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Molnár Ferenc Valakije a
Játékszínben

A darab

Molnár Ferenc 1932-ben írott háromfel-
vonásosa, a Valak i , nem különbözik
alapvetően az életmű nagy részétől. Kicsit
talán több benne az üresjárat és a puszta
rutin, mint Molnárnál általában, de
ugyanakkor feltétlen pozitívuma e da-
rabnak a korszakban pontos, hatásképes
ötlet is.

Egy szélhámos -- egyébként - gazdag
leánykájának egzisztenciális biztonságot
kíván szerezni. Ezért, az élet könnyedebb
elviselése végett, hazudik számára egy
férjet. Nem egy akárkit, nem egy valakit
természetesen, hanem egy grófot. Az ötlet
idáig rendjén való és helyt-álló: annak a
világnak olyan a berendezése, hogy a
karrierhez a pénz önmagában még nem
elegendő. A gazdagság mellé rang is kell,
különben az ember egy percig sincs,
úgymond, biztonságban. Szükséges tehát
egy férj, egy gróf az élet elviseléséhez. Es
mi kell egy férj, egy gróf létezéséhez ? -
kérdezi Molnár, majd szomorú iróniával
olvassa a fejünkre: minden, csak nem a
valódi személye. Elegendőek a történetek,
a papírok, egy-egy tárgy, egy-egy levél,
egy bankbetétszámla, jobb esetben egy el-
lenség. Ez az ötlet inkább lírai, mintsem
drámai, viszont könnyű lehetőséget teremt
a „haszon" azonnali begyűjtésé-re, hiszen
színpadi kiaknázhatósága egy pontig
vitathatatlan, ám azon túl már erőteljesen
kérdéses. Ott ugyanis, ahol az ötlet igazi
fordulatokra adhatna lehetőséget, ahol
valódi változások következhetnének be,
épp ott merül ki, és lesz nyilvánvalóvá
egysíkúsága. Akármilyen pontos is az ilyen
megfigyelés az emberi személyiség
hitelének kétségességéről e világban, azért
több réteg együttes meg-értésére, több
jelentésszint egyszerre való érzékeltetésére
nem alkalmas. Igaz, hogy az ötlet
színpadképes, hiszen gyorsan kiterjeszthető
e szorongás minden nézőre is; egyikünk
sincsen abban a helyzetben, hogy
személyisége hitelét ne érezné
veszélyeztetettnek. A darab és a nézőtér
közös élménye adott: így a többes szám
első személy az önirónia és a jól leplezett,
de jól működtetett önsajnálat révén hamar
kivívható. Molnár és kö-

zönsége mintha egyek lettek volna egy
általános probléma révén. Mindez igaz, ám
ma sem lehetne jobban érzékeltetni ennek
a mechanizmusnak a működtetését, mint
ahogy azt Schöpflin Aladár tette a Nyugat
hasábjain az ősbemutatóról írván: „A
nézőtér nagy pszichológusa ő, vigyáz,
hogy amit mond, annak atmoszférája ne
legyen sem sűrűbb, sem ritkább, pontosan
olyan sűrűségű legyen, mint a nézőtér
atmoszférája, mert különben nem jön létre,
vagy megszakad az áram színpad és
nézőtér között, a rivalda olyan határvonallá
válik, amelyen elbotlik a hatás. . ."
(Nyugat, 1932. március.) Schöpflin
kritikája rávilágít a molnári siker
természetének egyik fontos mozzanatára,
arra, hogy e z az eljárás el-kerülhetetlenül
csak pillanatnyi eredményeket hozhat.
(Eltelvén egy-egy időszak, Molnár újabb és
újabb felújítóinak nyilvánvalóan
vadászniuk kell, hogy az adott helyzetben
mely művet is lehetne jól aktualizálni,
analógiás sémája révén felhasználni.)

Molnár ismeri az embereit, mindig épp
elég mély, de még élvezhető is. Soha nem
vár el a közönségtől többet, mint amit az
tud. Olyan ő, mint a népszerű pedagógus,
aki mindig azt kérdezi a tanulótól, amit az
tud, és véletlenül sem lép túl ezen a
határon. Molnár sem követelt egy kicsivel
sem többet, soha nem vette komolyabbra a
hangot akár annyival, hogy

Molnár Ferenc: Valaki (Játéksz ín) . Kubík Anna és Szi rtes Gábor

nekünk, nem túl késeieknek is maradjon
dolgunk, kételyünk, megoldásra váró
problémánk a művekkel kapcsolatban. Így
történt tehát, hogy a tanár és tanítványok
együtt tűntek el. Ötvenegy évvel később 'a
közönség már kicserélődött, ha nem is
tudjuk, hogy milyen, de annyi biztos, hogy
nem ugyanaz. A hatásmechanizmusnak a
korszakban oly pontos kimérése, a rivalda
és nézőtér közötti határ akkor oly pontos
feltérképezése ma már nem áll.

Azaz a darab felett eljárt az idő , kínos-
sá, múzeumivá dermedt. Ami egykor friss
és szellemes volt, az ma üres és ki-módolt
lett, a valaha rafinált pedig szegényesen
kopott és átlátszó. Talán túlzott
egyszerűsítéssel az is mondható, hogy túl
sok idő telt el, és bizony túl ronda dolgok
történtek 1932 óta ahhoz, hogy a mai néző
a gúny és irónia eme fokával beérhetné.
Mindaz, amit Molnár Ferenc megsejtett, az
durva, de már hétköznapi valósággá lett;
ma a személyiség elvesz-tett hitelének
kérdésekor nem igazán fordulhatunk
Molnárhoz, e tekintetben a dolgok úgy
alakultak, hogy már jobb, komolyabb
orvosra szorulunk. A múzeumi jelleghez
vezet az is, hogy messzire tűnt Molnár és
hőseinek szociális mezeje is. Nyoma
sincsen annak a társadalmi valóságnak,
amelyben alkotó és hősei együtt
lélegezhettek. Eltűntek az álgrófok és
pubik, valamint a hű komornyi-



kok. Önmagában véve persze ez a tény
még nem lenne probléma, hiszen az idő
minduntalan kihúzza egyes művek alól a
„szőnyeget", minduntalan eltűnik az az
eredeti helyzet, amelyben egy-egy mű
fogant. Ám így derül ki egyes darabokról
- köztük Molnár műveiről is -, hogy a
változásokat nem bírják ki, ahogy más
alkotásokról épp az ellenkezője bizonyo-
sodik meg, ugyanis hogy a beállott vál-
tozások fontosabbá, megfejthetetlenebbé
és magyarázatot követelőbbekké tették
azokat.

E mű olyannyira saját korában fogant s
annak szól, hogy a korszak eltűnésével
szinte a mű is felszívódik. Molnár oly
sokat bízott a korra, a külső reagálások-
ra, hogy a valaha pontos dramaturgiai
ötletek, kiváló célzások, szójátékok, per-
gő fordulatok helyén ma már nemegyszer
csak egy több-kevesebb szeretettel el-
játszható társalgási színmű unalma ásít.
Kiveszett ebből a műből, ha valaha ben-
ne is rejlett, a jelentéstöbblet, a megfej-
tésre váró probléma. Molnár ma teljesen
érthető, nincsen olyan részlete, amelyet
ne világítana át túlzott élességgel a
szándék egyértelműsége, világos inten-
ciója.

A helyzet

Benedek Miklós első rendezésével nem
pusztán Molnár megrendezésére, de ennél
többre is vállalkozott. Az előadás
válaszolni kívánt megszületése miértjé-
nek kérdésére is. Nem csupán arról volt
szó ezen az estén, hogy miként kell Mol-
nárt játszani, hanem arról is, hogy egy-
általán kell-e.

A kettős szándéktól vezérelve Benedek
Miklós egyrészt - okosan alkalmazkodva
a játékszíni tér szűkösségéhez - pontosan
és híven eljátszatta a darabot, nagyfokú fi-
gyelemmel, időnként érzékelhetően meg-
valósítva rendezésében is a reá színész-
ként feltétlen jellemző keserűséget, sötét

gúnyt. Mindezen túl azonban szándéka
volt a darabválasztás megindoklása, a
maga mentségének feltárása is. Ennek
megfelelően az előadást némiképp idé-
zőjelek közé tette, folyamatosan kisebb
utalásokkal látta el, megkérdőjelezve
ezekkel annak első jelentésében való ön-
feledt szemléletét. Épp ezért világították
meg a rivaldára rakott lámpák a hősök
arcát rég látott módon, és Molnárnál is
régebbi időket idézve.

Agárdi Gábor, Kubik Anna és Szirtes
Gábor időről időre ironizálták a stílust,
heves mozdulataikkal, egy-egy gesztusuk-
kal túlléptek a darab keretén, de soha nem
oly erősen, hogy az annak önfeledt
szemléletében elmerülni kívánó nézőt
megzavarnák. A szándékos utalás-
rendszer egyértelművé azonban mind-
össze az előadás végén válik. Agárdi a
darab utolsó mondatai után felolvas egy
összeollózott Molnár-szöveget, ezzel
indoklandó az előadás és a szerző ak-
tualitását egyaránt. Molnár e szövegében
így ír: „Bocsánatot kérek - mielőtt a
függöny legördül, szeretnők igénybe
venni türelmüket. Szégyenletes és vissza-
tetsző a huszadik században, amikor
csaknem az egész világ megőrült, és én itt
állok, kisember egészen más okból, mint
a világ milliói, oly nevetségesen
jelentéktelen problémán gyötrődve,
amelytől bárki a legnagyobb könnyed-
séggel megszabadulna. Nem az intellek-
tuális színvonal egészen különös mélyre
süllyedését jelenti, hogy egy ilyen dolog
izgat, de ilyen pillanatokban úgy érzem,
csaló vagyok, aki ügyes fogással kisebb
adót fizet a történelemnek, mint amennyit
fizetnie kellene. . . Elnézésüket kérem,
hogy elloptam ezt a sóhajtást abból a sok
milliárdnyi sóhajtásból, ami az
emberiséget illeti meg azért, ami nap mint
nap a világon történik."

Ez a szöveg ez után az előadás után
legalábbis kettős jelentéssel bír. Egyrészt

e befejezés a szó tiszta értelmében Bene-
dek és Molnár magamentése. Másrészt
azonban ez a válasz arra a miértre, amely
Molnár újrarendezésének kapcsán felme-
rül. S e tény önmagában véve is figye-
lemre méltó. Miért érezte Benedek Mik-
lós, ez a feltétlen tudatosságáról és mély
színházi elkötelezettségéről egyaránt is-
mert színész úgy, hogy Molnár játszása
magyarázatot követel? Miért érezte úgy,
hogy Molnár választása nem kézenfekvő -
ez az egyik kérdés. S mindezzel szorosan
összefügg az is, hogy mire kívánt
válaszolni az előadással és e levéllel. Be-
nedek tisztában van azzal, hogy arra
„áram" közönség és színpad között tűn-ni
látszik, épp ezért pótolja ezt a szándékok
nyílt feltárásával és kimondásával.
Akarva-akaratlanul, de úgy áll a dolog,
hogy Benedek allegóriaként tekinti
Molnárt egy a világhelyzetre adott
színházi válasz lehetséges változataként.

Miképp rekonstruálható tehát az elő-
adásból és a kommentárból Benedek
szándéka, az a kérdés, amelyre a válasz a
Valaki újrajátszása, e színész rendezőkénti
bemutatkozása ezen művel? Nem pusztán
a várható sikerre számítva választotta e
művet. Érzékelhetően az a könnyedség és
profizmus fogta meg ben-ne, ami a
fenyegető világhelyzet ellenére is e darab
sajátja. Kérdés, miért tekinthető színházi
válasznak egy ilyen maga-tartás?

A legkönnyebb kétségtelenül az len-ne,
ha a „magas kultúra" sáncai mögé be-
húzódva kérdőjeleznénk meg e könnyed-
ség igazságértékét, és úgy fogalmaznánk:
ha a világállapot ily mértékig rossz, akkor
a színház ne kommerszet játsszék, hanem
vállalja a tragikus helyzet méltó feltárását
- illően nehéz művek által. Ám a
probléma, bonyolultabb ennél, még ha egy
ilyen érvelés letagadhatatlanul tartalmaz is
igazságelemeket. Ugyanis úgy is
kérdezhetünk, hogy egy nehéz helyzetben
miért ne lehetne Molnárt játszani ? Miért
ne épp most szórakozhatnánk a
személyiséghiány és a szélhámosság ke-
délyes összefüggésein (amint az sem volt
például véletlen, hogy Thomas Mann oly
pontos szigorral felépített éle-te végén az
Egy szélhámos vallomásain dolgozott) ?

Viszont Benedek mégsem „egy az
egyben" játssza Molnárt, és ez teszi
figyelemreméltóvá az előadást. Amit lá-
tunk, az nem pusztán jókedvű játék,
érezhetővé lett egy szomorú, letagadha-
tatlanul nyomasztó felhang is. Benedek
Molnárt felhasználva a színház egyik le-
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hetséges ars poeticáját vallja. Azt állít-ja,
hogy mindennek ellenére ragaszkodnunk
kell a színház érthetőségéhez, fri-
volságához, jókedvéhez, professzioniz-
muson alapuló hagyományához, társalgási
civilizáltságához. A színház nem képes
többre, mint a játékra, arra viszont
maradéktalanul képesnek kell maradnia. A
süllyedő Titanicon is az utolsó pillanatig
játszottak a zenészek. Egy ilyen
értelmezés és vallomás jogosultsága mind
elméletileg, mind gyakorlatilag - hiszen
ezt bizonyította az előadás is -
letagadhatatlan és érthető. Ám mindez
mégis nyugtalanná és Molnár
professzionizmusának ellenére is
gyanakvóvá, rosszkedvűvé tesz.

Képtelen vagyok annak elfogadására,
hogy a színház ne lenne mindig több. Nem
tartom a színházat abszolút varázs-
erejűnek, de annál teljesebbnek gondolom,
mint amit például a molnári tradíció
felhasználásával és centrumba állításával
jelenthet számunkra. Elfogadom Benedek
választását és válaszát, de nem hiszem,
hogy a színház csak ennyi, és csak erre
képes: úgy gondolom, hogy képes lehet az
életre és a valóságra is.

Az előadás

Varga Mátyás rafinált és pontos díszle-
tének köszönhető, hogy a Játékszín
cseppnyi tere alkalmassá vált a molnári
illúzió létrehozására. Benedek Miklós te-
hát rendelkezett egy térrel, ahol pontos
karmesterként vezényelhette kis csapa-tát.
Megítélésem szerint ennek az elő-adásnak
a szigorúan „szakmai" lényege abban
állott, hogy végre valódi színész-színházat
láthattunk. De ki tudhatná ezt jobban egy
színésznél? - kérdezhetnénk. Viszont jól
tudjuk, hogy a színészt centrumba állítani
képes előadáshoz rendezni is tudni kell.
Benedek érdeme az, hogy a kórus
összeállt, és az egyéni teljesítmények
együttes teljesítménnyé lettek, létrehozva
egy itt és erre az alkalomra szóló
játékmódot, amelyből egyikük sem ugrik
ki. Öröm volt azt is lát-ni, hogy a
színészek segítették egymást, a
csapatmunka jó közérzete megtette a
magáét. Az abszolút főszereplő Agárdi
Gábor, Cortinja valóban reális. Úri és
pitiáner, fölényes és ijedt egyszerre.
Agárdi jól játssza el a figura súlyos bi-
zonytalanságát, hiszen elegáns komédiá-
zása alatt a mélyből fel-felvillan egy-egy
riadt hangsúly, félelemmel teli pillantás.
Ez az ember egyrészt az „élet ura", más-
részt mégiscsak egy simlis bűnöző. Á
szerep e kettősségét Agárdi jól hasz-

nálta Kubik Annával szemben is, ügyesen
váltogatta a világfi és a szégyenlős apa
eltérő hangsúlyait.

Kubik Annát ilyen jónak és természe-
tesnek még nem láttam. Humorára, ked-
vességére és iróniájára egyaránt szüksége
volt, de végre lehetősége nyílt ennek
bemutatására is. Az átmenetekben azért
kisebb hiányokat éreztem, kiváltképp a
Roberttel való viszonyban. A titokzatos
nő szerepe mögül időről időre előtörő
vágyakozás hangsúlyozottabb is volt a
kelleténél. Persze az is hozzátartozik a
dologhoz, hogy épp a realitás és szerep
ütközésének kérdései a Valaki
leggyengébb oldala, és épp ilyenkor derül
ki, hogy mennyire csak a felszínen kohe-
rensek ezek a figurák.

Szirtes Gábor Robertjével jól egyen-
súlyozott a kabaréfigura harsányabb és
Molnár társalgási hangneme között. Bi-
zonyos, hogy e fiatal színész kiváló ka-
rakter, és amennyire a szerep sémaszerű-
sége lehetővé tette, annyira megfogható,
reális és élő volt. Jó pár helyen át-ütött a
saját humora, s arról, hogy Robert végül is
nincs, arról nem ő tehet.

Öröm volt látni Pártos Erzsi Júliáját, a
tagadhatatlan életöröm és játékkedv uralta
a teret, amint a színésznő megjelent: úgy
tűnik, formája töretlen, teljes. Kézdy
György ügyvédje stílusában kissé eltért a
többiektől. Az állandó ordítás és hadarás
az egész előadást figyelembe véve kicsit
idegen maradt, de önmagán belül
érvényes volt. Hiszen Kézdynek is
játszania kellett, és ez az ügyvéd
olyannyira papírmasé, hogy ha a színész
nem él valamilyen radikális fordulattal,
akkor a szerep talán megoldhatatlan.
Epizodistaként tűnt fel Ronyecz Mária,
Martz Tibor f. h, Csurka László, Putnik
Bálint, akik mind egy-egy színt kellett
hogy megmutassanak, és ezt mindannyian
lelkesedéssel, látható jókedvvel tették.

Végezetül külön kell megemlítenünk a
szinte szöveg nélküli inast játszó Kun
Vilmost, aki a semmiből teremtette meg a
mindenkori inas kutyahűségű jellemé-nek
kiváló karikatúráját.
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Ugyanaz sokadszor

Michael Frayn-vígjáték
a Vígszínházban

lla jól belegondolunk, nem is vagyunk
olyan elmaradottak itt Pesten. Az utóbbi
két-három esztendőben az angolszász
sikerdarabok csőstül áramlottak a Víg-
színház és kamaraszínpada, a Pesti Szín-
ház deszkáira. Equus, Amadeus, Az ele-
fántember s most ez a Frayn-darab: nincs
hát okunk panaszra, ha a világszínház fo-
galmát csak a fenti geográfiai pontok köré
szűkítjük.

Ugyan e színház - érdekes egybeesés -
rendkívüli előszeretettel foglalkozik
színházról szóló, belterjes közegben
játszódó művekkel, azaz atelier-
darabokkal: Párizsi élet, Őfelsége komédiása,
Hat szerep keres egy szerzőt.

Mindezek azonban - főleg az alkalmi
színházba járónak - nem tűnhetnek föl, bár
a jelenség mögött mindenképp kell
magyarázatnak lennie. Számára - így szá-
munkra is - az adott előadás létezik, annak
értékeit kell latra vetnünk. Ami vita nélkül
állítható: ez a komédia valódi technikai
bravúr, megállíthatatlan gag-sorozat, aki
ezen nem tud nevetni, az
gyomorspecialistához utalandó savanyú-
jóska. De hogy 1982-ben Angliában az
„év darabja" legyen - ahhoz már nagyon
gyér drámai termésnek kellett lennie
brithonban is. l la még a „legszínszerűbb",
„szituációkban leggazdagabb" el-nevezést
kapta volna!

Nevetni persze lehet, s nevetni, nevet-
tetni jó: de a legnagyobb kínba kerül az,
aki másnap-harmadnap el akarja mesélni,
mit látott. A felejtés már a rosszul mond-
ható címnél kezdődik, és halad is tovább.
Nem tudjuk, miért és min nevettünk, csak
hogy valami vicces tolongás volt az egész.
S amit jó szívvel az ötletekkel való
túlzsúfoltságnak tulajdoníthatunk, az
voltaképpen a gondolati ürességet leplezi.
Ha csak blődlizés a cél, akkor nincs is
hiányérzetünk, de ha valamiféle jellem-
tipologizálásba kezdenek, akkor joggal
várhatom el a kibontakozást is, miképp
fognak a felvázolt típusok egymással
szembesülni, felépülni, kifejleni stb. „So-
kat akar a szarka" példázat Frayné, bár nem
túl sok ilyen jó gagman lehet a szakmában,
mint ő, s ezzel sokat mondunk. Mert hát


