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1930. október 11-én elterelték a forgalmat
Nagykörútról, még a villamosokat is

eállították, mert kellett a hely a Vígszínház
lé egymás után érkező luxusautóknak.
nnep volta színházban, gazdasági válság ide,

ársadalmi feszültségek oda, a széles pesti
olgári réteg ünnepelte a végérvényesen saját

zlésvilágához láncolt háziszerzőjét abból az
lkalomból, hogy a Vígszínház hétszázötvenedik
olnár-előadása éppen A jó tündér premierje

olt, igazi sztárparádéval: Hegedűs Gyula, Gom-
aszögi Ella, Gaál Franciska, Rajnai Gábor és
óth Sándor közreműködésével. Író és közön-

ég ritka egymásra találásának példája ez a drá-
atörténetben: Molnár Ferenc drámái a kelle-
es és szolid kikapcsolódáson kívül izgalmas

ársasjátékot is kínáltak a nézőknek, melyben
inden szó, gesztus, jelzés, társalgási fordulat

elentését beavatottként dekódolhatta az autenti-
us közönség. Ezen az estén is öntudatosan
silloghattak a szemek, hiszen privilégium lehe-
ettjegytulajdonosnak lenni: ki tudja, talán újabb
ilágsiker indul hódító útjára, s ezáltal a pesti
olgár a kulturprioritás felmagasztaló érzését él-
eti át berlini, bécsi, New York-i kollégáival
zemben. Ennek fényében érthető, hogy a pró-
ákról és a premierről szinte sporttudósítás rész-

etességű leírások maradtak fent: ezekből meg-
udhatjuk, hogy Molnár csak a próbáknak élt,
sténként alig éjjel egyig lumpolt, s ebédre ren-
esen borjúpörköltet evett a színházhoz közeli
endéglőben, vagy hogy a próba egyik feszült
illanatában a címszerepet alakító Gaál Francis-
át, midőn rosszkor talált belépni, „Franci, taka-
odj ki, megint korán jöttél!" felkiáltással terem-
ette le a szerző-rendező, arról nem is beszélve,
ogy hány nyílt színi tapsot és hangos nevetést
zámolt össze az akkurátus kritikus az egyes
elvonások után.

A darabot nem is kerülte el a világsiker, még
emutatásának évtizedében kétszer megfilmesí-
ették Hollywoodban, sőt a háború után musical
ormában is ment a Broadwayn, Make a Wish
ímmel. Pedig A jó tündér Molnár azon hét drá-
át számláló, jócskán haloványabb korszakának
yitó darabja (az Egy, kettő, három után és a
alaki előtt), amelyet európai bolyongásai során

rt Berlinben és Drezdában. A mű magán viseli a
iforrott technikai tudás és az akut témakezelési

felszínesség minden markáns jelét. A történet
főhőse Lujza, a tipikus pesti mozijegyszedő lány,
akiben a Shakespeare-hősök (Titania, Puck)
megismerése után elszánt tündér-identitástudat
lángol fel, s aki - csak hogy milliárdos amerikai
udvarlója előtt jobb színben tűnjön fel - ügyvéd-
feleségnek hazudja magát, s legott a telefon-
könyvből választ magának alibi férjet, jót téve
ekként választottjával, hiszen mesés jogi meg-
bízatáshoz juttatja.

A tündér által „adoptált" dr. Spórum Miksa
ötven felé közelítő puritán és szegény agglegény
a Külső-Fehérvári útról, kinek két legbecsesebb
kincse a szilárd erkölcsi alap s a gondosan ápolt,
gyöngyvirágillatú szakáll. Egy napig dúl benne az
üzlet elfogadása okozta lelkiismeret-furdalás és
a végre megvalósulni látszó álmok keltette eufó-
ria ambivalens állapota, mert végül a gyári hibás
tündér elszúrja a csodát, s a tisztességes üzlet
apportját (tudniillik önmagát) váratlan hevületé-

ben egy másik jelentkezőnek adományozza, így a
csalódott s ráadásul felpofozott trösztelnök
visszavonja a megbízatást.

A jó tündér csacska konfliktusú kamaradarab,
számos ziccerpoénnal, szellemes dialógusokból
felépített helyzettel s hálás szerepekkel. Ami
egyéni érdekessége ennek a kedves rutinmunká-
nak, az a végére biggyesztett, váratlan utójáték,
amellyel Molnár messze „megelőzte" korunk
amerikai filmjeinek - ten years later - tucat-
megoldásait: a kereken lezárt történet utáni kis
epizódban történetünk főhőseit láthatjuk tíz év
múltán - persze kis csattanóval a végén. Nem
vállalkozik sokra ez a vékonyka dráma, de amit
megmutat, azt kellemesen, keserédesen és szó-
rakoztatóan teszi, világmegváltó szándékok
nélkül.

Hatvanhat évvel az ősbemutatót követően,
egy novemberi estén nem zárták le a Nagymező
utcát (vajon miért?), még csak a trolik sem las-
sítottak, pedig másodjára tűzte műsorára ma-
gyar színház ezt a Molnár-opuszt minta Radnóti
Színház tudatos műsorpolitikájának újabb hajtá-
sát. A visszatérő rendező, Verebes István sem
szűz már Molnár-ügyben, hiszen a nyolcvanas
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években itt rendezte meg az Úri divatot, a Vígben
pedig A farkast , tehát biztos „polgári drámakur-
zus" áll a háta mögött. Elvégzett munkájáról
egyértelműen sugárzik felvállalt célkitűzése: az
olcsó jópofaságot elkerülő, finoman igényes
szórakoztatás. Jól érzi a rendező, hogy Molnár
Ferenc darabjai olyan korszakból és ízlésvilágból
nőttek ki, amelyhez szervesen illeszkedik a kon-
vencionális dramaturgia és színpadtechnika, így

Bajor Imre (Doktor Spórum) és Gubás Gabi
(Koncz Zsuzsa felvételei)

frissítés érdekében, illetve-egyetlen komolyabb
változtatásként - kihúztak a harmadik felvonás-
ból egy rövid részt, mely Spórum Lu iránti hir-
telen szerelmi fellángolására utal, ezzel is
erősítve az ügyvéd és az odaadó titkárnő közötti
szerelmi szálat. Remek komédiai játékokat épí-
tettek bele az egyes szituációkba: mulatságos,
ahogy Lu sértett felindultságában módszeresen
letépi Konrád nadrágtartóját, szellemes a hezitáló
ügyvéd és a tündér névjegykártya-csereberéje,
ötletes az átvert milliárdos székaprítása, illetve a
kötelességtudó titkárnő ismétlődő berohan-
gálása, hogy a közelgő vonat dübörgésétől meg-
mentse a dülöngélő lustitia-szobrot. Az utóbbi
ötletből bontakozik ki az egész előadás legszebb
szimbolikus jelenetsora: a kétes körülmények
között fogant mesebeli ajánlat elfogadásakor a
lelkes Karolin nem rohan be, így az igazság
istennőjének szobra, Spórum szomorú és lako-
nikus tekintetétől kísérve, összetörik a padlón.
(Más kérdés, hogy a premier előtti estén érthe-
tetlen takarékoskodásból szilárdan rögzítették a
szobrot, s ennek következtében fontos mozzanat
ment veszendőbe.) A harmadik felvonás
kezdetén aztán egy aranyosan csillogó amerikai
Szabadság-szobor veszi át az erkölcsileg
devalválódott pozíciót a lázas készülődés során.
A szobor-machinációt a megbízatásától
megfosztott, ám újra biztos erkölcsi alapokon
álló Spórum zárja le, mikor a trösztelnök elzava-
rása közben lepakolja a földre a kiszolgált tár-
gyat.

Verebes meghúzva ugyan, de meghagyta a
kizökkentő utójátékot (meggondolandó lett volna
feledni), s váratlan megoldással stilizálta és
elemelte a valóságtól: az addig hagyományos
stílust a jelenet ostoba funkciójából adódó,
abszurd, groteszk játékmóddal váltotta fel.
Monoton, hangos óraketyegés zajára szögletes
mozgású, képszerű pózokba merevedett
szereplőket látunk, akik mesterségesen ható
intonációval mondják szövegüket, mintha egy
bugyuta tündér vágyteljes álmából léptek volna
elő.

A stílusos korhűség megteremtését szolgálják
a jelmezek és a díszletek is: a vígszínházi előadás
luxushoteljének sárga szeparéját itt intim, vörös
bársonyos, art decós lokálenteriőr váltja fel az
első kép és az utójáték díszletében, míg a másik
két felvonás ügyvédi irodája, a szerzői utasítás-
nak megfelelően, puritánul egyszerű.

aktualizálásukra nincs sok lehetőség. (Vagy csak
az egész rendszer felrúgásával van.) Egy régen
letűnt korszak szabályos, vígjátéki illusztrációját
készíti el, melyben a játék egyensúlyának és han-
gulatának megteremtésén túl a jó szerep-
lehetőségek biztosítására koncentrál. Ügyes dra-
maturgiai munkával megtisztították és összerán-
tották a szöveget, néhány helyzetértelmező vagy
poentírozó mondatot is betoldottak a nyelvi fel-
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A három jó szerep (Lu, Spórum, Konrád)
mellett Molnár egy karakterszerep (rajongó
titkárnő), egy mellékszerep (szerelmes főpincér)
és egy ötperces kabinetalakítás (részeg államtit-
kár) jutalomjátékára nyújt lehetőséget. A Radnóti
Tündére, Gubás Gabi elszánt lendületességgel
mutatja be egy pesti „szentjánosbogárka" vágy-
álmát, hogy a társadalom által megbecsült és
körülrajongott dáma, férjes asszony legyen, aki
kedvére tehet csodákat környezetével. Gyerme-
kien bájos és néhol magával ragadó alakítása
mégis sokáig furcsa, távolságtartó „mellékízt"
ébreszthet a nézőben: a megteremtett illúzió ide-
jétmúltságán tűnődhetünk magunkban, hiszen
napjaink techno-valóságából éppen ez a fajta
spontán, elementáris, érdek nélküli tündérség
hiányzik, amely ebből a szerepformálásból su-
gárzik.

Bajor Imre mint félresikerült Csehov-imitátor
lép színpadra első jelenésekor: a kötelező
ál(l)szakáll mellett a kétoldalt taréjszerűen meg-
hagyott, középen simára lenyalt haj biztosítja a
hatásos antrét. Verebes komoly rendezői érde-
me, hogy Bajor rég látott fegyelmezettséggel
alakítja testre szabott figuráját, s csak ritkán tör-
nek elő jól ismert sallangjai. A komikusok zöme
egyetlen szerepet játszik egész életében, magát
húzza rá minden figurára, így Bajor jellemformáló
talentumáról is felesleges elmélkedni: itt a helyén
van egy tiszta rendszerben, jól kijátssza a
helyzetkomikum adta lehetőségeket, s a közön-
ség hálás minden poénjáért. Csankó Zoltán pon-
tos és karakteres amorózó, mintha csak egy
korabeli mozivászonról lépett volna le, hogy
megdobogtassa a kitörni vágyó virágáruslányok
szívét. Moldvai Kiss Andrea Karolinja öntudatos,
karakán teremtés, hol féltékeny, hol izgatott, hol
megértő, mikor mi kell. Szakács Tibor rövid jele-
nése a nyelvkidugdosó, ittas méltóságos úr sze-
repében - kissé öncélúan - szellemes, Görög
László Főpincére visszafogottan szerelmes ifjú,
míg Újvári Csaba váratlanul feltűnő színházi tit-
kára a fura helyzetnek megfelelő.

Ady Molnár Ferenc esetében rossz vátesznek
bizonyult: jóslatában a Szerencse Fiának nevezte
barátját, akinek előbb-utóbb az életébe kerül
majd a Niagara feletti, az irodalmi és közízlésnek
egyaránt megfelelni akaró kötéltánc, s akivel az
Idő majd kegyetlenül elbánik. Tévedett. A tavalyi
négy Molnár-bemutató után az idén is a máso-
diknál tartunk, hogy a korábbi évek konjunktúrá-
ját ne is említsük. Ha tetszik, ha nem: The show
must go on!

Molnár Ferenc: A jó tündér (Radnóti Színház)
Díszlet: Horváth Eva. Jelmez: Dőry Virág. Dramaturg.
Radnai Annamária. Rendezte: Verebes István.
Szereplők: Gubás Gabi, Bajor Imre, Csankó Zoltán,
Szakács Tibor, Moldvai Kiss Andrea, Görög László,
Ujvári Csaba.

Brecht-Weill-songokat és más kortárs dalokat, a
weimari köztársaságból, illetve annak
„utóéletéből" származó szerzeményeket volt
alkalmam hallgatni három, egy-mást követő
szólókoncerten.

Az exsztár

Marianne Faithfullról nehéz elképzelni, hogy ki-
érdemesült popsztár, a hatvanas évek Rolling
Stones-slágerszólistája, akit Mick Jaggerhez fű-
ződő hosszú románcáról ismerhetnek a kor
könnyűzenei mitológiájában járatosak. Faithfull,
ahogy 1996 decemberében, majdnem félórás
„sztáros" késéssel megjelent a Petőfi Csarnok
közönsége előtt, halvány borvörös kosztümben,
kivágott fekete bodyban, fekete selyem necc-
kesztyűben, feltűzött szőke hajjal, inkább decens
sanzonénekesnőt, mintsem autentikus Brecht-
Weill-előadót előlegezett. Mivel nem volt köte-
lező tudni a hetvenes években kialakult heroin-
függőségéről, ami pályájának kibicsaklásához
vezetett - noha ő maga szóba hozta az esten -,
a gyógyulás, a „come back" és az oktávval mé-
lyült, rekedtté, érdessé vált hang mint önmagá-
ban mitologikus elem csak azokat prejudikálta,
akik hajlamosak több következtetést levonni hoz-
záolvasásból, mint személyes tapasztalatból.

Magam nem éreztem megszenvedettséget
Faithfull kissé recsegő hangjában és maliciózus
előadói stílusában, persze lehet, hogy csak azért
nem, mert szándékosan esztrádhangulattal el-
lenpontozta. Az est szöges ellentéte volt annak,
amit Brecht gesztikus zenének nevez. Minden
külső körülmény, ami nem a szorosan vett ének-
léshez tartozott, a slampos világítás (menet köz-
ben kellett kiigazítani), az énekesnőt rendre
elvesztő reflektor-fejgép, a számok közötti kávé-
házi csevegés a „kedves közönséggel", dekom-
ponáltságával és esetlegességével tüntetett. Hi-
valkodóan tudtunkra adatott, hogy Marianne
Faithfullnak a weimari songok előadásához nincs
szüksége rendezőre vagy bárkire, aki helyette
(vagy vele együtt) értelmezné az éneklendőket;
mozdulatait nem kell kontrollálni vagy koordinál-
ni, tudatosan a kifejezés szolgálatába állítani -
mindehhez elég a személyiség. Faithfull nem

komponál, egyszerűen „fölénekli" a lemezét,
tánclépésben járkál a színpadon, időnként a szája
elé emeli a mikrofont, baljával a zsinórt tartja, a
strófaszünetekben zongorakísérőjére mosolyog,
bemutatja a közönségnek, a songok között be-
szélget, szót ejt a dohányzási statisztikákról, a
drog- és alkoholfüggőségből szabadultak kihulló
fogairól, Harry barátjáról, aki a fogorvosi szék-
ben halt meg, és a temetése előtti éjszakán a nagy
Los Angeles-i földrengés elnyelte a ravatalozó-
ban fölállított koporsóját (képzeljük a gyászolók
meglepetését!), úgyhogy egy másik koporsót
kellett eltemetni helyette, tele kövekkel és ho-
mokkal. („Ostobatörténet, de én szeretem", teszi
hozzá szabadkozva.) A pihentető sztorik közben
megszólít bennünket, reagálást vár, ami elég ba-
jos, mert a Pecsa nézőtere ehhez túl nagy, előadó
és hallgató között nem alakulhat ki intim viszony,
legföljebb formálisan (ez a kínos tapsokban is
megmutatkozik), ami láthatóan zavarba hozza,
térdei közé fogja a mikrofont, vizet tölt egy po-
hárba, töltelékszöveggel pótolja a kontaktushi-
ányt.

A zavar kezdetben az énekesteljesítményre is
kihat, az Alabama-songot még óvatosan, kevés
hanggal, a magas és mély regiszterben tétován
énekli, monoton, erős beszédhangsúlyokkal, ér-
zékletesen artikulálva az angol szöveget, olykor
már-már parlando („I teli you we must die").
Később intonálása magabiztosabbá válik, kide-
rül, hogy a sötét tónus színeket rejt, a közönyös-
ség kaján malíciát sejtet, az énekbeszéd, a
recitatív stílus váratlan természetességet kölcsö-
nöz a kifejezésnek, egyáltalán, nehéz eldönteni,
énekel-e vagy beszél, a közlés elsődleges fontos-
sága eltünteti a határokat, a dallam és a „próza"
meglepően közel kerül egymáshoz, egyfajta epi-
kai dalforma alakul ki, ami a maga módján közel
áll a brechti-weilli követelményhez.

A Kalóz Jenny-dalban a fenyegető „mosoga-
tólánynak" személyiségsúlya van. Az utolsó stró-
fát Faithfull radikálisan lelassítja, éneklésből
egy-értelműen prózára vált, egyenként
hangsúlyozza a szavakat, a halálos ítéletet
gyöngéden, szívvel mondja ki, a „hopplá"-t pedig
keményen, durván, drasztikusan odavetve.
Hasonló lassítási technikát alkalmaz a Cápa-
dalban, a zárószakasz szövegejtése, ha lehet,
még artikuláltabb, az utolsó két sor szavait
egyenként ejti, a végét szárazon,

KOLTAI TAMÁS
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