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Böbe - avagy az öncsalás
V é g e

Molnár Piroska játékáról

A játékot Kornis Mihály írta egy a polgári
színjátszás megújulása idején, vagy ötven
éve -- modernnek tekinthető dramaturgia
szabályai szerint. Gondoljunk csak
Priestley A váratlan vendég című játékára: a
nagypolgári családhoz detektív érkezik,
hogy kiderítse egy ön-gyilkos lány tettének
körülményeit. Más-más - vagy
ugyanolyan? fényképet mutat az áldozatról
a család tagjainak, s ők sorra beismerik
bűnrészességüket. Az anya elbocsátotta a
cselédlányt, a nagylány kiszekálta, a
vőlegény elbolondította, a léha fiú
házasságot ígért neki. Talán ugyanarról a
lányról van szó, talán nem. De
nagypolgárék tettei együtt mégis
öngyilkosságba hajszolták
lányt.

Kornisnál a Kozma című játékban is
hasonló történik: a Kiemelt Üdülőbe -
ahová csak a kiváltságosok juthatnak be -
fiatal férfi érkezik. Nagy öröm ez a
napozgató hölgyeknek, akik részben a már
elfogyasztott alkohol, részben a naptól is
fölforrósodott férfiéhségük hatására
hajdani szerelmüknek vélik a fiatalembert.
Míg maguk közt voltak, életüket mesélték,
volt szerelmeik történetét adták elő -
kirajzolódott róluk egy kép. A volt
szerelmükkel találkozva azonban merőben
másként viselkednek. Egymás előtt
szépítgethették múltjukat, saját társadalmi
helyzetüket, s természetesen a hajdani
szerelmes alakját is. De most, hogy az igazi
áll előttük, már nem hazudhatnak. A férfi
ugyanis mindent tud. Annyira mindent,
ahogyan csak egy nem evilági lehet
tájékoztatva a dolgok állásáról. Hédi valódi
férje, a Fontos Allású Férfiú, míg élt,
aligha tudhatta, hogy felesége
moziszínészekről ábrándozik a fasori
luxuslakásban; aligha tudhatta, hogy a
szolgálatkész és frigíd falusi libuska
pomádés szépfiúk, Nyugati Bikák oldalán
él lélekben -- viharos szexuális életet, míg
őt, a közügye-kért fáradó, a mozgalmi
munkában el-nyűtt embert már régen egy
teherautó kerekei alá kívánta. A feltámadt
férjnek azonban mindezt Hédi a képibe
vágja. Nem mintha azóta valóban
beteljesedtek volna ábrándjai, de most,
özvegysé-

gében, beteljesedhetnének! Kinek kell hát a
föltámasztott férj? Neki ugyan nem! Tépi,
cibálja, megalázza a Visszatértet. Igazat
ugyan most sem állít tény szerint. De
igazat állít hazugságaival, mert arról vall,
amit szeretne.

Csilla a második meggyónó. Nemrégi-
ben tért haza Nyugatról, mert „meg-bánta"

disszidálását. Valójában azért, mert
öngyilkos lett a férfi, akivel a fényes élet
reményében. elhagyta az országot. Most,
hogy Kozma személyében előtte áll a
halott, csak szemrehányást tud tenni: nem
volt Odakinn se fenékig tejfel. Neki kellett
volna megértőbbnek lennie? Neki? Nem
ápolónőnek szegődött, hanem ragyogó
életre. Megkapta? Nem! Hát mi mást
tehetett volna, mint lelép. Le bizony.
Valami azonban így se stimmel, s hogy az
árulást ne kelljen belátnia, hogy az
lehessen, aminek vágyta magát, rászokott a
narkotikumokra. De elmondhatja-e, hogy
„már egy köbcenti helyrebiccenti"? Itt, a
Kiemelt Üdülőben nem használhatja a
szert, vagy csak anyját zsarolva. S ha
bevette s: mi a mámorélvezés ahhoz az
örömhöz képest, ami a hawaii villa lenne a
gyönyörű, színes pincérekkel ? Itt
mégiscsak viselkednie kell!

A játék idáig is nagyon mulatságos, mert
mindig szórakoztató, ha öncsaló,
társadalmilag is hitelesített figurák lelep-
leződnek. Ám a. nagy esemény mégis a
harmadik asszony, a negyvenes ével

végén járó Böbe megmutatkozása. Már az
asszonyok első jeleneteiből világos, hogy
a valódi „vezér" közöttük ez a nagyhangú,
ordináré, életerőtől pezsgő
asszonyszemély. Ő az, aki a Kiemelt
Üdülő előnveivel élni mer. Miatta áll je-
ges vödörben a napozók mellett számos
flaska. Ő töltöget, és ő kérdezget: Hogyan
is volta házasságod, Hédike? (
az, aki hallgatni tud: Csilla hazahozatalát
nemcsak a gyermekét féltő anya szeretete
harcolta ki, de a saját kényelmét óvó
asszony is. Nyaralhatna ő ilyen helyen, ha
kiderülne, hogy a lánya magaviselete
foltot ejtett a káderlapján? Ő az is, aki
dugdossa Csilla elől a szert , mert szere-
tetből sem, presztízsből sem engedheti
meg, hogy a dolog kiderüljön. De Böbe az
is, aki a legérdekesebben tud mesél-ni.
Mert neki aztán nemcsak hősi, de
intimításokban bővelkedő múltja is van:
Csilla azért Csilla, mert csillár alatt fo-
gant. A Parlamentben. Egy fontos, egy
Nagyon Fontos Ember s a mozgalmi
életben karriert csinált ifjú gépírónő,
Böbe, 1956-ban bennrekedtek az Or-
szágházban. Hát akkor és ott, az író-
asztalon ... Bizony! Ámul is Hédike, mert
nemcsak azt tanulhatja meg belőle, hogy
„Erzsikém" egy szenvedélyes aszszony,
hanem azt is, hogy már évtizedek-kel
korábban fontos pozícióban volt, és „úgy"

volt a fontos emberekkel. Joggal nyaral
most ebben az üdülőben. De nemcsak a
szerelmi eseményekre sóvárgó
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kis özvegy csodálja általa Böbét, ha-n m az
apparátus belső életét nem ismerő, arról
csak legendák révén értesült Fontos
Állásúné is: Csilla apja a személyi
kultuszos garnitúrához tartozott. A hőskor
kádereihez, akikben persze volt még
virtus, nem úgy, mint az ő szegény urában
. . . Hogy amaz politikailag megtévedt? ...
Ez is csak Böbe auráját növeli, hiszen
balról tévedt meg ... de ha jobbra is ... az is
olyan izgi. Amúgy sem könnyű
szétszálazni azokat az eseményeket.

Várnánk, hogy a Csilláros Férfiú lesz
Böbe Kozmában felismert partnere. De
nem. Csilla apja vagy féltestvére az, akit
Böbe azonosít, s nem a Csilláros, mert az
soha nem is létezett. Hanem ki az, ki volt,
aki ha máshol is, de anyává tette?

Böbe nem vall könnyen. Szerelméről
vagy annak alteregójáról van szó - örül,
hogyne örülne. De retteg is, mert ő nem
narkós, nem ábrándosan öncsaló. Ő tudta
és tudja, mit csinált, mit tesz. A
dramaturgia varázslása alól azonban nem
vonhatja ki magát: mondania kell az igazat
beidegzett önkontrolljai nélkül - de mert
erős akaratú asszony -, ön-kontrolljának
fel-feltámadó kitérőivel. Hol az egyik, hol
a másik akarat győzedelmeskedik. Böbe
tehát zagyvál: szeret-telek - nem
szerettelek. Te vagy a lány apja - hogyan
lehetnél az apja? Forradalom idején -
ellenforradalom idején. Miattad - ellened.
Színe és fonákja fordul itt ki az asszony
jellemének, s a néző nem is tudja egészen
pontosan követni, mikor melyik és miért,
ám az összbenyomás hiteles lélekrajzot ad.
Lánya fogamzásának idejéről nem képes
maga előtt elfogadható, világos életrajzot
el-mondani az asszony. Megtörtént vele a
szerelem, de érdekeit másban vélte föl-
ismerni - lehazudta a szerelmet. Követ-
kezményeit viseli, sorsát meghatározza,
mert hisz' évről évre neveli, növekedni
látja a lányát, és akarja is, hogy Csilla
éljen, boldoguljon. De épp a boldogulást
csak úgy érheti el, ha lehazudja, ha
kiszolgáltatja az életét meghatározó szen-
vedélyt, a lányát előszólító kötődéseket.
Van egy életcélja, aminek az eredetéről
hazudni kell. Van egy súlyos hazugsága,
amivel egész élete zsarolható. Sorsa min-
den mozzanatában ott ez a szerelem, amit
ugyan szerelemként eltitkolhat, de mint
létezővel mégis folyton számolnia kell.
Soha nem beszélni róla - ez éppen azt
jelenti, hogy örökkön fejben kell tar-tani,
folyvást alkudni, óránként elárul-ni, s az
árulás zátonyokat kerülgető fo

lyamatában mindig csak rá gondolni - ez
Böbe szerelme, tragédiája.

Molnár Piroska széles kedvű marko-
tányosnőként indítja Böbe figuráját.
Hatalmasan elterpesztett tagokkal napozik,
kedvesen cseveg, víg cimbora módjára
italozik. Mellette mindenki föl-
szabadulhat: megértő, gyengeségeit meg-
valló; életélvező és tapintatos. A színésznő
azonban ért hozzá, hogy Hédivel folytatott
dialógusaiból ne csak a „jó-asszony", ne
csak az idősebb és tapasztaltabb nő
harsogása derüljön ki, hanem az is, hogy
Böbe ezt a szerepet játssza. Villanásnyi
pauzákkal, szavait módosító értelmezések,
„másképpen mondom ugyanazt"
fordulatok között egy-egy
szemvillanással, mozdulattal kifejezi,
hogy ez a kedves, életvidám asszonyság
alkalmazkodik. Hédi újabb életadatai
szerint formálja a maga szövegét, mert
nemcsak megbeszéltetni, nemcsak cin-
kosan meghódítani akarja a palifogásra
felkészült özvegyet, de azt is el akarja vele
hitetni, hogy ő jogosan üdül ezen a helyen.
A teliszájú fesztelenség, a ki-takart
magánélet - kulissza. Böbe az őszinteség,
a vagány „ez vagyok én, kis-anyám"

mögött valami más. Csilla nar-
komániájának takargatója? Elsőbben ezt
hisszük, s bocsánatosnak is tetszik, hogy
az anya mindenáron menteni akarja lánya
jövendőjét. Még az elcsattanó pofon is
kimagyarázható: minél később „lövi ki"
magát a lány, annál jobb. Még Csilla
vádaskodását sem hihetjük el egészen:
csak azért hozatott vissza, hogy neki baja
ne legyen. De Kozmával folytatott
beszélgetése végén - visszamenő-leg is -
előtűnnek Böbe valódi jellem-vonásai:
elárulva szerelmét nem egyszerűen félt,
hanem karrierjét, jó életét, üdülői
beutalóját féltette. S nem is akármilyen.
üdülőbeli beutalóját: ezt a Ki-emelt dülőt.
Ahol nem ténfereghetnek akárkik. Ahol
doszt van ital. Nem gond a lakás.
Elintézhető a disszidált gyerek
visszahozása. Ahol jól érezheti magát az
ember.

Jól? Valóban?
Molnár Piroska úgy jeleníti meg Böbét,

hogy nem marad kétségünk felőle: amióta
ez az asszony hazudni kezdett, azóta nem
érzi jól magát. Mert már magát sem
érezheti. Az a valaki, aki ő lehetne,
beléveszett a beutaló megtartásáért folyó
simulékonyságba, megfelelni akarásba,
szerepbe. Böbe nem azért iszik, hogy
jókedvű legyen, hanem azért, hogy annak
lássék, s ha rosszat szólt, hát italozásra
hivatkozva visszavonhas

sa. Böbe nem azért beszélteti szobatársát,
mert érdekli annak sorsa, hanem azért,
hogy az kiszolgáltassa magát neki. Böbe
nem azért ragaszkodik a lányához, mert
szeretetből maga mellett akarja tudni,
hanem azért, mert fél, ha nincsen a szeme
előtt, annak eljárhat a szája. Böbe még
csak kérdezgetni sem azért kezdi a
körükbe vetődő fiatal-embert a
foglalkozásáról, hogy Hédihez közel
hozza a lehető partnert, hanem azért, hogy
rájöjjön, milyen felfogásban kell véle
beszélni egy ilyen Fontos Helyen.

Azzal a régi szerelemmel kellene
szembenéznie. Azt a régi árulást kellene
nyíltan vállalnia. Állnia ide vagy oda, de
egyértelműen. Csakhogy ezt Böbétől senki
sem kívánja. Böbe így jó, ahogyan van.
Ha csak egyszer is önazonossá len-ne, már
többé nem lehetne kormányoz-ni.
Viselkedési formákba kényszeríteni.
Engedelmessé sunyíttatni. Böbe, ha csak
egyszer is tudni merné azt, amire
kényszerítették, s aminek maga is elébe
ment - szétpukkadna az Üdülő, össze-
zavarodnának a báva szemétként kezelt
„nem idevalósi" emberek, megkergülne
„az egész világ".

Hogy Böbe jelentőségét ekkorára fel-
nőni látjuk, az éppen úgy az író akarata,
ahogyan Acs János rendezőé is. De hogy
bekövetkezik, az Molnár Piroskának
köszönhető. Böbe úgy tesz, mintha nyílt,
őszinte, sokat tapasztalt és megértő
asszonyszemély volna, abból a fajtából,
akinek „ami a szívén, az a száján".
Észrevettük, viselkedik. Okosan és gyor-
san forgatja a szót, messze fölötte áll
intelligenciában és tapasztalatban is a
többieknek. Kozma zavarba hozza. Nem
világos az asszonynak, hogy az üdülőbe
valósi-e, vagy még magasabbról érkezett.
Kozma nem viselkedik, nem válaszolgat a
kipróbált játékszabályok szerint. Böbe
eljátssza, hogy „kapcsolt": nem lehet, hogy
itt olyan játék folyjék, amibe őt nem
avatták bele. Azzal a szél-lel megy el a
partról, hogy kideríti, mi-féle szerzet
Kozma. Böbe érzi, hogy nem pendülnek
egy húron, de azt még nem tudja,
melyikük van fölényben. E jelenettel el
kell hitetnie a színésznőnek : Böbe az
igazság bajnoka, vele nem lehet
kukoricázni, de persze van ő olyan
fegyelmezett, hogy akár engedjen is, ha a
sarzsitisztelő fegyelem azt kívánja. Böbe
jópofáskodva sörrel kínálja a fér-fit,
cinkosan vele iszik, majd amikor az nem
kezd vele komázni, sejtelmesen
megfenyegeti. Böbe fél, de elemében is
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van Fürgén mozog, kapcsolatot keresve
rá-rápacskol a férfira , majd a mozgalmi
szigor puritán nyíltságával farkasszemet
néz vele, mintha barikádon esküdne.
Csak a fogást kereső birkózókon figyel-
hető meg hasonló gyors váltakozásban az
eltáncoló védekezés és a kényes pon-
tokhoz odakapó kezdeményezés. Nem
véletlen, hogy Molnár Piroska is álltában
adja elő ezt a jelenetet. Szétdobott
tagokkal, a napozástól elernyedve nem
láthatnánk ezt a felfokozott állapotot. A
színésznő azonban ahhoz is ért, hogy
folytassa a megkezdett helyzetet: szét-
terpesztett ujjaival időnként igazít fürdő-
ruhába szorított mellein, „vicces" comb-
ra csapkodásokkal kedélyeskedik, veresre
imént lakkozott körmeire rá-ráfúj. Csak
úgy gőzölög a naptól felégetett , italtól
hevült asszonytest. Böbe minden képes-
ségével gyürkőzik. Lehet, hogy a tét csak
férfihódítás, lehet, hogy a beutaló-ra
jogosultsága, de az nem kétséges, hogy
ha Böbe csak egérkére vadászik is, akkor
sem vezetik aprócska szenvedélyek.

Molnár Piroska - ugyan teltebb, mint
évekkel ezelőtt , de ahhoz mégiscsak
vékonyabb, hogy hihető lehetne: ahová ő
lép, oda billen a színpad. Mégis meg-
történik a hihetetlen: Böbéje minden
jelenéssel súlyosabbá válik , Végül hatal-
mas gesztusokkal esküdözik, majd vissza-
vonja a szavait . Rövidre nyírt hajába
beletúr, forog, megint mást mond és rá-
cáfol. Kozma alig mozdul, csak tekin-
tetével bűvöli , csak arcát mutatja: nézz

és emlékezz! És Böbe kaszabol, vergő-
dik, kitér, elhajol, mellét veri, r ikolt .
Amíg kivajúdja magából az igazmondást,
addig egy egyszemélyes verekedés teljes
koreográfiáját előadja. Mert valóban
verekszik: magával egyenlő , éppen ezért
hatalmas ellenféllel. Molnár Piroska egyre
jobban elnyíló tekintettel , a tomboló
tébolyig ívelő , majd aszimmetrikus
rángásokban kiszenvedő vergődés gesz-
tusaival adja tudtunk ra, hogy egy közön-
séges, de nem átlagos asszony fordult itt
ki jól védett önmagából. Ez a Böbe ha
csúf is, ha szókimondó asszonyságból
nekivadult halaskofává lett is, ha Jogos
Beutaltból rongy emberré lett is, nem
akárki. Nagy szenvedély marja. Nagy
árulás és nagy igazságtudat. Ebben a le-
rombolásban móriczi lelkek hullása mu-
tatja magát. Többre és jobbra méretezett
emberé, aki éppen azzal növeszti sorsát
tragikus nagyságúvá, hogy látni engedi:
az igazság elviselésére már alkalmatlan
lett . Valódi tragédiája, hogy egy tál len-
eséért - az üdülési életért - hajl ította
derekát riszáláshoz, életerejét kurválko-
dáshoz, családteremtő szívét hitványka
utód neveléséhez.

Molnár Piroska alakításából tragikus
erő árad. Nem egy „szocialista naccsága"

nevettető története, hanem ennél
lényegesen több sejlik föl : a jobb életért -
-- és csakis azért - önmagukat megalázók,
szerepjátszásba nyomorítók egész galé-
riája. Mire a felzúgó tapsot megköszönni
rivalda elé jön a színésznő , már nem lát-
szik vastag karú, csípejű „földasszony-

nak". Középtermetű , arányosan telt , jó
arcú negyvenes. Pedig csak vállára terí-
tett egy köpenyt. Pedig csak szokása
szerint emeli lábát, tartja karjait, hordja a
fejét. Egy pár pil lanattal előbb még
elfeketült homlokkal öklelte a világot,
rengett tusakodó teste, gyűrte a föl-
indulás méretű szenvedély. Mert tudja a
színésznő, mint kell sarkára dobbantva
egész testében megrengenie, csattogó
tenyérrel mellét verdesnie, hirtelen erős
mozdulatokkal gesztikulálnia. Ez és az -
nem ugyanaz a test. Ami
visszavonhatatlanul azonos, az szerep és
színész lelki mérete. Csak akinek van
képzete az igazság hatalmáról, az tudja
szereppé formálni a küzdelmet, amiben
győzedelmeskedik. Csak aki szenvedé-
lyes megfigyelő , az tud megfigyelt szen-
vedélyekhez ennyi erőt kölcsönözni.
Csak aki tudja, mit ró rá a színészmes-
terség fegyelme, az tud ilyen követke-
zetes lenni, ha ingatag jellemek tartás-
vesztését ábrázolja. Csak aki teljes vilá-
gára nyitott , . az tudja egyetlen jellembe
sűríteni társadalmi ítéletét.

Molnár Piroskát két jó színészpartner
kísérte: Máté Gábor és Pogány Judit .
Böbe alakjának hitelesítése az ő érdemük
is. A legnagyobb érdem mégis Molnár
Piroskáé: amit a szövegkönyv kidolgo-
zatlan hagyott (a keretjáték és Csil la
figurája), amit a rendezés meg nem old-
hatott (szatirikus beütésekkel manipu-
láló társalgási vígjáték), az általa nőtt
súlyos és érvényes, a napi valóság körén
túlmutató mondanivalóvá.


