
arcok és maszkok
CSIZNER ILDIKÓ

A bűvös kettős

A Mikszáth különös házassága Szegeden

A színész és a néző nyáron valahogy el-
távolodik egymástól; természetes kap-
csolatukat hangszórók, mikrofonok, pi-
rotechnikai csodák és egyéb szcenikai
furfangok bontják meg. Így volt ez el-
eddig Szegeden is. A Dóm tér hatalmas
nézőterén ülve a prózai előadásokon úgy
tűnt, a kerti törpe méretűvé zsugorodott
színészek személyiségük helyett pusztán
trükkökkel próbálnak hódítani.

Idén azonban változott valami. Létre-
jött Szegeden egy emberléptékű találka-
hely is, a tanácsháza néhány száz néző
befogadására alkalmas belső udvarán, ahol
ismét a színészé lehet a főszerep. Mint
egykoron. Hiszen ebben az épületben
tartották az első színielőadásokat
Szegeden.

Görgey Gábor Mikszáth „két" há-
zasságáról írt darabja - a Radnóti Miklós
Színpad ősbemutatója után - másodszor
kerül a közönség elé. Különös műfajban
írt történet ez. Mikszáth életművéből,
Mauks Ilona emlékirataiból, ismert és
kevésbé ismert adatokból merít, mégsem
tekinthető egy színpadiasított életrajzi
vázrajznak, de összetettsége miatt
memoárnak sem. Megemeli és az „így is
megtörténhetett volna" fikciójával dúsítja
fel az írói képzelet, de nem rendezi
hagyományos értelemben vett drámává. A
jószerivel visszaemlékezésekre épülő
párbeszédekből ugyanis hiányzik a
cselekvő ábrázolás. Mikszáth és Mauks
Ilona inkább csak elmesélik házasságuk,
válásuk, majd újbóli frigyük nem
mindennapi körülményeit, mintsem
megélik azt. Görgey a tények
költészetének nevezi a darabjában meg-
írtakat. Talán ez lehetne a legpontosabb
műfaji meghatározás is.

Már csak azért is, mert Görgey Gábor
nem is annyira betekintést, inkább csak
bepillantást nyújt két ember kapcsolatába.
Nem időzik el egy-egy élethelyzet
leírásánál, hanem lepergeti az első házas-
ságkötéstől a Mikszáth haláláig eltelt
éveket. Mozaiktechnikával, epizódokat
egymás mellé állítva dolgozik. A jelenből
indít. Mauks Ilona a férjével kapcsolatos
emlékeit veti papírra, miközben Mikszáth
folyton-folyvást megfricskázza

felesége írói képességeit és emlékező-
tehetségét. Aztán segít. Írni és emlékez-ni.
Együttgondolkodásukból bomlik ki a
múlt: balassagyarmati megismerkedésük,
a mohorai ebéd, a leányszöktetéssel vég-
ződő első közös báljuk, a pesti házasság-
kötés, a kezdő íróéveket végigkísérő
nyomor, a mondvacsinált okkal kikény-
szerített válás. S aztán az írói és politikus
karrier, mely Mikszáthnak anyagi
biztonságot ad, és lehetőséget az újabb
házasságkötésre. Nem is szalasztja el.
Másodszor is gyűrűt húz Mauks Ilona
ujjára. Immáron nem két esztendőre,
hanem egy egész életre szólóan.

Miközben a házastársak emlékezeté-ben
újra lejátszódnak közös életük
legfontosabb eseményei, a jelen is múlik.
Ezzel az idősíkokat egymásra vetítő
szerkesztéssel Görgey nemcsak egy két-
szer megerősített szerelem történetét
beszélheti el, hanem betekinthet a XIX.
század végének irodalmi-politikai köz-
életébe, és megrajzolhat egy, az évek
múlásával egyre szarkasztikusabbá váló
Mikszáth-portrét is. Égy íróét, aki bölcs
iróniával szemléli nemcsak a saját, de egy
egész ország sorsát, aki tudja magáról,
hogy tollát aranyba kellene foglalni, és aki
anekdotáiban él.

Múlt és jelen mögül egy pillanat erejéig
előtolakodik a jövő is. Az írói jubileum a
Vigadó nagytermében. Gyertyák, ünneplő
tömeg, köszöntő és köszönő beszédek,
meg egy töpörödött kis ember, Mikszáth
Kálmán - ahogy a felesége álmaiban
megjelenik az elmúlás előtti elismerés.

De az elmúlás, a halál minduntalan
felemlegetése nemcsak a jövőben kap
szerepet, áthatja a jelent is. E körülmény
jelzi, hogy az élete vége felé járó férfi
összegez a felesége segítségével, könnye-
den, humorral teletűzdelten teszi, s így a
történet nem kap borús színezetet. S hogy
örökre eltávozik, arra csak az utal:
Mikszáthné nyelvhelyességi kérdésére
felelet többé nem érkezik.

Sándor János rendező a darab humorára
helyezi a hangsúlyait. Színészeinek
életkorából kiindulva a jelent tekinti a
legfontosabb idősíknak, s innen kalando-
zik vissza Mikszáth és Mauks Ilona fia-
talságának felidézéséhez. A szó szoros
értelmében emlékezik - illetve emlékeztet
- ahelyett, hogy visszapergetné az időt.
Felfogása szerint ugyanis a jelen-ben
játszódik a múlt is. A Mikszáth házaspár
az idősödők élettapasztalatával,
távolságtartásával írja meg és eleveníti fel
az elmúlt éveket. Ennek az illuszt

ráló stílusnak a következményeként a
„naivak voltunk, bolondok és fiatalok"
kedélyeskedő-nosztalgiázó felhangjával
dúsítja fel az emlékezők által előadotta-
kat. S van még egy előnye ennek a ren-
dezői ötletnek: Mikszáth különös há-
zassága - idomulva az író
személyiségéhez, írásainak hangvételéhez
- egy nagy anekdotává válik.

S ettől az anekdotázó hangnemtől nem
idegen, ha a rendező ülőképpé merevíti az
eseményeket. A polgári jó-létet tükröző
szobában két ülőalkalmatosságot helyez
előtérbe. Egy fotelt, amelyből Mikszáth
ontja bölcsességeit, és egy íróasztalt,
mely mögött Mauks Ilona hatalmas
lúdtollal vési papírra emlékiratait. Alig
mozdulnak egymás felé, jószerivel csak a
hangjuk és a tekintetük találkozik. Egy
zenélő óra dallama vagy egy halk
muzsika jelzi, ha gondolataik messzebb
merészkednek. A rendező csak ezekhez a
jelenetekhez dolgoz ki koreográfiát. Hol
egy asztalhoz ülteti őket, hogy esetlen-
zavart mozgásukkal, nehezen induló
beszélgetésükkel jelezze az első
találkozás okozta nehézségeket. Hol
báltermi együttlétük romantikáját oldja
fel néhány ügyetlen tánclépéssel, a
leányszöktetés izgalmát pedig egy lekvá-
ros csupor szorongatásával leplezi.

Érdekes, dramaturgiailag magyaráz-
ható, de tényekkel alig alátámasztható
kontraszttal játszatja el viszont a két
házasságkötést. Meggondolatlan, boldog,
sebtében kimondott igen hangzik az első
gyűrűváltáskor. Aztán eltelik kilenc
esztendő. Nélkülözésben, meg nem
értettségben, ön- és társmarcangolásban.
Aztán Mikszáth életében a szegedi évek
következnek. Írói-újságírói és anyagi
szempontból egyaránt sikeres, amikor
újra lánykérőbe megy. A sóhajokkal
körülbástyázott második igen
kimondásakor az író még nincs harminc-
öt éves, „új" felesége pedig még a har-
mincon innen jár. Sándor János - Görgey
írói sugallatára, aki Mikszáth leve-leire
támaszkodik - a logikai rend fel-állítása, a
fejlődési ív felrajzolása érdeké-ben kissé
öregít. Pedig a házasságot kötő felek érett
kora helyett inkább tapasztalataikra
kellene alapoznia.

Bátran épít színészei egyéniségére, be-
leérző képességére, tehetségére. Minden
kockázat nélkül hagyatkozhat rájuk. Mert
Tolnay Klári és Mensáros László
harcedzett kettőse ismét egymásra lel.
Oly sok bájos-józan gondolkodású
asszonyalak meg morózus-csípős nyelvű
férfiszerep után ismét tudnak újítani.



Mensáros László (Mikszáth) Görgey Gábor darabjában (Szeged) ( MTI-fotó,
llovszky Béla felvételei)

Tolnay Klárinak nincs sok mindenre
szüksége ahhoz, hogy a két lábbal a föl-
dön járó Mauks Ilonává váljék. Csak egy
csupa csipke, csupa selyem ruhára
(Molnár Zsuzsa munkája) meg egy te-
kintélyes asszonyi külsőt kölcsönző
kontyra a tarkóján. A többit, a lényeget
belülről adja.

Hogy mikor kezd naplója írásához, nem
tudni biztosan. Csak annyi látható, hogy
egy elszánt, határozott asszony lát
munkához. Kétségbeesetten küszködik az
addig csak hírből ismert írástudománnyal,
s reménytelenül birkózik a magyar
helyesírás követhetetlen szabályaival.
Durcás és dacos, amikor a férje oktatja,
hogy aztán pillanatok alatt megenyhülve,
mosolyogva kínálja béke-jobbját, amikor
az saját emlékezetét és írástudását kínálja
fel engesztelésképp. Rajong a férjéért,
ugyanakkor igyekszik önbizalmát
egészséges keretek közé szorítani. Tolnay
Klári Mauks Ilonája pontosan érzékelteti -
hol csak egy elnéző mosollyal reagálja le,
hol szóvá is teszi-, hogy Mikszáth
szemében csak az lehet remek ember, aki
jó véleménnyel v a n a műveiről.

S amikor Mauks Ilona a papírlapok
közül közös múltjukba lép vissza, a szí-
nésznő meg sem próbál több évtizedet
visszafiatalodni. Mégis átalakul. Hangjá-
ban tér vissza a balassagyarmati járás
szolgabírájának a lánya. Palóc nyelv-
járásával, egymást érő á-ival jelzi, hogy
honnan indult el az irodalmi nyelv felé. A
Mikszáthtal való találkozása után is még
sokáig őrzi e nyelvi emlékeket, és csak a
házasságkötésük után, a családi
környezetből kiszakadva tanulja el a más
módon is ejthető szavakat. De ami-kor
különélésük alatt visszaköltözik a szülői
házba, már nem tudja visszaigazítani
átformált nyelvi gépezetét. Mauks Ilona
csak testben tér vissza Mohorára, s ezt
Tolnay Klári fájdalmat-beletörődést
éreztető arckifejezésén kívül a férjétől
,,örökölt" nyelv megtartásával is
érzékelteti.

E ragyogón eltalált hangot mosolyt
fakasztó bájjal ötvözi. Időben eltávolodva
a csitritől, észreveszi naivitását,
próbálatlanságát, hirtelenségét, s így
ezeket az éveket az „ilyen voltam?" -
csodálkozó mosolyával eleveníti fel.
Nevetnie kell magán, de mindig csak
annyira, hogy Mikszáthnak maradjon a
nagyobb kacaj. Mert kettejük kapcsola-
tában végig az asszonyé az irányító
szerep. Tolnay Klári Mauks Ilonája
nemcsak hódítani, de megtartani is képes.
Bírja erővel, kitartással, kedvesség-el,
figyelmességgel és szeretettel.

Mert abból egy pillanatra sem űz tréfát,
hogy mennyire szereti az urát. Sok év
távlatából is leplezetlen boldogsággal
idézi fel a házasságkötésüket, s civódó-
évődő beszélgetéseikből is süt az egymás
iránti tisztelet. Örökké mosolygó arca
csak néha-néha komorul cl: a családot
tizedelő kolerajárvány idejére meg János
fia halálára emlékezve. S az-tán az
elválásokkor. A semmibe kapaszkodó
tekintettel viseli, hogy Mikszáth elhagyja
egy másikért. S mikor a férje már békében
nyugoszik, az emlékeket szorítja
magához. Pennája megáll a papír felett, és
nem érti, hogy kérdésére a szoba másik
oldaláról miért késik Mikszáth kioktató-
kötekedő válasza.

Mikszáth Kálmán Mensáros László
megformálásában a világ dolgait a fo-
nákjáról szemlélő, kiapadhatatlan hu-
morú, öregedő író. Úgy trónol fotel jé-
ben, mint aki tisztában van azzal, hogy
„csodafegyverét" nem győzhetik le. S ezt
a fegyvert senki sem kerülheti el. Ilonka
éppúgy tárgya csipkelődéseinek, mint
Gyulai Pál vagy Tisza Kálmán
miniszterelnök. A színész ezt az anekdo-
tázó kedvet oly tökéletesen rajzolja meg, s
teszi az író egyik alaptulajdonságává,
hogy ezzel megérezteti, miért lett Mik-
száth korának élő legendáriuma. Böl-
csessége minden mondatából sugárzik.
Úgy szemléli a XIX. század végének
politikai fórumait és irodalmi közéletét,
mintha annak nem tevékeny részese, ha-

nem egy illúziótól megfosztott, tisztes
kívülálló lenne.

De ahogy másokat, úgy magát sem
kíméli. Ez leginkább a múlt bolygatása-
kor derül ki. Mikszáth úgy emlékezik
kapcsolatuk kezdetére, mint sete-suta
mozdulatok, érthetetlen félmondatok,
titkolni-kibeszélni vágyott érzések sorára.
Mensáros pedig ennek megfelelően
komédiázik. Kezét morzsolgatva sze-
mérmeskedik első együttlétükkor, az író
tánctudását poentírozó paródiát rendez a
báli jelenetben, s a lekváros köcsög nála is
a zavar leplezésének segédeszközévé
válik. De túlzott büszkesége árulkodik
arról a fogyatékosságról is, hogy a
világirodalomban Mikszáth Kálmánon
kívül csak Jókai Móric létezik.

Önimádata ettől a kedélyeskedő köze-
litéstől válik más minőségűvé, mint
korábbi nagy kettősüknek, a Kedves hazug-

nak G. B. Shaw-ja, a gyilkos humorú
felsőbbrendű ember volt. No meg attól,
hogy- öndicsérete mögött mindig meg-
jelenik az ok. A jó palócok azért a
legkedvesebb világirodalmi olvasmánya,
mert táltosként repítette a magasba, s
hozta meg számára az elismerést. Az el-
ismerést, ami Mikszáthnak egyik éltető
eleme. Mensáros ragyogóan kapja el azt
az engedékeny pillanatot, amikor az író ez
okból belemegy egy álomjátékba.
Ódzkodik a gyászszertartásra emlékez-
tető jubileumi tortúrától. De végül mégis
kötélnek áll, és eljátssza saját: ünnepi
beszédét. Minden tollforgató vágyát
közvetíti ezzel.

Aztán úgy távozik, mint egy boldog
ember, akinek minden megadatott..
Mauks Ilonával ellentétben ugyanis
Mikszáth szemmel láthatóan öregszik.
Készülődik a halálra. Mozgása, elnehezül,
egyre medvésebbé, ingerlékenyebbé válik,
s aztán csendesen elmegy. Mensáros
László írója görnyedten, lábát alig emelve,
a korlátra nehezedve vánszorog ki a
szobából. E mozdulatokból érezni kell,
hogy nincs többé visszatérés.

Tolnay Klári (Mauks Ilona)


