köll a publikumnak a Hózlinger ?"

Závoczki Endre, a Liliom, a ligeti hin-
táslegény clownszerű alakjába Molnár a
szürke polgári létforma előkelő emigrán-
sának, a művésznek vonásait vetíti bele. „
... én tényleg egy disznó vagyok, de nem
vagyok házmester . . .", „ . . . én csak azt
tudom, ami a mesterségem", „A
házmester, ahhoz házmesternek köll lenni"
- hajtogatja konokul végig a darabban. S a
hintáslegény kontra házmesterszintre
csökkentett művész-polgár el-lentét
egyfelől, másfelől - Molnár ironikus
önkritikájaként - Liliom rátarti
művészgőgje és kis semmi egzisztenciája
közti kontraszt: ez a darab könnyek közt
mosolyogtató igazi humorának forrása.

Liliom nem tud más lenni, mint aminek
született, és amikor a kényszer mégis
ráviszi, és elindul, hogy a „tisztességesek-
nek" a házmesterszintet meghaladó vi-
lágába szóló belépőjegyként elkövesse
élete első igazi bűnét és embert ölj ön, a
liget rettegett réme, Liliom, a strici, a
csirkefogó hamiskártyás elbizonytala-
nodik, félszegen ténfereg a számára idegen
cselekvésközegben, elveszti fölényét, és
még Ficsúr, ez a kisstílű gazember is rá
tudja szedni; végső soron ez az úttévesztés
okozza suta kis tragédiáját is. Liliomnak
nem szabad szerepet cserélni.

A Liliom végre hitet tesz valami mellett, s
paradox módon épp az alkudozó Molnár
teszi ezt, hitet a halálos bűnök fölött
tisztességeskedő polgári létformával
szemben a megalkuvásra képtelen művészi
hivatás konok őszintesége mellett. Úgy
látszik, tudta a varázsszót. De hogy miért,
kinek, kinek a szolgálatában kell
elmondania - már nem tudta. És végső
soron erről a tanácstalanságról szólnak
darabjai.


