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Freud - zöldben

A farkas a Vígszínházban

A darab - finoman szólva - nincs
agyonjátszva. A szerző örökös birtokosa
lehetne a kiváló árukon fellelhető kis
háromszögnek - más művei alapján. A
színház - nos, arra ráférne már egy jóízű
siker. A színészek - emlékeink szerint igen
jók, s most is sikerül elhitetniük: rajtuk
nemigen múlik. A rendező - az utóbbi
években néhány igazi sikerelőadás
rendezője, a szórakoztató színház nívós
fajtájának kiváló ismerője, okos,
sokoldalú, tapasztalt szín-házi ember. A
bemutató közönsége - illedelmes, drukker,
jól nevelt. Az eredmény: Molnár Ferenc A
farkas című vígjátékának vígszínházi
bemutatóján letagadhatatlan, egyértelmű
bukás.

Múltja

A farkast 1912. november 8-án mutatta be
a Magyar Színház. A doktor úr, Az ördög, a
Liliom és A testőr sikeré-nek nyomában a
kritika jól fogadta a rutinos, bár mindössze
harmincnégy éves színpadi szerző
legújabb művét. Feltehetően akkor még
sejteni se lehetett, hogy - a korábbiaktól
eltérően - ezt az opuszt majdnem végleg
betemeti majd a feledés.

Bár úgy tűnik, az ősbemutató szakmai
sikere hozzámérhető a korábbi Molnár-
művekhez. A nehezen rajongó, de Molnárt
igencsak kedvelő Kosztolányi alap-vetően
új vonásokra mutat rá Molnár írói
világában A farkast látva; bár - hibátlan
érzékkel - a korra is testál némi részt az új
mű sikeréből. „Ma freudisták vagyunk" -
írja. „Talán ezért élveztük annyira az álom
művészi pszichológiáját, a zavaró
tumultust, az ordító és izgatott szcénákat,
fontoskodó álomdialógusokat, az alvó
gyönyörű és humoros optimizmusát."

A farkas egyébként Schöpflinnek is
tetszett, sőt: ő határozottan ebben látja
kikristályosodni a Molnár Ferenc-i drá-
maírás leglényegét: „Az ő darabjai nem a
színpadhoz vannak alkalmazva, hanem
szervesen a színpadból nőttek ki."

Az 1912-es ősbemutatón dr. Kelement
Törzs Jenő, Szabó Györgyöt Csortos

Gyula, a hűséges feleséget pedig
Gombaszögi Frida játszotta.

Az előadást 1928. szeptember 29-én
felújították a Vígszínházban. Mind-össze
huszonkilencszer játszották. Ma-
gyarországon azóta sem volt műsoron.

Külföldön viszont igen: Bécsben 191z-
ben, Münchenben 1913-ban, Zágrábban
1913-ban, New Yorkban 1914-ben,
Pilsenben 1915-ben, Washingtonban
1925-ben. Majd - sokkal később -
Hollandiában, Frankfurtban és 1973-ban
Londonban.

1981-ben Horváth Ádám megrendez-te a
mű tévéváltozatát. Némi húzással - és a
szerzőt megillető tiszteletteli főhajtással.
Valamint ragyogó színészek-kel: Márkus
Lászlóval, Álmási Évával és Huszti
Péterrel a főszerepekben.

Vajon miről szól Molnár Ferencnek ez a
vígjátéka? Látszólag egy féltékeny férjről,
egy váratlanul felbukkanó régi szeretőről
és a feleségről, akit megérint ugyan a
kísértés szele - s a kor divat-ja szerint
látjuk is álmát megelevenedni -, de
hűséges marad férjéhez. Aki viszont
megígéri, hogy többé nem lesz féltékeny.

Az ősbemutató idején a mű lényege
feltehetően a második felvonást majdnem
teljes egészében kitöltő álomjelenet volt.
Következésképp az első felvonás
hosszadalmas expozíció - bár jellegzetes
Molnár Ferenc-i dialógusokkal töltve, s
tulajdonképpen vígjátéki módon
bonyolítva -, a harmadik pedig szintén
hosszadalmas lezárás, a „színes álom" után
a fakó realitás, kiszámítható, precíz
ellenpont. Éppen a molnári dramaturgia
valamelyes ismeretében csöppnyi
meglepetést sem tartogat.

Maga az álomjelenet - a kor újdonsága.
A vulgárisan értelmezett tudat-alatti a
neofita freudisták szemének-fülének
kedves leplezetlenséggel tárul fel a
színpadon, miközben a látottakba
belesápad azért a Magyar Színház úri
közönségének tekintélyes része. Molnár
professzionizmusa vitán felüli: pontosan
tudja, hogy a freudizmushoz mit sem
értőket, a mindenfajta szabadosságot
elutasítókat, az ébren és álomban egyaránt
erkölcsöseket is meg kell nyernie. Á
harmadik felvonás tehát ennek jegyé-ben
az erkölcs diadala - és a freudi elfojtásé. A
megrázkódtatásnak minősülő
álomjelenetet a megmentett családi idill
képei kerekítik le. A pontos dramaturgiai
egyensúly ugyan ezúttal némileg árt a
drámának, de nyilván használt az egykori
előadásnak.

Jelene

Ha ma a színházi előadáson nem az
álomban, hanem ébren, nem utalássze-
rűen, hanem nagyon is konkrétan meg-
történne mindaz, ami A farkasban álom-
béli lehetőség - még mindig esti mese
lehetne a történet. Az egykori találmány, a
pszichológiai kordivat poénnak,
lényegnek, előadásszervező erőnek ma
már kevés.

Mivel azonban más, több nemigen van
a műben, Verebes István rendező-nek
mégiscsak e második rész ürügyén kellett
volna rátalálnia arra a színházra, amely
megmenthette volna - legalább az
előadást. Nem vagyok biztos benne, hogy
egyetlen megoldás létezik; de abban igen,
hogy ennyire komolyra véve, ilyen kevés
humorral, a mai abszurd felhangot teljesen
figyelmen kívül hagyva lehetetlen jó
előadást csinálni. A színpadot el-öntő zöld
fény, az eltúlzott és agyon-használt
hangeffektusok mindössze didaktikusan
erősítik bennünk, hogy álomról van szó,
de nem képesek a játékot egy másik - az
álomjelleget didakszis nélkül felmutató -
közegbe helyezni. Talán összefügg ezzel,
talán nem: elmarad-nak rendre azok a
színészi váltások is, amik, megfelelő
közegben, a helyzet természetes
következményei lennének.

Egyébként pedig - A farkasért nem-igen
fájhat a szívünk. Színjátszásunk Molnár-
rutinja nem dicsekedhet ugyan
tökéletességgel, de gyakorisággal feltét-
lenül. Ebben az esetben pedig ez utóbbi is
elég ahhoz, hogy feltűnjön: A far-kasban
még az úgynevezett molnári helyzetek,
figurák és dialógusok is szárazabbak a
tőle megszokottnál. A színrevitel
ötlettelensége helyenként és időn-ként az
unalomig fokozza a mondandó eleve
meglévő érdektelenségét, miközben
gondolattalanul, rendezői „kommentár"
nélkül, drámának mutatva csörgedezteti
az eseményeket. Egyszerűen érthetetlen,
mi tévesztette meg Verebes Istvánt, hogy
ennyire „mellélátta" a darabot.

Á hagyomány szerint egy Molnár-
darabban legalább a színésznek illik jól
éreznie magát. Nem hiszem, hogy ezúttal
ez - akárcsak részben - megadatott volna a
főszerepeket játszó Bánsági Ildikónak,
Tordy Gézának és Lukács Sándornak.
Mindannyian másért és más-ként
maradnak el a tőlük várható legjobb
szinttől - még legkevésbé Tordy Géza.

Tordy magasról indít. Készen hozza be



a figurát már az első pillanatban -
méghozzá a tőle régen nem látott higgadt
precizitással és visszafogott ötletességgel
kidolgozva. Dr. Kelemen azonnal komikus
jelenség - éppen mert véresen komolyan
veszi magát. Iránytalanul és hatalmasan
féltékeny, harcias mitugrász, akit
egyfolytában minden ingerel. Exteriőrje
tökéletes: Tordy befelé csámpázva, széke
alá szorított lábbal üldögél, szinte
kényszeresen örökké mocorog,
fészkelődik, szeme a terepet fürkészi
idegesen, ellenfél - áldozat - után kutatva.
Foga közt szűri beszédjét, mit beszédjét:
utasításait és „kedvességeit" egyaránt.
Egyfolytában kompenzál, sőt
túlkompenzál: gátlásos fickó, nagy halom
szerencsétlenség.

Az első jelenetben egyértelműen úgy
tűnik: Tordy Géza régen volt ennyire jó.
Aztán ugyanazt csinálja végig. Annál is
inkább, mert Kelemen meglehetősen sta-
tikus figura, még az álomjelenetben sem
változik, s később sem. Vele valójában
nem történik semmi, sőt a történet az ő
szempontjából éppen arról szól, hogy
minden marad a régiben. Ebben az
előadásban pedig ez a változatlanság a
maga közvetlen módján, át-tétel nélkül:
változatlanságban, egyformaságban
nyilvánul meg. Hanem erről Tordy Géza
már keveset tehet.

Miként Bánsági Ildikó is keveset tehet
arról, hogy ez a becsületesnek, hűségesnek
induló, majd az is maradó Vilma asszony
kicsit unalmas figura. Főként ha Bánsági
számos szerepben már meg-nyilvánult
rendkívüli humorát, finom és gazdag
játékosságát, fanyar, modern és mindenre
képes asszonyiságát idézzük vissza. A
Tordy Géza jutalomjátékának mutatkozó
első jelenetben persze Bánsági is kitűnő,
szellemesen „alájátszik" Tordynak,
ügyesen és önzetlenül kiemeli poénjait.
Ekkor még hiszünk abban, hogy az
álomjelenetben majd rendkívüli dolgokra
lesz képes. Csodára, netán.

Az egész álomjelenet azonban oly vég-
érvényesen el van rontva, hogy nincs az a
színészi csoda, ami megmenthetné. S mint
tudjuk, ilyen esetben a megmentésre
kijelölt színészi csodák el szoktak
maradni, sőt a játék még rosszabb.
Bánsági megkísérli ugyan, hogy némi
különbséget érzékeltessen álombéli és
valóságos önmaga közt, ezt azonban annyi
külsőség és ráaggatott manír kíséri, hogy
mindössze a mesterkéltséget, az
idegenséget sikerül hangsúlyoznia. Azaz
azt, hogy nem való neki - illetve

Vilmának - a tudatalatti felszabadítása.
Ugyanakkor mint erkölcsös úriasszony és
odaadó anya - Bánsági játéka csak akkor
érdekes, ha valamelyes ellenpontot is
megmutathat. Láthatóan zavarodottan a
tekintetben, hogy mit és hogyan kellene
eljátszania, Bánsági annyit tesz, amennyi
roppant tehetséges színészetéből még
ilyenkor is telik : az aktuálisan jelenlévő
helyzet és dialógus függvényében vá-
logatott eszközökkel „lekíséri" a szö-
veget.

Lukács Sándornak egyszerre van köny

nyű és nehéz dolga. Könnyű, mert a
darabban neki van legtöbb lehetősége a
színészi játékra, az alakváltásra. És ne-
héz, mert váltásainak terét és terepét csak
az író szituálta, a rendezés nem.

Miként a többiek, Lukács is az első
jelenetben a legjobb. Főként az egész
előadást látva, s a végéről visszatekintve
tűnik föl, hogy mintha ekkor lenne a
legváltozatosabb, s eszközeiben ekkor
ígérné a legtöbbet a későbbi figurákból.

Mert amikor a váltásokra, a játékra, az
alakváltoztatásra igazán szükség lenne

Bánsági I l d i kó , Lukács Sándor és Tordy Géza A farkas előadásában (Vígsz ínház)

Jelenet Molnár Ferenc darabjának vígszínházi előadásából (Bánsági I ldikó és Tordy Géza)
( Ik l ády László fe l vé te l e i )



- az álomjelenetben -, akkor Lukács
Sándor játéka már sokkal szürkébb,
egysíkúbb, s mindinkább előkerül a
„jólsvejfolt" szépfiú általános, semmit-
mondó figurája. A harmadik felvonásban
pedig Lukács egyszerűen ellene ját-szik a
konkrét szövegnek; s ki se derül, hogy
nem tudja vagy csak nem hajlandó
eljátszani az „untauglich", lúdtalpas
ügyvédbojtárt. Erőtlen közeledési
kísérletére pedig még egy kevésbé hűséges
feleség sem inogna meg.

Lukács Sándor elmúlt szezonjain végig-
tekintve, úgy látszik, akkor sikerült ér-
dekesnek és tartalmasnak lennie, amikor
alkata ellen játszatta őt a rendező, és
koherens, érvényes koncepciót kellett
megvalósítania. Most - egyikről sem volt
szó.

A többiek jobbára felskiccelt alakokat,
patentfigurákat játszanak - ki-ki tudása és
önállósága szerint. Mind közül talán még
Rudolf Péter titkára van leginkább
„kitalálva".

Szlávik István szellősre tervezett szín-
pada sokszor inkább üres, semmint tágas;
bár aligha írható egyedül a díszlet
rovására, hogy a játék elvész a Víg-
színház óriási színpadán. Talán az elő-adás
egészén segíthetett volna, ha „szo-
rosabban" s talán némi atmoszferikus
légkörben játszhattak volna a színészek. Itt
a hatalmas térben rengeteg az üres
mozgás, bonyolult és hosszadalmas az
átdíszletezés.

Jánoskúti Márta jelmezeiben most talán
kevesebb a rá jellemző ötlet, mint máskor;
fáradtan korrektek a ruhák. És Bánsági
néha nagyon-nagyon zöld.

Jövője

A darabnak nemigen akad. Már meg-írása
óta. Az előadás nem győzött meg az
ellenkezőjéről - sőt.

Verebes István viszont tényleg igazi
színházi ember. A Vígszínháznak pedig
még mindig vannak nemes energiái, kiváló
színészei. Most azonban nem sikerült
találkozniuk. A kudarcon a szín-ház
vesztett többet - talán túl sokat is.

Molnár Ferenc: A farkas (Vígszínház) Rendező:
Verebes István. Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Jánoskúti Márta. Mozgástervező: Eck
Imre. A rendező munkatársa: Kovács
Erzsébet.

Szereplők: Tordy Géza, Bánsági Ildikó,
Lukács Sándor, Bánki Zsuzsa, Rudolf Pé-
ter, Gyimesi Pálma, Farkas Antal, Sörös
Sándor, Szabó Sipos Barnabás f. h., Szabó
Imre, Kuti László, Hullan Zsuzsa f. h.,
Jónás Judit f. h.

RÓNA KATALIN

A színpad tragédiája

A Hangok komédiája
a Thália Stúdióban

A közelmúltban történt, hogy egy jeles
európai drámaíró nem akart szerzői jogot
adni műve magyarországi előadására.
Egész pontosan két alkotása közül az
egyikre. Nem politikai oka volt, csupán
művészetelméleti. A monodráma te-
levízióra készült, és az író úgy vélte, nem
lehet, nem kell színpadon - lett légyen az
bármily kicsi - előadni. Bizonyára tudta,
miért.

Gyárfás Miklós azonban, aki pedig
igazán jól ismeri a színpad, a színpadi
szerkesztés szabályait, nem így vélekedett.
Áldását s főként művét adta Bozó László
ötletére, miszerint a színpadon kellene
megmutatni mindazt, amit a hallgató nem
lát, vagyis a rádiót, a rádiózást. Bozó
László rendezte ugyanis egy évtizede a

Hogyan hallgassunk rádiót? című, a
rádiózásról szóló Gyárfás-hang-játékot, és
most indíttatva érezte ma-gát, hogy a
rádiózás rejtelmeit s velük saját magát
bemutassa. Ehhez talált szín-házi fórumot
a Tháliában. Bár mindez csak feltételezés,
s lehet, hogy a szín-házé volt a hangjáték
előadásának ötlete. Az a Thália Színház,
amely immár több mint egy évtizede
makacsul és hit-tel ragaszkodik ahhoz az
eszményéhez, mely szerint a színháznak
igazán nincs vagy csak alig van szüksége
drámára. Ugyanis ott az egész
világirodalom, a számtalan epikus alkotás,
vannak dramaturgok, akik a leírt sorokat
legtöbbször nehézkes s színpadszerűtlen
dialógussá formázzák, és máris előáll a
szín-darab. Nem kell drámaírókkal
bíbelőd-ni, meg lehet mindent oldani
házilagos alakítgatásokkal.

Nos, ilyen körülmények között nem
csoda, hogy egymásra talált az igazi
színdarabtól ódzkodó színház és a hang-
effektusokat megmutatni kívánó rádiós
rendező. Hisz minden együtt lévőnek tűn-
hetett egy meglehetősen színpadszerűtlen
alkotáshoz. S hogy ebbe - balszerencséjére
- hogyan csöppent bele épp az az író,
akinek eleddig minden színpadi munkáját
még a gondolaton, a tartalmon túl, afölött
is elsődlegesen a szín-padszerűség, a
színpadi helyzetek nagyon pontos
kimunkáltsága, épp a „jól

megcsináltság" dramaturgiája jellemezte,
alig magyarázható.

Mindazonáltal az ötletből akárha dráma
is születhetett volna. De csak az ötletből,
és nem egy már megírt, hang-hatásokra
épülő rádiójátékból. Ugyanis a színpadnak
és a rádiónak is megvan a maga
dramaturgiája. A kettő - és ezt Gyárfás
Miklós mindenkinél jobban tud-ja - pedig
nem ugyanaz. Mi több, nem hozható
össze. Az elszálló szó és a körötte
kialakítható effektusok aligha mutathatók
meg. Egészen pontosan: ami belőlük
megmutatható, az nem tesz ki többet egy
jelenetnyi időnél, mondani-valónál.
Halmaza viszont először kényszeredett
mosolygást, feszengést vált ki a nézőből,
utóbb bosszankodást, mozgolódást, még
később fásult unalmat. Miként ennek tanúi
és természetesen szenvedő részesei
lehettünk a Thália 1. Stúdióban, ahogyan
rádióstúdiónak álcázva ezúttal a Thália
Színház Stúdiója nevezte magát.

Bozó László ugyanis - önmagát és
asszisztensét is a képbe komponálva -
valamiféle rádióstúdiószerűséget rendezett
be a színen. „Kellő öniróniával, a technika
kigúnyolásával megmutatva - ahogy az író
nyilatkozta a bemutató előtt -, hogyan
csapja be - jó ér-telemben - a rádió a
hallgatót, amikor előidézi a »látványt«,
hogy a fantáziája megteljen képekkel." És
lássuk, hogy néz ki mindez a valóságban,
a színpadi gyakorlatban. Megérkeznek a
színészek, csevegnek, egyikük kötöget. A
színésznő átöltözik. (Vajon miért van erre
szükség, ha úgyis rádióról szól a történet?)
Éva-kosztümben bemászik egy
függőágyba. Jő Ádám is mezben, majd
Lucifer el-csábítja Évát. Az értelem, a
rádióval való összefüggés nagyjából
hiányzik, ám semmivel sem kevésbé, mint
az ezt követően bemutatásra kerülő
jelenetek, jelenetsorok, szövegek esetében.
Van itt minden: reklám és vízállásjelentés,
Mussolini beszéde és Rákosié, Hitler sza-
vai és Hamlet sorai, gyermekműsor és
nyugdíjasok félórája, hírek, látszólagos
napi aktualitással, népi ellenőrzési bi-
zottsági vizsgálati jelentés és pesszimisták
klubja, a Testőr - nem Molnár Ferencé -
195 2-es hangfelvétele, a „kormányzó úr"

hangjai, fegyverropogás, sok-sok
tévesztés, nyilván a rádió
hangarchívumának bakitárából. Mindez
pedig összefüggéstelenül, logikátlanul,
belső vagy uram bocsá' külső törvény-
szerűségek nélkül. Összehordva, ahogy
esik . . . végestelen végig.


