
DÉVÉNYI RÓBERT

Párhuzamos szereprajzok

Molnár Piroska Kroetz és
Sorescu drámájában

Minden művészi képesség a gyakorlattal
óhatatlanul specializálódik - ez alól a
színészet sem kivétel. A színész, aki a
pályakezdés aranykorában még azt hiszi,
hogy ha igazán tehetséges, bármit és bárkit
el tud játszani, előbb-utóbb szem-besül
önnön határaival. Lezárul a feladat-keresés
extenzív korszaka, hogy egy szűkebb
spektrumban kifejtett intenzív alkotó
tevékenység kövesse. Az átállás kinek
könnyebb, kinek nehezebb. Van, aki
elhárítja magától a felelősséget, úgy
vélvén, hogy felettes intézményként úgyis
a színház dönt helyette, szerencsésen vagy
szerencsétlenül - neki mindenképpen
alkalmazkodnia kell. Mások engedelmesen
hagyják magukat beskatulyázni. Megint
mások - és alighanem a legdrámaibb
alkatúak - nyomasztó válságként élik meg
a vajúdást, és addig nem nyugszanak, amíg
legalább nagy fesz-távolságú pólusokkal
nem helyettesítik a totalitást. És ha ehhez a
színház nem nyújt pástot, hát megteremtik
maguk: előadóestekkel, az „egyszemélyes"

pódiumi műfajok egyéb produktumaival.
Úgy tűnik, Molnár Piroska idei szín-

házon kívüli feladatvállalásai mögött is ez

az ösztönző erő lappang. Molnár Piroska
színészi irányultsága jellegzetesen pólusos.
Egyfelől a hétköznapok emberét
fogalmazza meg szívesen: a földhöz-
ragadt, vegetáló realitást. Valami szigorú
egyensúlyt keres az ábrázolás művészi és
dokumentáris hitelessége között, mű-vészi
eszközei jóformán észlelhetetlenek, csak
arra valók, hogy az autonóm privát
személyiség illúzióját keltsék. Magyarán:
Molnár Piroska nem engedi magát tetten
érni az „alakításon", azokat a megoldá-
sokat keresi, amelyekben az élet „kis
igazságainak" logikája hiánytalanul elfedi a
játék művi logikáját.

A másik póluson Molnár Piroska a
személyiség mitikus felnagyításának mo-
dern lehetőségeit keresi. Ezek az alakjai
nem földhözragadtak, hanem őserejűen
földközeliek. Nem efemer egyéniség
nélküli tömeglények, hanem egyéniség
feletti archetípusok.

Kroetz monodrámája, a
Kívánsághangverseny, amit Molnár Piroska
Horváth

Zsolt rendezésében négy alkalommal
játszott a budapesti Fiatal Művészek
Klubjában, eminens lehetőséget nyújt a
dokumentáris pólus felmutatására. A
darab a szupernaturalizmus jellegzetes
terméke. Minden valódi, színházi érte-
lemben igazoltan preparálatlan. A szoba-
színház „egy az egyben" azonos Rasch
kisasszony lakásával, főzőfülkéjével, für-
dőszobájával, toalettjével egyetemben.
Csak az a bizonyos negyedik fal nincs fel-
húzva, hogy a néző a történendőknek
mégiscsak tanúja lehessen. Pontosabban
miniciózus megfigyelője, hiszen rivalda,
színpad nincs, a szobaszínház méretei
mindent mikroszkopikus közelségbe
hoznak.

Azon az estén, amikor szürke kis em-
bertársunkat módunk van legintimebb
cselekedeteiben is kifigyelni - éppen nem
történik vele semmi. (A poént - akár a
szerző - a végére tartogatom.) Hazaér-
kezik, átöltözik, takarít, a szükségét végzi,
tévét néz, rádiót hallgat, majszolgat,
szőnyeget csomóz, tisztálkodik, le-
fekszik. Arca jószerivel kifejezéstelen, és
természetesen meg sem szólal, hiszen nem
bolond, hogy magában monologizáljon, és
nem is egy szokványos lélek-tani dráma
hősnője. A sivárság a szerzői szándék
lényege: ezzel kívánja dokumentálni, hogy
Rasch kisasszony minden estéje
hasonlóképpen morzsolódik le, vagyis
időtlen idők óta vegetál az automatikus
életjelenségek szintjén. Minthogy
gondolatait nem fedi fel, a minden
jelentőséget nélkülöző tevékenységek
pedig nem alkalmasak arra, hogy
belélássak: nem tudhatok meg róla sem-
mit, színészi alakításra elvileg nincs szük-
ség. Nincs „vörös fonál", amit a játék

felszíne mögött érzékeltetni kell, nem
szabad a figurával azonosulni, hiszen ez a
stílussal összeférhetetlen érzelmeske-
déshez, exhibicionizmushoz vezet, ám a
demonstráció is tiltott, minthogy így a
színész hivalkodóan közszemlére tenné az
alkotófolyamatot.

Emberfeletti színészi alázat kell ahhoz,
hogy e gúzsbakötöttséget a színész több
mint egy órán keresztül elviselje. Hogy ne
essen pánikba az unalom szakadatlanul
kísértő fenyegetésétől. Gyengébb idegzetű
művész alighanem kibúvót keresne. Talán
okot adna a voyeurködésre, elvégre
mégiscsak szenzációs dolog a művésznőt
közvetlen közelről kilesni védtelen neg-
lizséjében. Molnár Piroska természetesen
egy pillanatig sem él ezzel az ízléstelen
lehetőséggel. A másik könnyítés az
lehetne, hogy némajátékát „beszédessé"

erősíti, és valamiféle jelzést mégiscsak kül-
dene a nézőnek az alak személyiségéről,
belső folyamatairól. Molnár Piroska ri-
gorózusan betartja a szerzői utasítást:
érzelmi kapcsolatban csak saját keze-
munkájával, a szőnyeggel van, amit oly-
kor-olykor elégedetten, már-már kedv-
telve nézeget. De ez a félszeg irgalmas-
ságú közjáték nem bolygatja meg az este
kérlelhetetlen egyensúlyviszonyait, csak a
kontraszt kiemelését célozza. Végül is ne
kerülgessük: Molnár Piroska mindent
egyetlen lapra tesz fel. Az utolsó né-hány
percnek, a „slusszpoénnak" kell
visszatekintőlegesen is létrehoznia vala-
miféle katarzist, izgalmassá tenni a sivár
pepecselgetés lapályait.

Rasch kisasszony ugyanis ezen az estén
öngyilkosságot követ el. Ebben külön-
bözik ez az este az ezernyi előzőtől. Te-
gyük hozzá: csak ennyiben, a differencia
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alig észlelhető. Molnár Piroska e tettét
sem dramatizálja, nincs búcsú, fontolgató
vívódás, a gyógyszerporciózás a lehető
leggördülékenyebben vált át a szándékos
túladagolásba. Az élet iránt
szükségképpen közönyössé vált ember-
társunk maszkja a halálélménytől meg-
lepett arccá.

Ez a poén jellegzetes kroetzi action

gratuite: nem vezethető le az előzmé-
nyekből, ugyanakkor kikezdhetetlenül
igaz. Provokáló, sokkoló hatása kétség-
telen. De többről van itt szó, mint egy
mélylélektani karsztfolyamat arcul csapó
igazságáról. Kroetz a fekete humorú
groteszkek egy jellegzetes hatásmechaniz-
musát alkalmazza biztos kézzel. Pesten
egész vicc-makámok készültek erre a
patentre. „Anyuka, én nem akarok Ame-
rikába menni!" - nyűgösködik az ebadta,
és csak a poénból derül ki („Ússzál,
kisfiam, ússzál)"), hogy az ellenkezés
koordinátáit az Atlanti-óceán kellős kö-
zepéhez kell kötnünk. (A magyar
egyfelvonásos-irodalomban Hubay A
zsenik iskolájában vagy Görgey a
Népfürdő-ben él ezzel a technikával.) Ez a
tartalmakat, a mozzanatok primér
jelentését alapjaiban kiforgató, új
összefüggéseket teremtő „plánváltás"

csakugyan alkalmas arra, hogy a katarzist
késleltesse, az előadás élményét ne a
befogadásra, ha-nem a feldolgozásra
koncentrálja, arra a „lépcsőházi"

szakaszra, amelyben némileg
megszégyenülve revideáljuk lapos
ténylogikánkat.

Ebben a sokkhatással kikényszerített
visszatekintésben Molnár Piroska drá-
maiatlan, hétköznapi ténykedése egy-
szeriben drámainak tűnik. A felismert-
konfliktus előhívófürdőjében markánsan
kirajzolódik a szerep arca. Rasch kis-
asszony állandó, már-már kényszeresen
rögzült foglalatosságaival védelmi vonalat
igyekezett kiépíteni magányának ásítozó
szörnyei ellen. Amíg van mit tennie és
görcsös pedantériája nem mindennapi
találékonyságra vall -, addig nem kell a
helyzetén gondolkoznia. Már-pedig ez a
modern társadalom elsőszámú lelki-
higiéniás javallata. („Ne ismerd meg
önmagadat!") Most látjuk, hogy Rasch
kisasszony igen előrehaladottan sajátította
már el az ennek megfelelő elő-előírásokat.
Csaknem tökélyre vitte ezt az életmódot.
Már az olyan hazug kapcsolatpótlékokra
sincs szüksége, mint amit a
tömegkommunikációs eszközök kínálnak.
(Horváth Zsolt, nyilván a magyarítás
szándékával, Szilágyi János Hal l ó , i t t

vagyok műsorával helyettesíti

a német rádió szívküldijét. Nem túl sze-
rencsésen: a lelki klinika szövege túlsá-
gosan kiugrik a háttérből. És ezzel a
Kívánsághangverseny cím is értelmét veszti.)
A baj csak az, hogy amint a gépezet leáll. -
Rasch kisasszony lekapcsolva a villanyt
nyugovóra tér a védelmi sánc azonnal
összeomlik. Mit tehet az ember:
éjszakáról éjszakára nagyobb adag alta-
tóhoz folyamodik. Míg végül szinte ész-
revétlenül átlépi lét és nemlét grammok-
kal tovább nem fokozható batármezs-
gyéjét.

Nagyjából a Kroetz-előadásokkal azo-
nos időszakban játszotta Molnár Piroska
sorozatban a román Sorescu Anyaöl című
színművének monodráma formátumú
főszerepét a Dunaújvárosi Bemutató
Színpad vállalkozásában.

Külön elemzést érdemelne, mi az oka,
hogy amíg Kroetz drámái divatáramlat-.
ként hódították meg a magyar színpado-
kat, addig Sorescu -- aki pedig drámaíró-
nak, költőnek egyaránt jelentős -- semmi-
féle figyelmet nem kapott. Adósságunkat
vele szemben csak a könyvkiadás törlesz-
tette, és Jónás című monodrámáját mu-
tatta be az amatőr Reflex Színpad (Zala-

egerszeg) ugyanannak a Merő Bélának
rendezésében, aki most a dunaújvárosi
bemutatót jegyezte.

E kirekesztettség jelentős
többletfeladatot ró az alkotókra. Amíg a
kroetzi „tárgyiasság" légköre már
meglehetősen kikísérletezett, Sorescu
színpadi világa terra incognita. Helye
valahol a költői expresszionizmus
térképén jelölhető ki, talán a lengyelek
szomszédságában. Kifejezőeszközeiben
lírai, filozófiai, groteszk, szürreális,
folklorisztikus, kultikus elemek
ötvöződnek. A közlésmód legalábbis a
főszereplő lrina tanítónőé
alapvetően verbális. Amíg Rasch
kisasszonynak egy szava sincs, amit a
közönséggel megoszthatna, lrina költői
látomásokkal fedi fel lelkiállapotát.
Például így szorong: „Csupa felleg a
szám, s ha dörög, vacognak a fogaim. Es
pattogzik róluk a zománc. Mintha
gyökerestől tépnék ki a fogaimat ...
micsoda vihar ... hihetetlen ... Jaj, csak az
ész fogai bírják!..."

És persze nem csak a szöveganyag ru-
gaszkodik messzire a hétköznapiságtól.
Amíg Kroetznél minden mozzanat szűken
és szigorúan „az, ami" - Sorescunál min-
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dennek csak akkor van értelme, ha tágabb,
metaforikus jelentése is felfogható. Kroetz
színpadán valamennyi történés a vegetáció
szintjén egyenértékű, így a folyamat
esetlegesen kaotikus, „mint az életben".
Sorescu a cselekményt parabolisztikusan,
a költői allegória stációi köré szervezi.
Rasch kisasszony antihős, akitől Kroetz
megtagadja a művészet talapzatát, Irina
egy mítosz koturnusán áll, ős-anya, kezdet
és/vagy vég, aki elhatározásaival az
emberiség sorsáról dönt stb. A polaritások
felsorakoztatása tetszés szerint folytatható.
De talán ennyi is elég annak
érzékeltetésére, hogy a színészi hitelesítés
egymásnak homlokegyenest ellenkező
igénye jelentkezik a két feladatban.
Valóban nem mindennapi kihívás!

Mielőtt számba vennénk az eredményt,
egy dramaturgiai kitérőre kényszerülünk.
A z A n ya ö l egy sajátos szerkezeti problé-
mája ugyanis külön leckét ad fel a szí-
nésznek.

A darab alapsémája nem ritka a modern
drámairodalomban. Itt sincs nyílt
konfliktus a szó hagyományos értelmé-
ben, a tulajdonképpeni cselekmény egy
külső erő feltartóztathatatlan eszkalá-
ciójához való szakadatlan alkalmazkodás,
a térdre kényszerülés folyamata. E
drámatípus különösen azon helyzetek
modellálására alkalmas, amelyekben az
erőviszonyok reménytelenül egyenlőtle-
nek, az ellenfél mindenható, a katasztrófa
tehát brechti értelemben „kezelhetetlen".
Ez a séma különösen kedvez a költői haj-
lamú drámaíróknak, hiszen a helyzetek
kiváltotta lírai reflexiókat állítja előtérbe.

A z Anyaölben e z a nem ember léptékű,
gigászi erő a világ végpusztulásával fe-
nyegető Vízözön. Az a bizonyos bibliai
Negyven Nap számláltatik Irina (és így
mindnyájunk) feje felett. A kezdettől,
amikor még képes kirekeszteni tudatából,
tenni a magáét a várandós asszonyok sora
szerint, a valós helyzettel való
szembenézésen át a végső magány iszo-
nyatáig.

Ám Sorescu nem csak ezt a tisztán ta-
golódó, progrediáló folyamatot írta meg. A
játék második képeként beilleszt egy
bővítményt, dialógussá tördelve a
monológot. Irina beszélgetőpartnere az
Öreg, a tanítónő apja. Irina vajúdásával
egyidőben ő a halálra készülődik. Gro-
teszk, mégis parasztian bölcs méltósággal.
Mindent elrendezett: felvette halotti
ruháját, befeküdt maga választotta ko-
porsójába, és várja a jó halált. Mert mint
az írói instrukció sugallja: „Természetes
halállal hal meg, nem nagyon bán-

ja. A jó halál olyan, mint a könnyű szülés."

Keletkezés és elmúlás kontraszt-
párhuzamát Sorescu virtuózan kiaknázza.
A haláltusa és a szülőgörcsök meg-
megújuló rohamai nagy költői erővel rí-
melnek egymásra, egészen az érkezés és
búcsú egyszólamúvá összefonódó siko-
lyáig.

Kétségtelen, hogy a cselekmény meg-
bicsaklik. (Parlagian fogalmazva: a v í z -

szint emelkedése csaknem egy fél órára
szünetel.) A helyzetnek inkább költői,
mint drámai közlendője van. Sorescu
ezzel szuggerálja, hogy önmagában a
halandóság nem tragikus. A humanizált jó
halállal létrehozható valamiféle
együttműködés, belátó konszenzus. De
Irinára - és így miránk - egy másfajta el-
múlás leselkedik. A Szörny-halál. A ki-
irtódás. A lét nullaváltozata, amellyel nem
békíthet össze a bevégzettség és
folytatódás reménye. A distinkció olyan
fontos, hogy csakugyan megéri a forma-
bontást, a lírai vargabetűt.

A színpadi megvalósítás sajnos kielé-
gületlenül hagy. Természetesen csak
vizsgálódási módszerünk szemszögéből
jogosult ezt Molnár Piroskára hárítani. A
plaszticitás hiánya nyilván rendezői
bizonytalanságból is ered. És különösen a
partner, Márkus Ferenc alakítása kör-
vonaltalan. Magatartása anekdotikusan
különcködő, a groteszk mély filozofikuma
alig érinti. De kétségtelen, hogy Molnár
Piroskának sem hiszem el a szituációt. Úgy
tűnik, mintha az író feledkezett volna meg
az ár fenyegetéséről, holott arról van szó,
hogy Irina ekkor még képes kizárni
tudatából. (Mint mindannyiunknak.) Az
anyaság kegyelmi állapota burokként
védi. Molnár Piroska nem érzékelteti ezt a
kivételességet. Vala-miféle elvont
egyszerűség követelményének hódolva
játszik, így a nehéz óra megreked a
hétköznapiság szférájában, a jelenet
életképpé degradálódik, elszürkül.

A darab egy meghökkentően sajátos
levegőjű mozzanattal kapcsolódik vissza a
fővonalhoz. A rendezés itt biztos kézzel
ötvözi a stiláris komponenseket, és e
közegben Molnár Piroska játéka is drá-
maivá sűrűsödik. A halottas/szülőházba
maskarák érkeznek. Irina a hagyomány
ismeretében úgy véli: az apját elsiratni, a
kis jövevényt köszönteni. De a pacurkák
összezagyválják tisztüket: a csecsemőt
sámánkodják körül halottként, és a ki-
terítettet a szerencse szülöttjeként. A bal-
jós „félreértés" megrepeszti Irina biz-
tonságérzetének burkát. Szorongani

kezd. De nem babonás falusi asszony-
ként. Irina intellektus. Tanítónő. Első-
generációs értelmiségi. Aki tanulta és
tanította, hogy a mítosz olykor csak ósdi
rémmese. A makacsul zuhogó, kiadós eső
még nem Özönvíz. Molnár Piroska
árnyaltan mutatja fel a mai embert az
Utolsó Ember archetípusában.

A végjáték azonban megint elerőtle-
nedik.

Sorescu minden rokonszenve hősnőjéé.
Valóban: megrendítő gazdagsággal
vonultatja fel az egyenlőtlen küzdelem
emberi tényezőit: Irina hitét, bizakodását,
lelkierejét. De az igazságot sem hall-
gathatja el. Hogy a Negyven Nap
visszaszámlálásának kezdetével Irina - és
így mindannyiunk - sorsa megpecséte-
lődött. A fel-felpislákoló remény csak
öncsalás, pillanatnyi, törékeny menedék,
amit a realitás nyomban összezúz. A szí-
nészi feladat nagyon kényes. Ha Irina hite
a legkisebb mértékben is deklaratív - a
szerep üresen patetikussá válik. Ezt a
veszélyt Molnár Piroska elkerüli. Illú-
zióinak gyökere hiteles: a bekövetkező
egyszerűen elfogadhatatlan. De mégis
megtörténik! Ami Irinára - és így mi-
reánk - vár, azzal csak a kétségbeesés
legfojtogatóbb pillanataiban tart lépést a
képzelet. És ezt a leterhelést Molnár
Piroska már nem vállalja fel.

A probléma megint részben rendezői.
Sorescu színi instrukciói végletesen na-
turalisták. Az ő színpadán: „A szobák
mintha átlátszó akváriumban volnának.
Ide-oda úszik minden, ami úszhat, dobo-
zok, üvegek, a veder stb., mert itt is ma-
gasan áll a víz, majdnem az ágy tetejéig
ér, és egyre emelkedik. Néhol kisebb ör-
vények látszanak." Merő Béla felemás
inspirációkat merít a szerzői elképzelé-
sekből. A villám például „igaziból" -értsd
nikopódium-poros szikraesőként - csap a
fába. Az apokaliptikus ellenerő, a Víz
viszont nem jelenik meg a színpadi
látványban. Vagyis nincs ami érzékeltesse
a valódi helyzetet, ami leleplezze a nemes
illúziók igazságértékét. Ezt alkalmasint
szintén - a monodráma belső
konfliktusaként - a színésznőnek kellett
volna eljátszania. De Molnár Piroska
visszatorpan. Valamiféle hamis kíméletből
tompítja, kétesélyessé teszi a végki-
fejletet. Okát csak találgatni lehet. A kér-
dés izgató, hiszen az élet „kis körét",
Rasch kisasszony esetét Molnár Piroska
kérlelhetetlen keménységgel ábrázolta.
Vajon úgy vélte: ha mindannyiunk ne-
vében kér színpadot, könyörületes vi-
gaszra szorulunk?


