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Molnár Ferenc - ma

A cím nyilván többet ígér, mint ameny-
nyinek a kifejtésére pillanatnyilag lehe-
tőség van. A jelzett témának csak egy-két
aspektusát említjük, azokat is váz-latosan.

1983/84 telén még mindig a Macskák, a

tél végi-tavaszi hónapokban a Ját ék a kas-
t é lyban aratta Budapesten a legnagyobb
közönségsikert. Mind a kettő a Madách
Színház előadása. A közönség egy tekin-
télyes része a Madách Színház mellett sza-
vazott tehát; noha mind a közönségnek,
mind a kritikusoknak van egy másik része,
mely vagy egyáltalán nem szereti a
színházat, vagy fanyalogva ismeri el
sikereit. Mindkét tartalmú viszonynak
föltehetően ugyanaz az oka: a Madách
Színház a magyar színházi hagyományok
leghatározottabbikát, a magasrendű szó-
rakoztatást folytatja.

Ugyancsak ez a kettősség tapasztal-
h a t ó Molnár Ferenc műveinek a meg-
ítélésével kapcsolatban is. Tudjuk - sőt,
mindig is tudták - hogy ő az a magyar
színpadi szerző, akit először játszottak az
egész világon, és nemcsak egyszer-
kétszer. Mégis, volt idő, amikor a hazai
színházak hallani sem akartak bármelyik
művének a bemutatásáról. Es manapság
már csak ne higgyük, hogy a művészet-
politika akkori irányítóinak elitélő véle-
ménye vagy éppen tiltása miatt. Tudjuk -
sőt, mindig is tudták -, hogy darab-írói
technikája felülmúlhatatlan, és mégis
elavult, áporodott polgári szemléletűnek
tartották műveit.

Mint hazánkban majdnem mindenről,
Molnár Ferenc műveiről is elsősorban
érzelmi fogantatású véleményeket hallani
és olvasni. Az elismerés az elképesztően
nagyszerű színpadtechnikai tudása alapján
műveinek tartalmát, világképét is sokkal
pozitívabbnak tartja; az elutasítás pedig
műveinek tartalma, világképe alapján
lényegtelennek minősíti a nagy hírű
franciákénál sokkal-sokkal tökéletesebb
dramaturgiáját.

Molnár Ferenc megítélése talán kevésbé
függ egy-egy történelmi-társadalmi
szakasz minéműségéről, mint más íróké.

Már ősbemutatóinak alkalmából meg-
jelentek szélsőségesen különböző véle-
mények és kritikák. Történelmi-társadal-
mi meghatározók elsősorban az ötvenes
évekbeli megméretését határozták meg.
Történelmi, szociológiai és szociálpszi-
chológiai közhely, miszerint a különböző
tartalmú-minéműségű korszakok a világ
arculatát, a valóság lényegét másként és
másként láttatják. Olyan korszakban,
amelyek éles korfordulók - igen sok
megnyilvánulásformában - vagy-vagy-
ként láttatják a világ arculatát, a valóság
aspektusait. Akár a francia polgári for-
radalom, akár a szocialista forradalmak
bizonyos szakaszaiban valójában maga az
élet egyszerűsödött, le majdnem telje-sen
egyértelmű igenre és nemre; s az
egyedeknek is ilyen „egyszerű" válaszo-
kat kellett produkálniuk a kor jellege
miatt. A forradalmak eme szakaszai után
szükségszerűen bekövetkezett a valóság
ütemének lelassulása, valamint egyre ha-
tározottabb differenciálódása, a legegy-
értelműbb társadalmi erők egységes vo-
nalainak részvonalakká történő elkülö-
nülése. A társadalmi erők minéműségé-
nek eme két szélsőséges változatát a kor
emberei teremtik meg, de éppily termé-
szetes, hogy az általuk létrehozottak visz-
sza is hatnak benső világukra. Azt is
befolyásolják, hogy a valóság egészéből
és teljes összetettségéből mily tényezők
emelkednek ki mint fontosak, és melyek
süllyednek le mint - ha szükségesek is, de
- lényegtelenek. Igy nyilvánvalóan az
adott korszak embereinek benső világa,
tudata, értékrendje - sőt, például az
igazság minéműségéről vallott nézetei
hozzák létre, de tükrözik is vissza („Te-
szik, de nem tudják") a kor minéműsé-

gét. Valljuk be már végre őszintén azt is,
hogy az úgynevezett sematikus irodalom
korszakában másként értelmeztük magát a
fogalmat, gyakran nem vettük észre a
művek sematikusságát, illetőleg - mert
mást tartottunk fontosnak a történelmi
meghatározók által kialakult vagy-vagy
látásmódjából - lényegében
megbocsátottuk az akkori művek sema-
tikusságát. Nagyon szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy az egyed felelősségét végül
sohasem szüntetheti meg, ha a valóság-
hoz vagy annak részleteihez való viszo-
nyát egy-egy történelmi-társadalmi hely-
zet minéműsége is meghatározza. Az
egyed is „teszi" az erővonalakat, és nem
mindig mentség, ha „nem tudja"; hiszen
azokban mindenképpen részt vesz. A
felelősség azért sem szüntethető meg ezen
ok miatt, mert a történelmi-társadalmi
dinamizmusokat el is torzíthatják, illetve
azok el is torzulhatnak.

Az egyedek benső világát még abban a
tekintetben is meghatározza egy-egy adott
korszak - kizárólag azt említjük, ami a
téma szempontjából fontos -, hogy igazi
szükségletnek tartják-e az élet élvezetét
és/vagy a szórakozást, avagy nem;
illetőleg úgy ismerik-e el ezeknek
fontosságát, hogy eszmeileg, végső soron
mégis mellékessé minősítik? Mert az
ötvenes években - a színházi műsor-
politikát tekintve - lényegében ez utóbbi
volt a helyzet. De hadd tegyük hozzá: az
ötvenes évek egyedeinek lelkében is ez
volt a képlet. Szeretett volna szórakozni,
feloldódni, de mivel a külső világban a
szocialista eszmeiség - akkori
megjelenésmódjának magjában - két cso-
portra redukálta az embereket, ellenségre
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és „mi"-re, és mivel az eszmeiség - akkori
megjelenésmódjának magjában - minden
téren a szocializmus építésevagy-nem-
építése vagy-vagyára szűkítet-te az
egyedek tevékenységét - erkölcsi
értékhierarchiába is helyezvén ezeket -
gyakran szórakozását is rossz lelkiismeret
kísérte.

Molnár Ferenc, aki elsősorban szóra-
koztat, „megtagadott örökségnek" szá-
mított, még a hatvanas évek elején is. (L.:
Osváth Béla: Türelmetlen dramaturgia.)

*

Manapság már felszínre tör az a gondolat -
például Nagy Péter Drámai arcélek című
könyvében -, hogy a magyar szín-ház a
századfordulón, a közönség igényéből
következően voltaképp szórakoztató
színház volt. De úgy hisszük, az volt a
kezdetek kezdetétől. Kelemen László és
Kazinczy Ferenc tragédiaprogramja
éppúgy megbukott, miként ahogy kiszű-
rődött a társadalmi és szociális tartalom a
reformkorban megszületett népszín-
művekből, és „magyar operetté" vált.
Csiky Gergely csak az anekdota szintjén és
zsánerfigurákban mondhatott társa-dalmi,
szokás- vagy habitusbeli igazságokat,
kritikákat; Bródy Sándornak és Móricz
Zsigmondnak csak egy őszinte drámát
engedélyezett a közönség, már a
másodiktól kezdve meg kellett változ-
tatniok „legalább" a befejezést. És ez mind,
mind a közönség szórakozni vágyó igénye
miatt történt így. A közönség emez igényét
természetesen a színház-igazgatók
közvetítették az íróknak. S ez lényegében
egyet szüntetett meg, vagy nem is engedett
érvényre jutni: hogy a magyar színház
most egészéről van szó - akár
megközelítően is úgy fejezze ki és
tükrözze a társadalmi lényeget, ahogyan
például a líra; vagy hogy a színház váljon
a lényeges társadalmi tudattartalmakat
hordozó művészeti ággá, mint például
Lengyelországban.

Sokszor panaszkodunk amiatt is, hogy
nálunk nem volt és nincs a világ-színház
számára is utat nyitó rendező-egyéniség.
Amióta a rendező olyannyira fontossá vált
a színházi előadás létrehozásában, nem
volt egyetlenegy sem, aki szórakoztató
színházi előadásokkal és az ezeket
létrehozó művészi elvekkel vagy akár
eszközökkel nyitott volna új szín-házi
forma-utat, forma-lehetőséget. Köz-hely,
hogy Antoine-tól Sztanyiszlavszkijon,
Artaud-n, Jouvet-n keresztül, ha tetszik
Grotowskiig minden világvi

szonylatban jelentős rendező lényeges
társadalmi és egyéni tartalmakat közlő
színházat épített föl. Hogyan nőhetett
volna ki a világszínház számára valamit
mondani-adni tudó magyar rendező akkor,
amikor a közönség miatt csak szó-
rakoztató színházat csinálhatott, azzal
pedig lényegében újat adni a világnak,
akár csak Európának nem lehet. A magyar
közönség - szériában - csak a szórakoztató
előadásokat tartotta el. Ugyan-is nemcsak
passzívan, de a gondolatokat és a
mérlegelést aktívan vezérlő módon kell
tudnunk, hogy egy színházat nem-csak
anyagilag kell eltartani, hanem lá-
togatottsággal is. Az a színház egyáltalán
nincs eltartva, amelynek nézőtere
rendszerint csak negyed- vagy egyharmad
részében telik meg; s még akkor sincs
eltartva, ha a jegyek árából egy fillérre
sincs szüksége. Persze az is nyilvánvaló,
hogy az említett külföldi rendezők
irányzatait sem tömegek látogatták
minden esetben. De nálunk, különösen a
XIX. század utolsó évtizedeitől meg-
lehetősen szűk volt az a réteg, amely
egyáltalán színházba járt, s ez a réteg ott
szórakozni akart. A húszas évek elejétől
pedig még tovább szűkült a színházi
közönségréteg, s közülük igen kevesen
kívántak lényeges társadalmi gondolato-
kat, világképet és az ezeket megrendítő
módon közlő előadásokat látni. A magyar
avantgarde színház hiánya a húszas
években az ilyenfajta színház iránt érdek-
lődők igen csekély számával is magya-
rázható. Aktívan kell tudnunk még azt is,
ami ma már közhely, hogy a jelentős
művész műveinek világát és világképét,
műveinek minéműségét társadalmi igény
hozza létre. S ebből a szemszögből is
kérdezhetjük ismét: hogyan nőhetett volna
ki Magyarországon a világszínház
számára utat nyitó rendezőegyéniség, ha
ennyire jelentős rendező egyszerűen nem
is nőhet ki szórakoztató darabok sorozatos
produkálásával sem; ha esetleg saját
szándékainak vagy a színházba nem já-
rókban élő társadalmi igénynek megfelelő
előadást egyszer-egyszer, elvétve
hozhatott létre, és ha ezt is sürgősen le-
vették a műsorról?

Ebből a helyzetből kinőhet azonban
szórakoztató, elsősorban szórakoztató
darabíró.

Már Scribe abban a korszakban lépett fel
Franciaországban, amelynek nyitányát a
„táncoló kongresszus" adta meg. A francia
operett a kispolgári, de ugyan-csak
szórakozni akaró második császárság
korában alakult ki, miként ekkor

léptek fel Scribe követői és technikájának
felhasználói-fejlesztői. Bőven ismert,
hogy Molnár Ferencnek ők ágyaztak
meg, valamint az édes-bússágot, nem
létező idillt árasztó népszínművek. Ha
Molnár Ferenc sikert akart - és akart, de
miért ne akart volna ? -, a franciákkal
kellett versenyre kelnie. Megtette, és le-
győzte őket. Technikájukat sokkal-sokkal
jobban tudta.

Hogy Molnár Ferencet - persze tehet-
sége mellett - a magyar nagyközönség
szórakozást igénylő vágya és követelése
bontakoztatta ki, arra bizonyság még
Lengyel Menyhért, Bíró Lajos, Herczeg
Ferenc, majd Lakatos László, Vaszary
Gábor és János, Bús Fekete László,
illetőleg Nóti Károly. Már ebből a név-
sorból is látszik, hogy a képlet még a
szórakoztatást tekintve sem egyszerű.

Molnár Ferenc ugyanis valami többet
tudott, mint pompásan elkezdeni egy
darabot, kitűnő felvonásvégeket kompo-
nálni, és - ami ebben az összefüggésben a
lehető legnehezebb - igen jó harmadik
felvonást írni. De ez a több csak annyival
több, ami egy-egy korszak sikeres
írójának a titka. (Aki persze nem mindig
egyértelműen sikeres a kritikusok sze-
mében.) Ismerte és képes volt kifejezni a
színházba járó nagyközönségnek - vagyis
a közönség túlnyomó többségé-nek -
ízlését, hangulatát, vágyképét, sőt a
világhoz való viszonyát is. Darabjaiban
ezért megjelenik az enyhe kritika, kicsit
édes-búsan, amelyet, ha akarom, észre-
veszem, ha nem akarom, nem veszem
észre (Liliom); a fricska az arisztokrácia
orrára, de úgy, hogy a nagy- és közép-
polgárok vágyképe is kielégüljön (Haty-
tyú, Olympia) ; az ugyanezen rétegeknek
vágyképei és sóhajok közepette kimond-
ható - vagyis ezzel egy kissé felszínessé
váló - igazságai (A ördög, Játék a kas-
télyban) ; az alacsonyabb rétegek vágy-
képe - a sofőrbe a milliomoslány szeret
bele -, de úgy, hogy mégis az üzleti élet
embereinek abszolút rátermettsége és
ennek a dicshimnusza szóljon erősen
(Egy, kettő, három). Vagyis többet tudott,
mint kitűnően szerkeszteni kizárólag a
nevetés felkeltése érdekében; Nóti Károly
például csak ennyit tudott. Molnár Ferenc
jóérzéseket a kellemes élet-be
belecsöppentő módon tudott szóra-
koztatni; tudott olyan mondatokat is írni,
amelyeket ismételni lehetett, mint
életigazságokat a jó társaságban, de ame-
lyek csak amolyan negyedigazságok.
(Csak két példa: „Nem szereti az urát,
tehát az ura vagy ordináré ember, vagy



lángész. Ezt a kettőt nem szokták szeretni.
Az asszony nem szereti a földszintet, mert
fél, hogy valaki bemászik élete ablakán.
Az ő ideáljuk ... a mezzanin."

/ A z ö r d ö g / „Te ma lettél férfivé,
mert férfivé bennünket az asszonyoknál
nem az első győzelem avat, hanem az első
vereség!" / Játék a kastélyban / ). Többet
tudott tehát, mint Bús Fekete László vagy
Lakatos László, akik csak a technikát, de
csak a nevettetés technikáját tudták, noha
Molnár Ferenc ezt is sokkal jobban
csinálta. Többet tudott, mint Herczeg
Ferenc, aki talán még nem is fricskázott.
Mindezeken kívül tudott
ami a színház számára sohasem mellékes

szinte testekre szabott szerepeket írni;
és nemcsak a saját kora híres színészei-
nek testére szabottakat.

És, miként utaltunk rá, pompásan el-
találta még közönségének hangulatát,
világuknak jellegét. A századelő és a
húszas évek színházba járó nagyközön-
ségének közép- és gazdag polgárság és az
úri középosztály ízlését saját világ-hoz
való viszonyuk alakította ki. Ebben volt
egy jó adag hipokrízis és kompenzáció. A
közép, a felsőközép polgárság-hoz tartozó
bankosok, üzletemberek, újságkiadók,
ügyvédek, tőzsdések irgalom nélküli és
erőszakos harcot vívtak az üzleti életben;
a középosztály egyedeiben pedig
határozott indulatok éltek akár
nacionalizmusból, akár faji nézetekből,
akár úri mivoltukból azok ellen, akik
magyarságukat, úriságukat, becsü-
letességüket, igaz emberi mivoltukat két-
ségbe vonták, támadták vagy fenyegették.
Ez volt annak a benső talajnak az
egyik összetevője, amelyből hangsú-
lyozzuk: igen sok más mellett kinőtt egy
bizonyos kompenzáció, amely ennek
ellenére értéket is kitermelt és hordozott.
Ez pedig az egymás közötti érintkezések
finomsága, disztingváltsága volt, amely
viselkedésnek alapismérve a bármily in-
dulatoktól és szenvedélyektől és az ezek-
ből fakadó tettektől-szavaktól való tar-
tózkodás. A duhaj, részeg katonatisztet
éppúgy nem szerették és becsülték a jó
társaságban, mint azt az asszonyt, aki-nek
szeretője volt, még ha a legnagyobb
szerelemből is. Ez a háttér nyilvánult meg
abban is, hogy igen sok volt a tabu-téma,
tabuprobléma, tabumondat, s ezekről a
családon belül sem illett beszélni. „Az úr
nem siet és nem csodálkozik", a „Ne a
gyerek ..." vagy „Ne a cseléd előtt"
szólások eléggé rávilágítanak erre a
magatartásra és világhoz való viszonyra,
amelynek egy következő

összetevője a botrány elkerülése volt. És
nemcsak azért kerülték, mert a botrány a
jó társaságból való kizárást vonta maga
után, hanem azért is, mert a botrány
hangos és durva dolog, a disztingvált:
életformához éppúgy nem tartozik hozzá,
mint a bármily irányú és tartalmú
szenvedély, avagy mint a benső világ, a
gondolatok-érzések-vágyak leplezetlen
feltárása, kibeszélése.

Aki Magyarországon akkoriban da-
rabjaival szórakoztatni akart, annak fino-
man kellett tennie, szenvedélyes alakok
híjával; olyanokkal, akiknek benső vilá-
gára csak pár szó utal, akik érzik ugyan
az ösztönök vagy a szerelem erejét, de
nem örvényszerűen és megsemmisítően.
És akik jó csevegők, és még jó szívük is
van. És Molnár Ferenc pontosan eltalálta
azt a hangot, azt a világhoz való viszonyt
és minéműséget, amely egyeztethető a jó
társaság világával, és amelyhez remek
módon idomította hozzá és fejlesztette
tovább a dramaturgiai szabályokat. Ez a
világkép, ez a világhoz való viszony és ez
a dramaturgia szervesen összetartoznak; e
kettőnek az ötvözete adja Molnár Ferenc
darabjai zömének minéműségét,
természetét. Nevetést ki-váltó viccel,
mondatai talán sohasem ízléstelenek;
talán egyetlen olyan poénja nincs, amely
drasztikus lenne. Megmutatja az
egyéneket vezérlő dinamizmusokat, de a
léleknek csak olyan mélységéig,
amelyekről való beszéd nem kelt fel
szenvedélyt, és még a legjobb társaság-
beli hölgy fülét sem sérti. Alakjai ko-
rántsem „hófehérek", de mindig tartják,
mindenben a határt.

Molnár Ferenc volt annyira polgár,
hogy a társaságbeli viselkedési normákat

ne csak alakjaival tartassa be, de ő maga
is betartsa mint író: sem alakjainak, sem
nézőinek benső világát nem forgat-ta fel,
s nem rendítette meg a normákat. Am
amit megmutatott, azt kellemesen,
szellemesen, csillogóan tette, keserédes
vagy akár diadalmas örömöket kiváltóan.
Volt annyira író, hogy szeme lásson;
tudta-látta, hogy a gazdag polgárok és
feleségeik számára mily vonzó és csábító
az a művész- és bohémvilág, amelyet jól
ismert. Ezért írta meg - a bohémvilág
jellemzőit jócskán lejjebb csavarva - e
két réteg találkozását ö r d ö g b e n , a szí-
nészek bárkinek elfogadható világát A
t e s t ő r b e n ; az írók-színészek életéből egy
grófi kastélyban játszódó epizódot a J á ték
a kastélyban című darabjában. Ahol a gróf
a pompát, a gazdagságot, a stílust
biztosítja meg sem jelenvén, a háttérből,
míg a színészek-írók világának - a néző-
téren ülő grófnak is elviselhető - epizód-
ját az előtérben. Mindezt egy kicsit be-
lülről is, de a beleszédítő örvények nél-
kül, a szenvedélyeket disztingvált távol-
ságból, s ezért úgy, hogy az ebbe a világ-
ba komolyan belecsábító vágyakat se
szítsa feL Volt annyira is író, hogy látta,
a gazdag polgár hiába fitymálja az arisz-
tokratákat, mégis szeretne közéjük tar-
tozni, és megtanulta és éli is a diszting-
vált, finom, a szenvedélyektől mentes
egymás közötti érintkezéseket - hát fity-
málta is, fricskázta is az arisztokratákat,
de még az ábrázolásban is megtartotta a
távolságot (Hattyú, OIympia).

És mostanában ezek a darabok furcsa
helyzetben találkoznak a közönséggel. A
helyzet jellegzetességéhez hozzátartozik,
hogy a magyar színházba j á r ó közönség
talán sohasem volt ennyire külön-nemű,
mint manapság. Hiszen ma szín-

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban (Madách Kamaraszínház). Lőte Attila (Almády), Márkus László
(Turai) és Tóth Enikő (Annie) (Iklády László felvételei)



házba jár az összes társadalmi és foglal-
kozásbeli réteg, minden életkor, ha ter-
mészetesen nem azonos százalékban is.
Ebből következően manapság éppúgy van
közönsége Molnár Ferencnek, mint
Jarrynak, Neil Simonnak és Shakespeare-
nek, mint a magyar mai élet lényeges kér-
déseit feszegető vagy akár piszkálgató
darabok nak. Noha sokan manapság is a
szórakoztató darabok előadását tekintik
meg. Molnár Ferenc darabjaihoz és vi-
lágukhoz való viszonyunkat ezért több
tényező befolyásolja. Például az elmúlt
évek színházi újításai vagy újnak tűnő
kísérletei. Ezen színházi megnyilvánulás-
formák sokakat elriasztottak a színhá-
zaktól, vagy közömbössé tették a nézők
egy részét; másokat pedig éppen ezek
vonzottak oda. Molnár Ferenc dramatur-
giai technikája pedig lehetetlenné teszi,
hogy a rendező akár megújítsa, akár fel-
forgassa a darabok világszerűségét. Más-
részről a gazdasági reform a termelésbeli,
elsősorban a pénzt hozó tevékenységet
helyezte olyannyira az értékskála leg-
pozitívabb pontjára, hogy például az esz-
meiséghez, a szocialista világképhez való
viszonyt jócskán háttérbe szorította. És
fölöttébb érdekes jelenség, hogy azok
számára, akik a mai gazdasági életben
munkálkodnak, a művészet - általános-
ságban beszélve - éppen úgy csak a
szórakozásra, kikapcsolódásra való, mint
annak idején az üzleti életben tevékeny-
kedők számára. Egy következő tényező,
amelyet Molnár Ferenc darabjainak a mai
közönséggel való találkozása kapcsán
említeni kell, az éppen e művek alakjai-
nak a viselkedésformái. Hiszen kétség-
kívül létezik ma olyan - társadalmi és/
vagy szociológiai helyzettől független -
csoport, amelyhez azok tartoznak, akik a
mai életben eluralkodott viselkedés-
formák zömét udvariatlannak, tapintat-
lannak, nyersnek tartják. Ezért felüdülés
számukra a sima, a jó modorú viselkedé-
seket, érintkezéseket bemutató Molnár
Ferenc-i alakokkal való találkozás. Má-
sokat pedig épp az háborít fel, ami ezzel
együtt jár; vagyis csak a felszínt, azt is
kellemesnek mutató világkép, amely -
például a Játék a kastélyban című darabban
is - a botrányt nem-hazugságnak látszó
hazugsággal kerüli el. Ezt úgy is
fogalmazhatjuk, hogy a századelő vagy a
húszas évek közép- és nagypolgári,
valamint az akkori középosztálybeli em-
berekhez igazodó világkép vonzó azok
számára, akiknek fontos egyrészt az illem,
a jó modor; másrészt a rendezett, teljesen
érthető, áttekinthető és kellemes

művilág, és akik akár csak az egyik
lehetséges színházi-művészi lehetőségnek
tartják a finom szórakoztatást; és akik
persze ezekben a darabokban már mellé-
kesnek, kevésbé fontosnak tartják a ki-
fejezett polgári világképet, világhoz való
viszonyt, mert számukra a pompás írói
technika, a finom, de mégis nevettető
humor vált ezeknek a daraboknak a lé-
nyegévé. És az, hogy - ezen meghatá-
rozókon belül - kiváló színház, pompás
szereplehetőségekkel. Aminek következ-
tében a színészi játékot - végre azt is -
lehet élvezni. Mert bármily furcsa: a szí-
nész művészetének - kevésbé a rende-
zőének - minősége, akár esztétikai értéke
nem függ az előadott dráma esztétikai
minőségétől; legföljebb csak egészen
szélsőséges esetekben.

Azok viszont, akik a színháztól való-
ságképet, a világhoz való viszonyaink ma
érvényes mivoltának-minéműségének a
fel- és megmutatását várják, nem szeretik
Molnár Ferencet. Hiszen ezeknek a
darabok nak a világképe olyannyira egy
korszakból és ízlésrétegből nőtt ki, s
ehhez olyannyira szervesen illeszkedett a
dramaturgiai technika, hogy még -
abszolút jó értelemben véve - aktualizá-
lásukra sincs lehetőség. Ezért csak az
alakok jó modora, az udvariasság és a
szellemesség, a durvaságtól-drasztikumtól
mentes humor és a jóérzéseket fel-keltő
hangulat hat igazán. S bizonyos emberek
számára mindez ma pozitívum-ként
értékelődik; míg másokban pusztán ennyi
igen nagy hiányérzetet kelt.

A Madách Színház mostani játék a
kastélyban-előadásának sikeréhez minden
bizonnyal hozzájárul, hogy a népszerű
színész, Márkus László hosszas betegsé-
géből felgyógyulván most játszik először.
De fölöttébb igazságtalanok lennénk, ha a
nagy sikert csak ennek tulajdonítanánk.
Mert először Fehér Miklós díszlete teremti
meg a jólétre, kényelem-re, kiszolgálásra
és finomságra vágyódó igényeinket.
Ebben a keretben Lengyel György
rendezése pompásan megjelenítette a mű
kellemes légkörét, kitűnően érvényre
juttatta a szellemes, finom hu-mort,
valamint a mű alakjainak és helyzeteinek
remek összhangját, összeillesz-tettségét,
zökkenőmentességét. Mert hiába van meg
ez majdnem minden Molnár-darabban, a
színházi előadásban is meg kell csinálni.
Még Molnár Ferenc írásaiban sincs benne
ugyanis a színházi elő-adás; noha ezek a
darabok egyértelműen a színházi
közönségre való hatás szem-

szögéből íródtak. Erre bizonyságként most
csak azt a pragmatikus mozzanatot
említjük, miszerint Molnár Ferenc mindig
végigülte a próbákat, mindig adott
utasításokat, és még külföldi bemutatói
alkalmából sem mulasztotta el, hogy a
végső próbafázisokon ott legyen. Vagyis
Lengyel Györgynek mint bármely Molnár-
rendezőnek a dolga nem olyan egy-szerű,
mint hihetnők. A színészi és szín-padi
hatáselemeket, az egyes jeleknek-
eszközöknek a jelentését és hatását épp-
úgy kell pontosan és igaz mivoltukban -
nemcsak vágyott-szándékozott mivol-
tukban - ismernie, mint a szerzőnek.

Várható-, remélhető-e, hogy ebben a
művilágban a színészi alakítások az alakok
benső világát jobban, a megírtban
találhatónál mélyebben, elementárisabban
mutassák meg? Az-e itt a színész dolga,
hogy a maga eszközeivel és művészetével
mélyebb igazságokat közöl-jön, jellem- és
valóságismeretünket meg-rendítően
mélyítse, avagy egy életszegmentumra
vonatkozóan megrázóan meg-változtassa?
A kérdés már válasz is: itt talán a színész
könnyedségére és virtuozitására van
szükség; nem a színész művészetének arra
az aspektusára, amely a valóságot, a
jellemet elementárisan formálja meg,
hanem mesterségbeli tudására. Arra, hogy
az írott szöveg virtuozitásait előadásbeli
virtuozitássá alakítsa át. Az írott mű
megírásbeli módjainak, technikai
bravúrjainak kell itt színpadi,
mesterségbeli igazsággá átalakulniok. A
színjáték tartalmi igazságainak kétség-
kívül meg kell egyezniök az élet, a valóság
igazságaival. Am vannak úgynevezett
„színpadi igazságok" is, amelyek a színész
és a színpad önálló művészeté-nek saját,
önálló igazságai, amelyek éppen itt, a
színpadon és a színészi munkában lehetnek
igazságok, természetesen hamisságok is.
Ezek ugyanis a színészi technikára,
mesterségre vonatkozó igazságok. Az
úgynevezett „vígszínházi" stílus éppen ez
volt: nagyszerű színészi és színpadi
technika; s most nem a dísz-letet stb. értve,
hanem a színpad összes mesterségbeli
tényezőjét, mozzanatát. Vagyis itt a stílus
azonos a mesterségbeli tudásnak azon
felsőfokú eleganciájával és
könnyedségével, amely a közönséget
ízlésesen, finoman szórakoztatja. S ma-
napság ezt a hagyományt folytatja a Ma-
dách Színház, általánosságban és egészé-
ben; természetesen új elemeket, valami-
lyen lényegesebb gondolatot, közlést
hozzátéve.



Márkus László könnyed, elegáns és
virtuóz színész, aki leginkább a színész-
művészet mesterségbeli aspektusait tud-ja.
Pontosan tudja, mikor kell fintort vagy
grimaszt vágni, mikor kell szünetet tartani
és meddig - noha itt az első szó elhangzása
előtti szünet hosszabb a kelleténél -, mikor
kell teste valamely részé-nek
megmozdításával élni a megfelelő hatás
kiváltása érdekében; hogyan kell
elegánsan és könnyedén használni a kel-
lékeket; mikor kell és szabad összeka-
csintani a közönséggel stb. S mindezeket
ebben az alakításban is érvényesíti. Nem is
törekszik rá - megítélésünk szerint
helyesen , hogy Turai Sándorból többet
mutasson meg, mint amennyit a szöveg
enged, hogy komoly íróvá tegye az ope-
rettek szövegíróját. Kár, hogy beszédé-nek
hanglejtése olykor zavaró; a szavak végét
felkapja.

Az előadásban rajta kívül ketten nyúj-
tanak kitűnő, illetve jó alakítást. Min-
denekelőtt Lőte Attila, a buta, bömbölő,
nagyon hiú bonvivánban, Almádiban.
Alakjának butaságát nem a szokványos
összehúzott szemöldökkel és bamba te-
kintettel jelenítette meg, hanem Almádi
reakcióit tette lassúvá. És a külön hang-
súlyozandó, remek megoldás éppen az,
hogy ezek a később bekövetkezett reak-
ciók nem az unos-untig ismert „spét-
reakciók" voltak. Almádi hiúságát sem
közhelyekkel formálta meg; éppúgy Al-
mádi egyéniségéből jött, mint butasága. Ha
a szöveg módot adott rá, még a hiúságát
bántó szavakat is egy-két másod-perccel
később értette meg. A próba-jelenetet
szenzációsan csinálta; a hosszú francia
neveket nem a közönséget nevettetni
akaró, a nézőkkel összekacsintó módon
adta elő, hanem végig benne maradt az
alakok közötti viszonyrend-szerben. És
épp ezzel tudott harsány nevetést kiváltani.
Ez a jelenet példázza talán a legjobban,
hogy Molnár Ferenc darabjainak világához
az az adekvát elő-adási mód, amikor a
szöveg írói-technikai bravúrjait színészi-
technikai bravúrokká változtatják. S
akinek nincs nagy-fokú rendezői és
színészi technikája, mesterségbeli
ismerete, annak a kezén bizony értelmetlen
és súlyos masszává lesz ez a könnyed és
elegáns világ. Láttam régebben olyan
előadást, amelynek során a közönség ezt a
jelenetet végig unta, mert egyszerűen nem
érthette. Lőte Attila például még azt is
megérzékeltet-te, hogy Turai kajánságból
és utálatból adta szájába a hosszú s ennek
a buta embernek nehezen kimondható
francia

neveket, méghozzá már akkor, amikor a
jelenet egyéb dialógusrészeiből ez még
nem derülhetett ki..

Horesnyi László az inas
ziccerszerepének minden lehetőségét
kihasználta, egy kicsit túlzottan is. Néha
jobban rajongott Turaiért, mint indokolt
lett volna; de nem a felnőtt inas, hanem a
lelkes diák benső talajából fakasztva. Az
írott szövegben Gál írótársának, Turainak
az „untermanja". Zenthe Ferenc, különö-
sen az első felvonásban, kompenzálni
akarta ezt a helyzetet. Az ide való utazás
eseményeinek szerencsétlenségekké, rossz
előjelekké történő minősítésekor volt ez
leginkább érezhető. Sajnos, igen gyenge
Tóth Enikő, a vőlegényét csaló színésznő
egyébként kitűnően megírt alakjában. A
nagyszerű szerepben egy színésznő
mesterségbeli tudásának összes részletét
meg lehet mutatni; a különböző
élethelyzetek, más és más benső tartalmak
kifejezésére birtokolt eszközök
összességét fel lehet itt vonultatni. Tóth
Enikő sem alakjának minéműségét, sem a
helyzetekben szükséges váltásokat nem
tudta megformálni. Csernák János az ifjú
zeneszerzőnek csak a szövegeit mondta
el, azokat sem mindig érthetően.

Természetesen nemcsak ez az előadás,
hanem produkcióik zöme jelzi, hogy a
Madách Színház nemesen szórakoztató
színház kíván lenni. Rendszerint a kö-
zönséget szórakoztató, közönségsikert
elérni kívánó, de valamilyen problémát is
magába záró darabot választanak a kül-
földi kínálatból; a magyar darabok közül
pedig elsősorban kamaradarabokat. Ezt
jelzik a B. Clark-, az Eliot-Webber-, a N.
Coward-, a Slade-darabok; a magyarok
közül például Szakonyi Károly ka-
maradarabjai. Persze van a színháznak
egy másik arculata - avagy ugyanannak az
arcnak a másik profilja , A z ember

tragédiája, a Shakespeare-vígjátékok, Háy
Gyula drámája stb. A színház mindig
mentes volt az úgynevezett „rendezői
színház" törekvéseitől, de az álmodern-
kedésektől is. Emiatt lehet fanyalogni,
lehet a színházat elkerülni vagy akár az
egyetlen színháznak minősíteni. De azért
jobb, ha igyekszünk objektívek lenni.
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ÉZSIÁS ERZSÉBET

A tárgyak hatalma

Szép Ernő Aranyórája
a Játékszínben

Szép Ernőnek az utókor igazságot szol-
gáltatott. Nemcsak elismerte a groteszk
korai mesterének, hanem elővette és
újrajátszotta; műveit. Még az olyan el-
feledetteket is, amilyen a Kávécsarnok,

amelyet a Pesti Színház mutatott be. Vagy
most a Játékszínben előadott Aranyórát,

amely az 1931-es bemutató óta nem kapott
színpadot.

Ezekre a remekművek árnyékában
meghúzódó színdarabokra is szükség van a
teljes, életmű ismeretéhez. Hiszen szerves
összefüggést mutatnak a jelentős nagy
műveKkel. Az Aranyóra helyszínei például
a korábbi darabokból ismertek: a ligeti pad
a Májusból, a szeparé a Lila ákácból.
(Ehhez társul egy új helyszín: a
munkaközvetítő.) De éppily ismerősek a
figurák is, a Szép Ernő-i panoptikum
tagjai:, Bogdán Juci virágáruslány, akiből a
szegénység és a szükség rossz-lányt csinál,
Tóth Manci közeli rokona. Segítőtársa a
pesti éjszakában Oszkár, az
ellenállhatatlan bohém - Fox Rudi színpadi
mása. És a lecsúszott aranyozó mester,
akinek valaha önálló üzlete volt a Práter
utcában, és akinek hajdani tisztes életére
már csak az aranyóra emlékeztet, a
Csuszik család sorsának örököse. Azzal a
különbséggel, hogy mindez sokkal
keményebben fogalmazódik itt meg.
Hiszen a tízes évek végén, a húszas évek
elején keletkezett darabokból éppen az a
körülmény hiányzott, amelynek hatására
ez a mű íródott: az 1929-es nagy gazdasági
világválság és annak következménye a
pesti kispolgárságra. Fox Rudi még
meggazdagodhat, Csuszik Kornélia is, de
Bogdán Judit hiába hozza meg az
áldozatot apja aranyórájáért. Bogdán
Dániel belehal az örömbe.

Ez az aranyóra a polgári jólét Szép Ernő-
i szimbóluma. Nem hivalkodó, nem cifra,
nem jelent nagy gazdagságot, fényűző
életet, csak kispolgári biztonságot, önálló
műhellyel és békés családi otthonnal. Ezért
ragaszkodik hozzá szinte betegesen az
elszegényedett aranyozómester, és ezért
veszti el vele együtt a régi szép élet
visszatérésének reményét is. Az óra mint a
drámai cselekmény mozgatója kalandos
utat jár be a szerep-


