
Molnárt játszani jó. Nézni meg még jobb.
Különösen, ha látszik. hogy a játszó személyek
gyönyörűséget találnak a szipor- kázó
dialógusokban, a precízen adagolt poénokban, a
játékélvezetért megírt szó-dominókban és -
piramisokban. Molnárnak frivolan édeskés,
érdesen ironikus, pityeregtetően kacagtató a
drámai nyelvezete. „Én vagyok a legrongyosabb
muskátli Pesten" - dudorássza a külső-
józsefvárosi kiscseléd, míg előkészíti kör-
berajongott szobaura házipapucsát Az üvegci-
pöben. Becézget mindent, amihez imádottja hoz-
záér: „Szúrd át boldogtalan szívemet. te boldog
fogpiszkáló." Lányregényszerelme sem lehet más,
képzelgi, mint „csupa virágzat és pilótarepülés".
Szőrösszívű kedvese, Sipos szobaúr, az élemedett
korú ,.édes, mérges" meg imígyen dörmög drámai
pillanatokban: „Mi asztalosok, befelé
nedvesedünk." Adél nagysád, az okosan számító
szerető megcsúfolt lagziján pedig ezt vágja máris
meggyűlölt férjeurához: „Nem fogtok víz alá
nyomni. Erkölcsös iparos urak... Ezt még kicsi-
karom tőled, aztán nem reflektálok rád." Molnár
sosem ironizálja tönkre alakjai szirupos közhely-
szerelmeinek indázó szóvirágait. Érzelmesebb és
empatikusabb, szelídebb és játékosabb lelkű, mint
kései utódai. Iróniája mindig részvétből fakad, s
nem elutasításból vagy tagadásból.

Ha tisztességesen ki tudja osztani a szerepe-
ket: Molnárral tutira megy a színház. Különösen
akkor, ha „semmi különöset" nem akar ráerő-
szakolni a század eleji bravúrjátékokra. Ha nem
akar, mondjuk, polgári vígjátékból polgárpuk-
kasztó bohózatot vagy csúfondáros burleszket
faragni. Vagy lilába zápult társadalomkritikai le-
leplezést, példának okáért. Mindháromra nagy a
kísértés, hiszen a molnári dramaturgia sok min-
dent elbír.

Az Új Színházban bölcs előrelátással vette elő
Az üvegcipót Ács János. Á zsúfolásig megtelt
nézőtér izgatott csendje, viháncoló kacarászása
és rég látott vastapsa visszaigazolni látszik vá-
lasztását. Posztmodern átiratok és bíborlilából
mélyfeketébe vagy enciánkékbe átúsztatott világ-
irodalmi interpretációk divathulláma idején tudott
és mert egy világirodalmi magyar klasszikusra
hagyatkozni.

Ács nem kiforgatta, hanem alaposan kiele-
mezte Molnár darabját. Volt hozzá ereje és türel

me, hogy aprólékosan letisztogassa a szellemes
dialógusokra és petárdázó gegekre rakódott
színháztörténeti csillámport, és felszínre hozza a
játék mélyén meghúzódó szikrázó drámát. S volt
hozzá rendezői erélye és arányérzéke, hogy szi-
nészeivel felragyogtassa a dialógusok mögött
rejtőzködő gyöngéd lírát. Igen szerencsésen,
szinte hibátlanul osztotta ki a szerepeket: a négy
kulcsszerepből legalább hármat úgy játszanak el
az Új Színházban, ahogy azt vélhetőleg Molnár
elképzelhette. Ács polgári színjátszói hagyo-
mányt követő, szöveghű, már-már konzervatív
előadást rendezett, ám rendezésének precízen
kidolgozott finom íve, ritmusa, dinamizmusa,
hangjai, csöndjei és elhallgatásai arról
tanúskodnak, hogy minden vígjátéki szituációt
alaposan fölfejtett, s színészeivel együtt
megkereste és meg is mutatta a szöveg mögötti
történéseket. Mondjuk, amikor Adél bevallja rég
elunt, javakorabeli szeretőjének, Siposnak, hogy
szerelmes

lett az ifjú és jóképű ékszerészbe, Császárba, a
szikáran kimért iparosmester látszólag érzelem-
mentesen fogadja a hírt. Ám amikor snájdig ri-
válisa bekopogtat, rögvest nekitámad: ne merjen
többé pénzt adni cselédjüknek, a félig rokon
gyerek Irmának. Szilágyi T ibor- ő játssza Sipost -
a kiscseléd erkölcseit védve emeli meg hangját,
ám szavain átüt hirtelen felhabzó féltékenysége.
Irmáról beszél. de közben vetélytársát, Császárt
nyársalja fel a tekintetével, a hanghordozásával.

Ács előadásában vidoran perelnek, szeszélyes
érzelmi csapongásaikat szabadon engedve ját-
szadoznak egymással, kimért és számító szak-
szerűséggel gyilkolják egymást a szeretők, vagy
magukba zuhantan, elcsukló suttogással emlé-
keznek szebb napjaikra. Sok-sok tétova gesztus
árulkodik róla, hogy önmagukkal szemben a leg-
bizonytalanabbak, sorsuk kiismerhetetlen szöve-
vényként fonja körül őket, s önmaguk számára is
váratlan érzelmi kitöréseket produkálnak. Ács
rendezésében elevenen hullámzik és viharzik a
békebeli Józsefváros kispolgári világa. Föltárja
igazi arcát, jófajta ízeit, kipárolgásait, illatait. Rit-
musa és józan mértéke van ennek az életnek.
Célszerű szokásrend alakítja szobaúr és házicse-
léd viszonyát: rituális játékuk remek összhangza-
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tokat kínál a játékban. Ács nem szabdalja szét a
drámai kompozíciót, „csupán" érvényesülni
engedi a molnári vígjátéktechnikát. Keveset vesz
el a textusból, annál többet tesz hozzá a
jelenetek mögöttes tartományához. Finoman
cizellál minden szögletet. Á rendőrségi
jelenetben a század eleji fotográfiákról
megelevenedett, pödrött baj-szú, akkurátus
rendőrfogalmazó (Hajdu István) előbb csak
ráijeszteni akar a beidézett zajos népségre, aztán
az előállított utcalányban fölfedezi a lehetséges
szerelmi partnert. Egy groteszkül vágyakozó
magányos őrmestert látunk, akiben fel-lobbantja
a szunnyadó szerelmest az őrszobán, a szeme
előtt lezajló románc. Innen kezdve már nem a
hivatali ügymenet betartására törekszik, hanem
a lány kegyeinek elnyerésére. Pompásan

kidolgozott, groteszkül mulatságos helyzet: a
zord rendőr kibújik szerepe merev uniformisá-
ból, s ember kezd lenni. Példája ragadósnak
bizonyul: Fazekas István rendőrtanácsosának
tűnődő tekintetén is átfut egy pici felhő, mintha
csak azt latolgatná, milyen lehet szerelmesnek
lenni, s milyen esélyei lennének, ha éppen a
másik oldalon állna.

Csipetnyi nosztalgia lengi körbe a játékot, ám a
történések nyersen jelen idejűek. Mindenki tud
mindent a másik viselt dolgairól, de makacsul
ragaszkodnak a bigott társadalmi konvenció
megszabta látszatokhoz. Adél nagysád kényezte-
tett szobaurai közül kiválasztja férjnek a megunt,
szikár iparos szeretőt, gyógyírként a gigerli Csá-
szárral folytatott lángoló viszonyra, s mintegy a

Takács Katalin (Adél) és László Zsolt (Császár
Pál) (Koncz Zsuzsa felvételei)

társadalmi elvárások betetőzéseképpen. Túlérett
lányságát hátrahagyni akarván kiszámítja, hogy
legfőbb ideje asszonnyá lennie.

Takács Katalin Adéljában egy szereleméhes
érett nő harcol a konvenciókkal megbékélni akaró
józan üzletasszonnyal. Sipossal szemben
mindenre elszánt hárpia. Ádázul rámenős, leg-
alábbis annak akar látszani. Zsémbes házisár-
kány, pongyolában-papucsban. Flegma nagysá-
ga, akiből előbújik a vásárian kofálkodó üzlet-
asszony. Császár megjelenésekor átvedlik bak-
fisba oltott kikapós asszonykává. Remeg. Alig
hallhatóan suttog. Császár fülébe zsolozsmázza
szenvedélyes viszonyuk hajdani forró pillanatait.
Egy percig sem titkolja öncsaló hazugságát. Rá-
tartian szenved. Elomló asszonyiságú, szenve-
délyes szerető. Takács Katalin mély tónusú, me-
leg színekkel, érzékenyen formálja meg Molnár
viharos életet élő panziósnőjét.

Választottját, a szikáran száraz Sipos szoba-
bérlő-iparost az Új Színházhoz frissen átigazolt
Szilágyi Tibor játssza. Szilágyi, különösen az első
részben, érezhetően másfajta játékhagyományon
edződött stílust hoz az előadásba. Mintha nem
frivolan szellemes vígjátékban, hanem harsány
bohózatban szólalna meg. Gurgulázva engedi
szabadjára a hangját. Öblösen harsogja gegjeit.
Aztán, mire szerepe szerint megtört férfi lesz,
lassan magára talál. Jól áll neki a magába néző
szikárság.

Az üvegcipőben elég fontos szerepet játszik a
szüntelenül nyitva felejtett ajtó. Tóth Ildikó játé-
kában először azt kéne megszámlálni, hányféle-
képpen hagyja nyitva szobaura ajtaját. Aztán
hányféle hangszíne van kimondani: „ajtó"; mikor
mondja félénk szerelmi vallomásként, mikor kis-
lányos durcássággal, mikor veszélyt szimatolva,
mikor ingerült tányércsapkodás helyett, mikor
úgy, ahogy a házmesterné gyerekét, „Lilikét" ci-
peli magával. Irmája nem csacsog és nem sely-
peg, de üde játékosságával, csillogásával fényt
visz a kérgesszívűek közé. Szeleburdi kamasz-
ként ízlelgeti női erejét. Mezítlábas tündér, de
megvan a magához való esze. Kicsit szögletes,
mégis hajlékony. Sipos lagziján izgatottan szá-
guldozik és magába roskadtan gyötrődik, a nász-
népet rémisztgeti süvítő elszántságával. Oda-
adóan és visszavonhatatlanul szeret, ahogy csak
azok tudnak, akikben nem is e világi tüzek lobog-
nak.

László Zsolt picit hányaveti és roppant dörzsölt,
kitűnő Császár ékszerésze, Koós Olga méltóságot
mímelő, lelepleződő madámja, Kisfalvi Krisztina
csipogóan naiv Violája, Schneider Zoltán
részegségében elnehezülő, majd lassan



e
b
n
M
h
d
v
u
s
m
l

h

A
l
v
k
s
m
b
E
e
b
k

D
t
V
l
n
b
B
u
l
k
m
g
t
f
b

t
e
m
n
v
j
z

KRITIKAI TÜKÖR

ldőlő házmestere, Fazekas István korrektül sza-
atos rendőrtanácsosa teszik teljessé és eleven-
é a századelős Józsefváros békebeli világát.
enczel Róbert takarosan puritán, szűkös terű
ónapos szobát álmodott az Új Színház színpa-
ára, mosdótállal, ágytakaróval letakart kanapé-
al; meg tűzfalak közé ékelt, rozsdás bádogtetejű
dvart a lagzi színteréül. Kovalcsik Anikó szép-
égesen korhű kosztümjei közül különösen Adél
irtuszkoszorús menyasszonyi ruhája volt em-

ékezetes.
Amit a Paulay Ede utcában látunk: örömszín-

áz, szolidan ironikus felhangokkal és pazarul

gödöllői Stúdió- és Alternatív Színházi Ta-
álkozó az idén egy Darvasi-ősbemutató
endégjátékával kezdődött. A harmincöt éves
öltő, prózaíró, publicista a debreceni
túdiószínház háziszerzőjének tekinthető, hisz'
indhárom darabját az alföldi városban mutatták
e. (A Vizsgálata rózsák ügyében-t és a Szív
rnő estéjét Pinczés István rendezte, a legújabb
lőadást Czeizel Gábor jegyzi. Mindhárom
emutató Dobák Lívia dramaturg közremű-
ödésével jött létre.)
A Bolond Helga sok szempontból rokonítható
arvasi első darabjával, a Vizsgálattal. Mindkettő

ematikai (dramaturgiai) kerete egy nyomozás. A
izsgálatban azért indul eljárás egy fiú ellen, mert

ehányta a templom falára festett rózsákat. A
yomozás során azonban kiderül, hogy valójá-
an nagyobb bűn: gyilkosság terheli a lelkét. A
olond Helgában is egy rettenetes gyilkosság
tán nyomoznak a hatóságok: az elmúlt éjszakán

emészárolták Koch péket és családját. Két fiatal
erül gyanúba: Kochék nevelt lánya, a bolondnak
ondott Helga és egy titokzatos, névtelen, ide-
en Ifjú, a lány alkalmi szeretője, akivel együtt

öltötte az éjszakát. Amíg azonban a Vizsgálatban
ény derül a gyilkos személyére, a Bolond Helgá-
an erről nem szerezhetünk bizonyosságot.
Valójában azonban egyik műben sem a bűn-

ény felderítésének folyamata, illetve annak vég-
redménye a fontos. A bűnügyi alaphelyzetet
indkét darab a bűn legendáriumává alakítja. A
yomozás során sok minden kiderül hajdan volt
árosok furcsa polgárainak és a köztük meg-
elenő titokzatos idegen(ek)nek az életéről. Mo-
aikszerű, mégsem pontosan összeilleszthető

kivitelezett színészi összhangzattal. Amolyan bé-
kebeli játék. Mintha csak béke lenne a színházban
s kinn, a mocskos utcán.
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történetek ezek. Afféle legendák, melyek sok
mindent sejtetnek, de bizonyossággal semmit
sem állítanak. Es ez a balladaszerű történetkeze-
lés a bűnös személyéről egyre inkább a bűn
mibenlétére, sajátos természetének vizsgálatára
helyezi a hangsúlyt. Nem(csak) konkrét cselek-
vések (és a tetteket végrehajtó egyéniségek) ke-
rülnek mérlegre, hanem az ezek mélyén felis-
merhető emberi léthelyzetek is. Igy a töredéke-
sen kibomló történetek egyre inkább magára a
létre vonatkozó metafizikai példázatokká válnak.

A két darab között azonban számtalan eltérés
is kimutatható. Ezek a különbségek Darvasi drá-
maírói fejlődését, szemléletének változását jelzik.
Mivel a Vizsgálat legkidolgozottabb rétege a
nyelve, a darab értelmezését is a hasonlatokból
és metaforákból gazdagon kibomló motívumok-ra
érdemes építeni. Az események is a nyelv
fennhatósága alatt állnak: a szereplők a maguk
vagy városuk múltjára vonatkozó okfejtő magya-
rázatokként mesélik el egymásnak a különféle
történeteket. (Ezért is öltenek azok mitikus jelle-
get.) Azok a helyzetek, amelyekben mesélés zaj-
lik, a valóság felderítésének folyamatát jelzik,
azaz a történetkeresés dramaturgiája valójában
az egységes világmagyarázat kérdését veti föl.

A Bolond Helgában zajló nyomozás végered-
ményben ugyanezt a problémát érzékelteti. Eb-
ben a darabban azonban a nyelvről a történetre
helyeződik a hangsúly. Bár a metaforikus nyelv
lényegét tekintve megmarad, a szóképekkel sok-
kal gazdaságosabban bánik a szerző: a Vizsgálat
erős atmoszférát teremtő, burjánzó képiségét
kevesebb trópussal nyomatékos pillanatokat
teremtő szerkesztésmód váltja fel. A Bolond Hel

gának egyaránt van virtuális (a szereplők elbe-
széléseiben létező) története és valóságos cse-
lekménymenete. A Vizsgálatban csak beszélnek
arról, hogy a város polgárait miként érintik az
események, a Bolond Helgában ezt meg is jele-
nítik. Itt valójában minden szereplő érintett a
bűnügyben, mindenkit személyes érdekei is ve-
zérelnek a nyomozás során. Ezért a szituációk és
a figurák konkrétabbá válnak: a darab egyaránt
érzékelteti az alakok kapcsolatát és a történtek-
hez való viszonyát. A Bolond Helgában Darvasi a
klasszikus drámaformához közelít, amennyiben
a szereplők (többnyire) egy-egy lehetséges
viszonyt képviselnek a központi problémához.
Személyes érintettségükből adódó állásfoglalá-
saik különféle cselekvésekben öltenek testet. A
történetkeresés dramaturgiáját a szerző a törté-
netépítés folyamatával egészíti ki.

A Bolond Helgában -- akárcsak a Vizsgálatban
- egy titokzatos Ifjú és egy furcsa lány kapcsolata
áll a középpontban. Darvasi első darabjában ez a
nyomozás során feltáruló viszony tragikusan le-
zárt: a fiú megölte elérhetetlen szerelmét, a
festőnőt. A Bolond Helgában a darab során derül
fény erre a kapcsolatra: a titokzatos éjszakai ta-
lálkozás után Helga vőlegényének nevezi a letar-
tóztatott Ifjút, akivel házasságra készül, akitől
gyereket vár. A fiú azonban - bár elfogadja a
helyzetet - mindvégig titokzatos, végeredmény-
ben elérhetetlen marad. Hasonlót él át a vizsgá-
latot vezető főbíró is: Helga iránt érzett, egyre
nyílvánvalóbb szerelme sajátos, aszimmetrikus
háromszögtörténetté alakítja a szituációt. A
főbíró menteni akarja a lányt, a tanácsnokok meg
éppen rá akarják terelni a gyanút. Attól tartanak,
ha megszületik Helga gyereke, kényes helyzetbe
kerülhetnek: kiderül ugyanis, hogy a főbírón kí-
vül valamennyi férfinak viszonya volt a lánnyal.
Rendezetlen ügyleteik miatt a tanácsnokok
amúgy is gyanúba keverhetők: különböző össze-
gekkel tartoztak a meggyilkolt péknek. Amikor a
főbíró erre rájön (de lehet, hogy csak blöfföl), a
polgárok felajánlják az Ifjúnak, hogy a meny-
asszonyával együtt megszöktetik. Az idegen vé-
gül éppoly titokzatosan tűnik el, ahogy érkezett:
állítólag a Herceg emberei vitték el. A vajúdó
Helga hiába keresi őt a börtönben, ahol végül
megszüli a kislányát, s belehal a szülésbe. Az
asszonyok a főbíró kezébe adják a csecsemőt:
állítólag őt nevezte meg apának a lány.

Ezek az egymásra épülő fordulatok azonban
csak látszólag teremtenek kauzális eseménysort.
A jelenetek ugyan egymásból következnek, de
nem vezethetők vissza közös motívumokra. Min-
den szereplő a maga valóságismeretéből indul
ki, arra építi viselkedését. A történtekre magya-
rázatot kereső nyomozás sem a történet össze-
állítására, hanem több változatot megengedő,
sőt feltételező elmesélésére teremt lehetőséget.
(„Nos, e világ elmondva rendben volt, most meg,

SÁNDOR L. ISTVÁN

CSAK IRODALOM?
DARVASI LÁSZLÓ: BOLOND HELGA


