
részesedik a szeretett nő kegyeiből. Az
alakítás magas fokon szintetizálja mind-
azt, amit Szomory beleírt; rendezői hoz-
zájárulás nem érződik rajta.

Az viszont végképp nem érthető, miért
fogadta el (vagy, amire gondolni se jó,
miért rendelte meg) Puskás Tamás Götz
Béla díszletét: az elmosódott színfoltok-
kal telepingált vásznak nem érzékeltet-
nek se miliőt, se lelkiállapotot, a tér,
melyet meghatároznak, se nem konven-
cionális, se nem valamily értelemben
modern - bátran pályázhatnának a szezon
legsemmitmondóbb díszletének címére, s
ráadásul még ormótlanok és csúnyák is.
Aki csak a színpadképet nézi, nem hiheti,
hogy a rendezőnek véleménye van a
bemutatott műről.

Pedig egy ponton kifejeződik ez a véle-
mény : a címszereplő játékában (sőt, eset-
leg megválasztásában is). Nagy-Kálózy
Eszter jelentékeny tehetségnek tűnik. Bá-
ja, szépsége abból a fajtából való, melynek
kevés köze van a civil élet csinos kislá-
nyaiéhoz - kisugárzásra képes megjelenés
ez, vérbeli színpadi jelenlét. Es ugyanilyen
sugárzó erővel tudja kivetíteni azt, ami szí-
nészi lényének, egyelőre természetszerű-
leg, a legfőbb jellemzője: a tisztaságot, a
naivitást, a múltnélküliséget.

Csakhogy Takáts Alice-nak múltja van,
nem is akármilyen. Nehéz, ínséges egye-
temi évek, eseménydús pályakezdés a
forrongó szellemi életéről nevezetes Ber-
linben, nagy barátságok, majd a tragikus
cezúra: jó barátjának, a csontrákban ago-
nizáló orosz zenésznek kegyes átsegítése
a másvilágra, ezt követően Markovits
áldozatának elfogadása, majd az utóbbi
két év: bűntudat, önmarcangolás, jóté-
kony hazudozás a fia hollétét nem sejtő
Markovits néninek s küzdelem a benne
elhatalmasodó érzéki vonzalommal főnö-
kének fia, György iránt, végül a megadó
odaadás s azt követően a titkolt terhesség,
a belőle adódó ingerlékenységgel és
kedélyhullámzásokkal - habár Szomory
szerint a hősnő még így is csak huszonhét
éves - ez a múlt sokat tudó felnőtt
asszonnyá kellett hogy érlelje. Nem fel-
tétlen követendő a recept, melynek értel-
mében az ősbemutató Alice-a, Gomba-
szögi Frida akkor negyven, az első repríz
címszereplője, Mezei Mária pedig har-
mincnégy éves volt (noha a túlkoros szí-
nésznők régi szerepkörükben való foglal-
koztatásának végletéből újabban átestünk a
másikba, s nagymamákat játszatunk
mamakorú, mamákat a tinikorból épp
hogy kinőtt színésznőkkel). Ám Nagy-
Kálózy Eszter külsőleg legföljebb medi-

kát hitet el, s ami lényegesebb : nem képes
múltat vetíteni figurája mögé. Csalódást,
vágyat, kétségbeesést, minden emóciót
primer szinten él meg, az érzések és élmé-
nyek meglepetésként törnek rá, a felisme-
rések és vallomások ott, a helyszínen szü-
letnek meg, nyoma sincs előzményeknek s
az előzmények valamilyen szintű feldolgo-
zottságának; e primer reakciók meghatóan
szépek, sőt kimunkáltak és kontúrosak is,
csak épp nem azonosak Takáts Alice el-
képzelhető reakcióival. Ez a tündéri kis-
leány, aki most lehetne eszményi Mira az
Élveszett paradicsomban, mindent most él
meg először, őszinte szenvedése a bakfisé,
aki még nem érti a világot - azt a világot,
amelyről Takáts Alice már nagyon sokat
tud. Zárójelben: a végzős színinövendék
kiválasztása a szerepre annál meglepőbb,
mivel a színház igazán rendelkezett egy
ideálisnak ígérkező Takáts Alice-szal Rác-
kevei Anna személyében - vagy ő már
várandós nőket nem, csak mamákat
játszhat'?

Igaz, Puskás Tamás egy interjúban meg-
indokolta a színésznőválasztást: ő úgy
érzi, a Takáts Alice „a felnőtté válás drá-
mája", tükre egy olyan generációnak,
melynek „lendületét, önbizalmát a fiatal-
ság hamvassága táplálja", „ahogy azonban
szembekerülünk a realitásokkal, rájövünk,
hogy semmi sem ilyen egyszerű, a
sikerek-nek ára van". Nagy-Kálózy Eszter
ezt a fel-fogást kétségkívül eljátssza, ám a
Takáts Alice nem erről szól; az eutanázia
gesztusát, egy másik ember feláldozását,
két év hazugságban töltött napjait, a
magányosan vállalt terhességet aligha
táplálhatja „a fiatalság hamvassága". A
befejezés erkölcsi felemásságát, azt a
megalkuvást, amelyet Szomory ugyan
nem leplez le, de az elő-adás megtehetné
helyette, Nagy-Kálózy Eszter ugyancsak
nem tudhatja eljátszani; a zárójelenetben a
néző ismét csak őt szánja, vele azonosul,
szegény, törékeny kis doktorlánykával,
akinek vékony vállára a sors lám mennyi
súlyt rakott.

Az ifjú színésznő tehetségének erejét
bizonyítja, hogy még így is az ő lénye
ennek az előadásnak a legmaradandóbb
eleme, s emlékeinkben elhalványítja Szo-
mory hősnőjének igazi képét (bár lehet,
hogy ez akaratlan igazságszolgáltatás a
darab terhére).

Szomory Dezső: Takáts Alice (Madách Kama-
raszínház)

Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Mialkovszky
Erzsébet. Rendezte: Puskás Tamás.

Szereplők: Avar István, Vass Gábor, Nagy-
Kálózy Eszter f. h., Székhelyi József, Pásztor
Erzsi, Dunai Tamás, Zenthe Ferenc, Cs.
Németh Lajos, Spolarics Andrea, Pádua
Ildikó, Bakay Lajos.

BÉCSY TAMÁS

Társasági normák és
kettős jelentések

Az ördög a Madách Színházban

A SZÍNHÁZ 1984. augusztusi számában
megjelent Molnár Ferenc - ma című írá-
somban a Madách Színház Játék a kas-
télyban-előadásának kapcsán azt igye-
keztem vizsgálni, milyen viszonya lehet a
mai nézőnek Molnár Ferenchez. Most,
ugyancsak a Madách Színház egyik elő-
adásával, Az ördöggel összefüggésben in-
kább azt igyekszem elemezni, mi is Mol-
nár Ferenc drámáinak legfőbb jellegze-
tessége.

Irodalomtörténeti közhely, hogy Molnár
Ferenc értéke, megítélése bizonytalan.
Ennek például az egyik szimptómája,
hogy Szerb Antal irodalomtörténetében ír
Herczeg Ferencről, Gárdonyi Gézáról,
Szomory Dezsőről, de őt meg sem említi.
Azoknak az írásaiban, akik beszélnek
róla, egy szó - ilyen vagy olyan összefüg-
gésben - mindig szerepel vele kapcsolat-
ban : a polgár. Schöpflin Aladárnál 1937-
ben többek között így : „A városi polgár,
ha munkája végeztével bemegy a szín-
házba, azt kívánja, hogy emeljék ki a min-
dennapi világból egy más világba, olyan-
ba, amelyben nincs helye azoknak a sivár
problémáknak, amelyekkel napközben ve-
sződik - szublimált világot szeret legjob-
ban, amelyben kiélheti az élettől elfojtott
érzelmi igényeit. Ezt a világot adja nekik
Molnár..." (Schöpflin Aladár: A magyar
irodalom története a XX. században. Bp.
1937. 161-162. Kiemelések tőlem, B. T.)
Nagy Péter, miután sorra megvizsgálja a
legfontosabb kritikákat-tanulmányokat, így
summáz : „...Molnár Ferenc tipikus kép-
viselője volt a magyar kis- és középpolgár-
ságnak." (Nagy Péter: Drámai arcélek. Bp.
1978. 122-123.) Nemeskürty István pedig
Molnár Ferenc művészi értékét hozza
kapcsolatba a polgársággal : „...hogy az
önmaga belső vágyait végre színpadon
látó s ezáltal a világban végérvényesen
diadalmaskodni vélő művelt vagy magát
annak képzelő polgár öröme-szórakozása
meddig s milyen értelemben biztosítja
valamely műalkotás műbecsét: vol-
taképpen elméleti kérdés." (Nemeskürty
István: Diák, írj magyar éneket. Bp. 1983.
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A század elején, egészen az I. világhá-
borúig megírt magyar drámák tanúsága
szerint az akkori valóságban a polgárok
zöme karriert akart csinálni. (Lásd pél-
dául Lenkei Henrik-Szilágyi Géza: Má-
jusi fagy; Drégely Gábor : A szerencsefia;
Garvai Andor: Bent az erdőben; Pakots
József: Égy karrier története stb.) A
magyar történelem sajátosságai miatt a
nemesekben, a dzsentrikben ez a törek-
vés kevésbé élt, hiszen ők ott voltak a
társadalmi élet kulcspozícióiban, vagy
dzsentri mivoltukból következően a pol-
gárokkal szemben fölényben érezték ma-
gukat. A karrierhez a polgároknak máso-
kat félre kellett állítani, el kellett söpörni,
tönkre kellett tenni. A pénzben, hata-
lomban, gyönyörű nők birtoklásában stb.
megfogható karrier ezért nagyon is meg-
határozott attitűdöt és alapdinamizmust
hívott életre, amely elsősorban a pénz-
ügyi, gazdasági, illetve a politikai szfé-
rákban bontakozott ki. Az élet persze
mindig harc. De ekkoriban a harchoz az
tartozott alapvetően hozzá, hogy valamit a
másiktól el kell venni : részvényt, infor-
mációt, ingatlant, pozíciót, nőt stb. A
század eleji drámák ezért tele vannak
olyan férfialakokkal, akik bármit meg-
tesznek a karrier érdekében, akik erősek,
és hatalmas energiával rendelkeznek,
nem riadnak vissza a bűnöktől, és elszánt
lelkülettel ragadják el a másiktól azt, ami
nekik kell. s ezen darabok hősnői az
ilyen férfiakat becsülték, tartották férfi-
nak, és őket szerették. A harcnak egy
másik formája és terrénuma - amely már
nem ennyire korhoz kötött - a saját,
egyéni értékek megmutatására és elfo-
gadtatására irányult. Ez utóbbi fajta küz-
delemhez tartozik az íróé és a bármely
területen dolgozó művészé. (Legalábbis
részben.) Persze ennek a harcnak is van-
nak változatai és válfajai. Ölyan is, amely
- legalább a privát attitűd minőségét
tekintve - a bankéletben az üzleti élet
harcaihoz szükséges magatartáshoz
hasonlít.

A Madách Színház mostani Az ördög-
előadásához kiadott műsorfüzetben is
idézi Halmi Bódog 1929-ben megjelent,
Molnár Ferencről írott könyvének egy
mondatát : „Két héttel az »Ördög« bemu-
tatója előtt beszéltem vele a Royal kávé-
ház egy kis zugában, amidőn agyonsá-
padtan és -gyötörten, kimerülten, szinte
elzsibbadtan mondta: »most kihoztam
mindent, ami bennem van, és győzök
vagy belepusztulok«..." (Kiemelés tőlem,
B. T.) A legfőbb cél, amiért kihozott

magából mindent, ami benne volt, a
győzelem, vagyis a közönség meghódí-
tása. A legfőbb cél tehát nem az - akár
„romantikus" vággyal, akár reális benső
maggal -, hogy a kor nagy művét írja
meg, vagy hogy remekművet alkosson;
nem, hogy valamilyen szellemi-gondo-
lati vagy társadalmi erővonalat szolgál-
jon. s úgy tűnik, az volt valóban Molnár
Ferenc legfőbb célja, hogy győzzön, ami
egyenlő a közönségsikerrel, a siker pedig
egyenlő a karrierrel. S a lényeget tekintve
ez a törekvése mint drámaírónak azonos
volta kor egyik alapvető társadalmi dina-
mizmusával : azzal, ami a magyar polgár-
ságot a gazdasági, pénzügyi, tőzsdei élet-
ben a karrier elérése érdekében eltöl-
tötte. És ez kaphatja a polgár minősítést.

A siker eléréséhez a talaj elő volt
készítve mind a társadalomban, mind a
színházi világban. Egyrészt azzal az ér-
tékrenddel, hogy a karrier a legértéke-
sebb - és ez kissé más, mint amit mára
„sikerült" kialakíttatni, hogy tudniillik a
pénz a legértékesebb, de úgy is, ha nincs
társadalmi emelkedéshez hozzákötve -,
másrészt a francia szalonvígjátékok döm-
pingjével. Ez utóbbiak mégiscsak fran-
ciák voltak, és nem a magyar kis- és
középpolgári réteg életét és szemlélet-
módját közvetítették. A drámaíró sikere
tehát akkor valósul meg, ha a magyar pol-
gári közönséget nagyszerűen tudja szóra-
koztatni. A szubjektív feltételek is meg-
voltak ehhez : nyilvánvaló tehetsége és
az a komoly felkészülés, amit a francia
színdarabok fordítása jelentett, és amely-
nek során a hatást elérő dramaturgiai
technikát tökéletesen megtanulta.

Egy drámaírónak az a törekvése, hogy
mindenképpen sikert érjen el, és hogy
tudja, milyen drámaírói, dramaturgiai
eszközökkel lehet ezt elérni, korántsem
zárja ki a nagy, jelentős mű létrejöttét.
Hiszen Molnár Ferenc igen sok drámájá-
ban egyértelműen ott van a korabeli
magyar társadalmi élet valamely szeg-
mentuma. A Liliomban a hintáslegények -
szimbolikusan : a nincstelenek - kiszol-
gáltatottsága nemcsak a rendőri zakla-
tásoknak, de a főnöknek is, akivel ha
összevész, éheznie kell, amitől bűnö-
zésbe menekül; az Üvegcipóben az akkori
külvárosi kispolgárság élete; az Olympiá-
ban és A hattyúban az arisztokrácia gőgje,
minden más társadalmi osztályt és réte-
get megvető, semmibe vevő magatartá-
sa: az Égy, kettő, három pedig - miként
Nagy Péter írja - „a legadekvátabb
kifejezése annak a lihegő, »mindent
lehet«-kapitalizmusnak, amely a húszas
évek

Európáját (és Amerikáját) jellemezte".
(Nagy Péter I. m. 121.) Sőt, igen sokszor
ott találunk egy-egy társadalmi értelem-
ben szerencsétlen, szánni való, esendő
kisembert egy-egy inasban, cselédlány-
ban, festőmodellben. Más drámáiban hi-
teles az egyedek, az alakok lényegbeli
jellemrajza, mint például a színészeké A
testőr, a Játék a kastélyban, a Marsall
című darabokban. Mindezeknél azonban
még határozottabban, még egyértel-
műbben hiteles azoknak a társasági szo-
kásoknak, látásmódoknak, etikai elvek-
nek és egyéb tartalmú társadalmi norma-
rendszereknek a megjelenítése, amelyek a
korabeli úri polgárság életét vezérelték,
és amelyek az egyének vágyait, szubjek-
tív törekvéseit gyakran tönkresilányítot-
ták, elfullasztották. s bizony ott van
ezeknek a kritikája is. Vagyis ha pusztán
az akár társadalmi-történeti, akár az
egyéni élettényezőket, dinamizmusokat
nézzük, azokat, amelyek Molnár Ferenc
írói „nyersanyagát" adták, akkor látható,
hogy ezek sokkal-sokkal hitelesebbek, a
valósághoz jóval közelebb állók, a lénye-
get pontosabban hordozók, mint akár
Herczeg Ferenc Gyurkovics lányok vagy
A kék róka című darabjainak, vagy akár
Bónyi Adorján, Bús-Fekete László, Fo-
dor László stb. drámáinak írói nyers-
anyaga. Hogy ezekből a társadalmilag is
fontos és lényeges anyagokból nem szü-
lettek egyértelműen nagy és jelentős drá-
mák, annak valószínűleg az az oka, amit
Schöpflin Aladár is észrevett: „Az eszkö-
zeit biztosan használó színházi ember
lefogta a költő szárnyalását. Nincs benne
sem nagy meggyőződés, sem nagy szen-
vedély, ami nélkül nincs a drámában
nagy vonal." (Schöplin A. I. m. 161.) Ez a
pontos diagnózis voltaképp azt jelenti,
hogy a hiteles és valóságos élettényezőket
olyan mesterséges, művi világokká épí-
tette, amelyek egésze végül nem a társa-
dalmi-egyéni hitelességet és nem a társa-
dalomkritikát szolgálta, hanem minden
ízében a szórakoztatást. Ez utóbbihoz
tartozik alakjainak benső világa és visel-
kedésmódja, és akinek lényeges ismérve
valóban a szenvedély hiánya. Ez abból is
ered, hogy az ő nézőközönsége számára
az úri modorhoz, az úri viselkedésmód-
hoz semmiképpen nem tartozott hozzá a
nagy szenvedély, az erős indulat és ezek
kirobbantása. A nagy szenvedélyeket,
ezeket Molnár Ferenc is mindig csak fel-
villantja, de azonnal visszafogja, s oly
szordínósra tompítja, amely nem gátolja
sem a szóbeli-dialógusbeli szellemessé-
get, sem a cselekmény pontosan össze-



illesztett megszerkesztettségét. Mert a
nagy szenvedélyből a dialógusbeli meg-
nyilatkozásban voltaképp nem szellemes-
ség származhat, és a nagy szenvedély
cselekvésbeli kitöréseit-akciót nem lehet
a szórakoztatás céljára mesterségesen
poentírozottá megfaragni. Molnár Ferenc
ugyanis nemcsak a dialógusokat
poentírozza, hanem a cselekményt is. s
mivel a lehető legjobban ismerte ennek a
művi, mesterséges világnak azokat a
szabályait, amelyekkel nevettetni, szóra-
koztatni, jóérzésű szipogásokat kiváltani
lehet, a valóságos életanyagok ennek a
céljára szerveződtek meg a művek világ-
szerűségében.

A Molnár Ferenccel kapcsolatos meg-
ítélések ellentmondásosságának az alap-
ja tehát - amire már több kritikusa is cél-
zott -, hogy legjobb darabjaiban hiteles,
valós életanyagok jelennek meg, ám ezek
a szórakoztatást szolgáló művi világgá
szerveződnek. Akiknek számára az előb-
bi a fontos, és aki az utóbbi következmé-
nyeként elért világsikert is számításba
veszi, az jelentős művészt lát benne. Ám
aki ellenszenvvel viseltetik az úri polgár-
sággal vagy életstílusával szemben, és aki
ezen drámák művi, mesterséges világá-
nak vezérlő erővonalaiban nem a szó-
rakoztatás legkitűnőbben megvalósított
szabályait látja, hanem a hiteles élet-
anyagok eltávolítását a hiteles megfor-
málástól, az csak - negatívan értett -
sikeres színpadi szerzőt és polgári-úri
közönségének igényével megalkudott
mesterembert lát benne. s „megtagadni
való örökséget" drámáiban. Ezek persze
a megítélésnek csak a szélső pontjai:
köztük több lehetőség is van. Például,
hogy valaki mindezt tudja, és mégis áten-
gedi magát a remek szórakozásnak, és
még titokban sem szégyenli, hogy csak
részben a valósággal és elsősorban művi
játékkal szórakoztatják.

Molnár Ferenc drámáinak azon jelző-
jét, hogy mesterséges vagy művi, a játék
szóra is felcserélhetjük. Ebben az eset-
ben azonban ennek a szónak nem adha-
tunk egyértelműen sem huizingai, sem
játékelméleti értelmezést. Itt ugyanis nem
a szükségszerűnek és a véletlennek mint
egymással összefonódott tényezőknek a
megjelenéséről van szó, sem a valóság és
a drámák viszonylatában, sem a művön
belüli eseményeket tekintve. Es nincs
szó voltaképp arról sem, hogy műveinek
olyan világa van, amely - mint játék -
önmagában valósítja meg saját célját.

Molnár Erzsébet írja (Testvérek vol-
tunk, Bp. 1958), de Nagy Péter is idézi,

hogy miként született a Játék a kastély-
ban ötlete. Molnár Ferenc egyik barátja
hallotta, amint Darvas Lili, az író fele-
sége a szomszéd hotelszobában szerepet
tanult. Ez az életrajzi tény nem foglalja
magában azt a játékot, amit a szükség-
szerű és a véletlen összműködésének
nevezünk: az életben ebből nem indul-
hat el olyan eseménysor, amilyen a da-
rabé. Mert az még elképzelhető, hogy
egy férj, a szerepszöveget valóságnak
véve, féltékeny lesz, és így, ekként
működik össze a szükségszerű és a
véletlen.

De az már nem jöhet létre a valóságban a
szükségszerű és a véletlen összműködé-
seként - vagyis a játékelmélet szerint -,
hogy ez fordítva történhessen meg, s egy
író a valódi szerelmi jelenetet egy szín-
darab részletévé fordítsa át, s így ren-
dezze le a dolgokat. Ez utóbbi csak a szó
szoros értelmében vett játékos ötlet, ami
éppúgy csak valaminek a katalizátora-
ként működhet ebben a drámában, mint
az ördög megjelenése vagy Kovács kapi-
tány ötletének a kipattanása arra a hírre,
hogy a fürdőhelyen működik Mejrov-

Molnár Ferenc: Az ördög (Madách Színház).
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szki, a szélhámos. Vagyis általában arról
van szó, hogy a valóságnak egy megvaló-
sulható esetét olyanná fordítja-formálja,
ami már csak a játékosság világában való-
sulhat meg.

Hiszen kizárólag a játékosság világá-
ban - és nem a szükségszerűség és a
véletlen együttműködése révén - való-
sulhat meg, hogy valaki csak úgy, teljesen
ismeretlenül betoppanjon egy lakásba, és
ettől a perctől kezdve az történjen, amit
ő akar.

Az ördög megjelenése Jánosnak, a fes-
tőnek a lakásán igen összetett drámai
erő-vonalat indít el. Megjelenése jelzi
egyfelől a valóságanyag hitelességét,
továbbá, hogy ez mesterséges, művi
világgá szerveződik; de ez biztosítja
annak a lehetőségét is, hogy az írói
nyersanyagot a legnagyszerűbben
lehessen a szórakoztatás céljára
megformálni. Mind a három kérdéskör
összefügg Jolán és János viszonyának
jellegével.

Az ördög szerelmükbe való beavatko-
zásával kapcsolatban a műnek majdnem
minden elemzője Freudot szokta emle-
getni. Meggyőződésünk szerint ez téve-
dés. Freudról, konkrétan a tudattalanban
működő erők tudatossá tételéről csak
akkor lehetne beszélni, ha Jolán és János
nem lennének tudatában egymás iránti
érzelmeiknek. Ám erről szó sincsen. Já-
nos nem azért ideges az elején, nem azért
jegyzi meg inasának, hogy „Az ajtó tárva-
nyitva, akárki bejöhet", nem azért küldi
el végképp Selyem Cinkát, mert csak a
tudattalanjában mocorog egy új szere-
lem, s az említettek csak pszichikai jelei
lennének ennek. Ő pontosan tudja, hogy
Jolánnal szeretik egymást, és hogy ez
most a ,mai idejövetelkor szóba fog ke-
rülni. És egyértelműen kifejezésre jut
Lászlónak, a férjnek a féltékenysége is,
amit nyilván nem lehetne expressis ver-
bis kimondani, ha itt csak a tudattalan-
ban munkálkodó erőről lenne szó. Amint
Jolán és János magukra maradnak, nem-
csak az derül ki, hogy hat évvel ezelőtt
szerelemmel csókolták meg egymást, ha-
nem az is, hogy azóta tudván tudva kerül-
ték az intim találkozásokat. Jolán ki is
mondja, hogy „hét évig soha nem akar-
tam idejönni". János is tudja, hogy a régi
érzelmet „Hat évig nem bolygattuk", de
„Most, hogy úgy magától kipattant (...)
már hetek óta érzem, hogy ez szóba fog
kerülni közöttünk". Az egész jelenet,
jóformán minden egyes mondat pontosan
érzékelteti, hogy ők ketten nagyon is
tudatában vannak az erőnek, amely őket
egymás felé hajtja. Ebből következően

nem azért nem borulnak most azonnal
össze, mert szerelmük csak a tudatkü-
szöb alatt él, s azt valamiképpen tuda-
tossá kell tenni. Egészen másért nem
rohannak egymás karjába: az akkori ér-
telmű, az úri középosztály, az úri polgár-
ság értelmében vett becsület miatt: Jolán
férjes asszony, s a férj Jánosnak jó barátja.
Ez a becsület persze nem elszigetelt tar-
talom bennük: része ez a társasági kon-
vencióknak, szokás- és viselkedésrend-
szernek, s ennek szövete bénítja őket. S
ezek miatt éppen azt akarják önmagukkal
és a másikkal elhitetni, hogy „Mi már
nem szeretjük egymást" és „megegyez-
tünk, hogy. . . vége"; hogy Jolánnak sem
attól nem kell tartania, hogy János lakásán
van, sem attól, hogy olyan kendőt terít
magára, amely szabadon hagyja vállát.
Amiért az ördögre szükségük van, amiért
az ördög ide jön, az éppen a társasági
norma- és szokásrendszer bennük élő,
bénító erejének az elfoszlatása. Az ördög
tehát nem szerelmüket tudatosítja, ha-
nem abban segíti őket, hogy dobják félre
az akkori konvenciót, a hamis erkölcsi
gátat, amely ezt a szerelemben egymás-
nak való két embert távol tartja egymás-
tól. Az ördög nem azért mondja, hogy
,,... szeressétek egymást", mert ezt még
nem tudják, hanem hogy merjék meg-
tenni. s az ördög szavaiban pontosan a
korabeli polgárságnak a karrierhez szük-
séges attitűdje fogalmazódik meg: „Forr-
ni kell, égni, másokon végigtiporni!";
jelen esetben a férjen. Az ezután követ-
kező mondata a korabeli konvenciókat
van hivatva kielégíteni: „Tudom, tudom,
komisz beszéd"; s ennek kettős jelentése
van. Egyfelől János és Jolán számára,
hiszen az első pillanatban megrémülné-
nek merészségüktől; másfelől egy kissé a
korabeli nézőközönséget nyugtatja. „Ne
hazudjunk", tanítja nekik az ördög, s a
hazugság itt épp az, hogy saját vágyaikat
nyomják el hamis, nem valódi, hanem
mesterséges etikai normarendszer köve-
telményei szerint. Az, amit az ördög súg
nekik, „az mindenkinek a titkos vallása",
s ez nem más, mint az ösztönök kiélése és
az önzés: „Magatokat szeressétek..." A
„másokon végigtiporni" és a „magatokat
szeressétek" a dráma benső világába
behozza azt a polgári attitűdöt, ami az
adott társadalmi környezetben élt. Ám ez-
zel az erővonallal valódi, hiteles társadalmi
dinamizmus és mozgásirány jelent meg.

Az ördög törekvése tehát, hogy lerom-
bolja Jolánban és Jánosban a társasági
szokásrendszer bénító erejét. Es az, hogy
erre a célra Molnár Ferenc külön alakot

vezetett be, eredményezi azt is, hogy
Jolán és János összeborulása végül mégis
a társasági illemrendszer keretei között
történik meg. János utolsó szava : „. . . meny-
asszonyom!" arra utal, hogy feleségül
veszi. Ám addig is, a dráma világán belül
az ördög biztosítja, hogy minden illen-
dően történjen. Egy tőlük független alak
segítő közbelépése nélkül, szerelmük
megvalósulásához mindkettejük részéről
a nagy szenvedély kirobbanására lenne
szükség, ami viszont botrányt okozna.
Az ördög nélkül szenvedélyük kettejük
között, illetve kettejük és a férj között,
esetleg kettejük és a társaság között rob-
banna. Márpedig ebben a társaságban a
nagy szenvedély azért is tilos, mert az
robbant, a robbanás pedig bármily ügyet
a nyilvánosság elé visz. A botrány pedig
nemcsak a karriernek árt, hanem alapve-
tően sérti a jó társaságbeli emberek önér-
zetét, hiszen a köznép is szájára veszi
őket. A társasági szokásrendszerben, ép-
pen ezért a szerelem is, csak visszafogott
lehet, és sohasem mehet el addig, hogy
kirobbanjon és botrányt okozzon. Az
ördög bevezetésével az akár a Jánosban,
akár a Jolánban akkumulálódott érzelem
nem kell, hogy robbanáshoz vezessen,
hogy így juthassanak el összeborulásukig.
Az ördög alakja és akciói ezért a korabeli
normarendszernek megfelelővé tompítja
a bennük forrongó érzelmeket, hiszen
összeborulásukhoz más tereli őket, és nem
saját dinamizmusuk. Ha viszont valami-
nek - a színpadi hatás kedvéért - robban-
nia kell, az megtörténhet János és az ördög
között (amikor revolvert fog rá), illetve
Jolán, János és az ördög között (a belépő
alatti meztelenség vagy ruha kérdésében).

Ugyanakkor, hogy az őket összeterelő
éppen az ördög, szerelmük megvalósu-
lásának a szokásrendszerből következő
negatív megítélését is enyhíti : nem ők
maguk akarták, az ördög praktikája volt:
amit a mű utolsó szava még mutatvánnyá
is tesz: „Voilá!!" - mondja az ördög.

Az ő alakjának bevezetése azonban még
arra is kiváló eszköz, hogy a dráma cse-
lekményét, saját tetszése szerint, az író
faragja meg.

A közönség figyelmének állandó fenn-
tartására már a francia „jól megcsinált
darabok" szerzői kitalálták, hogy a kö-
zönséget az események várható mene-
tébe egy kicsit be kell avatni. Ez ott - álta-
lánosságban - akként történt, hogy az
alakok egymás közti beszélgetéséből
meg-tudtuk, ki kibe szerelmes, ki kinek a
szeretője, ki kit akar - rendszerint a
hozományért - elvenni, s aztán az tartja
fenn



az érdeklődést, hogy ezekből milyen
bonyodalom származik, a dolgok miként
alakulnak. Az események, a cselekmény
alakulásának vezérlője ott azonban maga
az író. Molnár Ferenc viszont ezt a ve-
zérlőt behelyezi a drámába. És itt, Az
ördögben csak először teszi ezt, mert a
Játék a kastélyban, az Égy, kettő, három
című darabok cselekményének egészét,
az Olympiáét részben ugyancsak a drá-
mába behelyezett alak vezérli. s ez a
megoldás összehasonlíthatatlanul jobban
szolgálja egyrészt a közönség érdek-
lődésének felkeltését és fenntartását, más-
részt a dramaturgiai fordulatok megvaló-
sítását. A drámában benne levő cselek-
ményvezérlő révén jobban és mégis ke-
vésbé vagyunk beavatva abba, hogy mi
várható. Jobban, mert a várhatókat nem-
csak sejtjük, hanem meg is tudjuk; ke-
vésbé, mert nem az életszerűség, hanem
az eseményvezérlő akarata szerint ala-
kulnak a dolgok. Ugyanakkor, ha a mű
világába belehelyezett alak - az ördög,
író, nagy hatalmú bankvezér - működteti
az eseményeket, akkor sem a cselek-
mény fordulópontjait, sem az alakok
bejövetelét és kimenetelét nem okvetle-
nül szükséges lélektanilag vagy az élet-
beli valószínűség alapján és szerint meg-
valósítani : csavarhatja mindezeket a mű
egyik alakja. Ennek példájaként csak
egyetlen jelenetet említünk. Az ördög a
II. felvonásban egyetlen pillanat alatt,
épp csak a kérés kimondásával, már el is
fogadtatja Jolánnal, hogy vegye fel a
hosszú belépőt. Az ördög csak annyit
mond el, hogy a dolog ahhoz a Jánossal
elvégzendő kísérlethez kell, amelyből
kiderül, hogy Elzát - akit Jolán el akar
vétetni Jánossal - a férfi egyáltalán nem

szerette meg, hogy csak őt szereti. Jolán
azonban egy árva szóval sem kérdezi,
hogy a hosszú belépő felvétele miként,
hogyan, miért stb. ad lehetőséget erre a
kísérletre. Ha mindezt mint életbeli ese-
tet gondoljuk el, lehetetlennek kell tarta-
nunk, hogy egy aznap megismert férfi
javasoljon egy egyáltalán nem szokvá-
nyos „kísérletet", és hogy az úriasszony
minden további kérdezősködés nélkül az
első pillanatban azt teljesítse is. Ha ezt a
jelenetet olyan dráma világába tennénk
át, amelynek cselekménymenetét az író -
nem a műben lévő alak - vezérli, akkor
ezt a kísérletet csak az asszony régi, meg-
bízható ismerőse javasolhatná, s neki fel
kellene tennie a kísérlet további részle-
teire vonatkozó kérdéseket. A műben
benne lévő cselekménymozgató eseté-
ben, különösképp, ha az ördög, erre nincs
szükség. A II. felvonás közepéig a műben
benne lévő eseménymozgató eddig már
több dolgot valamely másik alak akarata
ellenére vagy azt figyelembe nem véve
úgy valósított meg, ahogyan előre elter-
vezte, és amelynek még a következmé-
nyét is pontosan tudta előre, s ezért ezen
képességét „magával viszi", ez minden
jelenetbe beépül, s ezért az imént emlí-
tett jelenetet már egy hasonló tartalom-
mal ellátott jelenetsor újabb láncszeme-
ként fogadjuk el.

Molnár Ferencnek tehát talán az a leg-
kitűnőbb ötlete - melyet itt alkalmaz
először, de mint említettük, korántsem
utoljára -, hogy bevezet egy alakot, aki
olyanokat tesz és/vagy mond, amelyek-
kel egyértelműen tudtunkra adja: vala-
mit - ami a darab problematikája, vagy
ahhoz tartozik - meg akar oldani.

A csattanót, amivel a dolgot voltakép-
pen megoldja, természetesen nem árulja
el. Azzal, hogy megtudjuk, az ördög, Tu-
rai, Kovács kapitány vagy Norrison vala-
mit előre pontosan eltervezett, azonnal
fölénybe is kerülünk azokkal szemben,
akiken vagy akikkel kapcsolatban az elő-
re eltervezettség valóra fog válni. Mivel
mindegyik mű világszerűsége humoros,
ez a fölényérzet a nevetést és a boldog
várakozás izgalmát váltja ki belőlünk.

Ennek a nagyszerű megoldásnak van
azonban még egy olyan rétege, amely a
befogadóra tett hatást csak fokozza.

Ennek elemzését közhelyekkel kell
kezdenünk. Ismeretes, hogy a színész
azokat a megoldásokat, azokat a jeleket,
amelyekkel az általa eljátszott alaknak
akár az általános attitűdjét, karakterét
stb. mutatja meg, továbbá azokat, ame-
lyek az adott mikrohelyzetek közlendői-
hez szükségesek, akként produkálja, hogy
ezek voltaképpen nem az ő, az X. Y. szí-
nész olyan megnyilvánulásai, amelyek őt
magát jellemzik: ezek az általa eljátszott
alak ismérveinek a jelei. És ezeket a meg-
oldásmódokat, ezeket a jeleket a part-
nere által eljátszott alaknak szólóan for-
málja meg; ezeknek a jeleknek a jelenté-
sei tehát nem közvetlenül szólnak a
nézőknek, hanem elsődlegesen a part-
nernek és ezen keresztül a nézőknek, s
így sok esetben a jelnek más a jelentése a
partner által eljátszott alak számára, mint
a néző számára. Mivel van jelentése a
partner által eljátszott alak számára, úgy
is fogalmazhatunk, hogy a jelek jelenté-
sei benne maradnak a műalkotásvilág-
ban. A jelentések az eljátszott alakok
közötti helyzetekben születnek meg. Ez

Huszti Péter Az ördög címszerepében



a sajátosság természetesen csak a szín-
művészet egyik, de leggyakoribb válfajá-
ban érvényes, abban, amikor a színész
átéli alakját. Ezt röviden a Sztanyisz-
lavszkij-féle változatnak nevezhetjük.
Vannak azonban olyan színészi meg-
oldások, olyan jelek, amelyek nem a má-
sik színész által eljátszott alaknak szól-
nak, és ezeket nem az adott színész által
eljátszott alak produkálja, hanem maga
az X. Y. színész. Ezeknek a jeleknek igen
széles skálája van. Azokat a megoldáso-
kat-jeleket, amelyek jelentése az, hogy a
színész ripacskodik, nem a színész által
eljátszott alak produkálja, hanem a szí-
nész maga, s jelentése sem a partner által
eljátszott alak számára van - és nem ezen
keresztül a néző számára -, hanem - a
másik színész által eljátszott alakot ki-
kapcsolva - közvetlenül a nézők számá-
ra. Ugyanez a helyzet, amikor a színész
azt mutatja meg közvetlenül a nézőknek,
hogy az általa eljátszott alak a másik szí-
nész által eljátszott alaknak hazudik,
vagy amikor annak idején Huszti Péter
mai huligánnak formálta meg Jagót. s
ilyen jelek hordozzák Brechtnek azt a
követelményét, hogy a színész mutassa
meg az általa eljátszott alakról való véle-
ményét is. Azt, hogy a színész ripacsko-
dik, a másik színész által eljátszott alak-
nak nem szabad észrevennie, miként
azokat a jeleket sem, amelyek a hazugsá-
got jelentik. Maga Othello pedig egysze-
rűen nem is realizálhatja, hogy partnere
Jagót mai huligánnak formálja meg. Ezek
a jelek - éppen azért, mert csak a színész
produkálja, és nem az általa eljátszott
alak - hozzátartoznak ugyan a Sztanyisz-
lavszkij-féle színjátékműhöz, de még
nincsenek abban benne; a brechti válto-
zatban pedig épp ezek a színjáték művé-
szetének lényeges elemei.

Ehhez hasonló megoldások az írott
drámákban is előfordulhatnak. Az írott
dráma világszerűségében akkor van benne
bármily megoldás, bármily jel, ha az a
drámabeli alakok közötti viszonyban je-
lenik meg, és akkor van benne a dráma
világszerűségében, ha jelentése a másik
drámabeli alak számára szóló jelentés;
még akkor is, ha szükségszerűen az
olvasó számára is van, és néha még egé-
szen más jelentése is. Így bármily szó,
bármely gondolat vagy viszonyt változ-
tató akció akkor hiteles, ha az alakok
között lévő helyzet összes ismérvének
megfelelően valósul meg. Az írott drá-
mában nincs természetesen jelen egy-
szerre az élő ember és az általa eljátszott
alak, és ezért ott voltaképpen lehetetlen

egyértelműen olyan jeleket produkálni,
amelyek csak az olvasónak szólnak, s a
másik drámabeli alaknak semmiképp nem.
Ilyet csak a szerzői instrukcióban találha-
tunk, illetve a régebbi „félre"-szerű meg-
oldásokban. Az írott drámák egy részé-
ben mégis vannak olyan megoldások-
jelek, amelyek elsősorban vagy főként az
olvasónak szólnak. Ne essék félreértés.
Nyilván, hogy minden irodalmi műben
alapvetően ott van az írói üzenet, közlés,
mondanivaló, ami csak az olvasó szá-
mára jelenik meg, és nem a mű alakjai
számára. Ezek azonban már a jelek má-
sodlagos, sőt metajelentései. A most tár-
gyalandó eset nem ez. Itt nem azokról a
jelekről és konnotatív vagy metajelenté-
sükről van szó, amelyek a közlést, az
üzenetet, a mondanivalót építik föl. Ezek
a jelek azok, amelyeknek jelentései első-
sorban nem a másik drámabeli alakok-
nak szólnak, vagyis a jelentés nem az ala-
kok közötti viszonyban, hanem az egyik
alak és az olvasó közötti közvetlen vi-
szonyban születik meg.

Amikor egy drámaíró a dráma világ-
szerűségén belülre helyezi az eseménye-
ket mozgató-vezérlő alakot, akkor ezen
alak akciói közül igen soknak közvet-
lenül az olvasó számára van jelentése.
Némely ilyen drámában, például Shakes-
peare Othellójában, a cselekményt ve-
zérlő alak, Jago akcióinak akként van
közvetlenül az olvasó számára szóló je-
lentése, hogy az Othellóval való viszony-
ban megvalósított akció az olvasó szá-
mára azt is jelentik miszerint Jago be-
csapja, rászedi, megtéveszti Othello. Ez
azonban Jago akcióinak már a konno-
tatív, a másodlagos jelentése. Vannak
azonban olyan esetek, amikor a jelenté-
sek alig-alig szólnak - és nemcsak mást -
a drámabeli alaknak, hanem elsősorban
és főként az olvasónak; és ezek nem a
másodlagos, hanem az elsődleges, a köz-
vetlen, denotatív jelentések. Erre a drá-
mabeli esetre már Schöplin Aladár is fel-
figyelt, amikor a Játéka kastélyban kezdő
jelenetéről ezt írta : ,,... amint Turai első
szava elhangzik : »azon gondolkozom,
hogy milyen nehéz egy színdarabot el-
kezdeni« - már akkor nyilvánvaló, hogy
kétélű lesz a tónus, a játék egyszerre a
nézőtér és a színpad felé van fordítva, a
darab minduntalan át fog lépni a rival-
dán". (Schöpflin Aladár: Válogatott...
563-564.)

Az ördög esetében a cím és a drámabeli
alak ugyanezen neve hordoz csak a befo-
gadóknak szóló jelentést; olyat, amit a
drámabeli alakok soha és semmiképpen

nem tudtak meg: látogatójuk és segítőjük
maga az ördög. Persze nem a „valódi",
hanem a játékosságbeli ördög, akit a drá-
mabeli alakok akként realizálnak, hogy
mindent meg kell tenni, amit ő akar és
mond. A befogadó pedig azért hiszi ezt
el, mert a név nagy erővel és hatalommal
rendelkező embert jelöl, akinek ebbéli
mivolta minden jelenetre úgy épül rá,
hogy csak a befogadók (akár az olvasó,
akár a néző) ismeri a nevet és annak
jelentését.

s voltaképp az az igazi titka Molnár
Ferencnek, hogy nemcsak a dialógusok
poénjainak, hanem a cselekmény mozza-
natainak a jelentése is nagyobbrészt köz-
vetlenül szól a befogadónak és a befoga-
dóhoz. Ebből következően a befogadó
benső világát, a műhöz tapadó viszonyát
sokkal közvetlenebbül képes vezérelni,
mint abban az esetben, ha a műből ön-
magát kivont író vezérelné. Ugyanakkor,
ha a befogadóban ekként támasztják fel
és irányítják az érzéseket, óhajokat, vá-
gyakat, hangulatokat stb., akkor így a
befogadó érzései alapján válik hitelessé
akár a mű cselekményének egésze, akár
egy-egy részlete, és nem okvetlenül a
dráma alakjainak karaktere és cselekvé-
seinek az élethez viszonyított hitelessége
alapján. s azt, hogy a műbeli világ-
szerűség ezen a módon kapja meg a maga
érdekességét, izgalmát, de hitelességét
is, azt a dramaturgia eszközeivel lehet
elsősorban elérni. Már az úgynevezett
„jól megcsinált" francia darabok drama-
turgiája is a nézők bensejének közvetlen
vezérlését célozta, erre törekedett, és
ennek a dramaturgiának az összes eszkö-
zét ez a törekvés alakította ki. Ezért nincs
szükség itt árnyalt jellemrajzra; ezért
elég, ha az alakokat az író azokkal a leg-
alapvetőbb vonásokkal látja el, amelyek
csak valószínűsítik a fordulatokat, to-
vábbá a bejöveteleket és kimeneteleket.
Ezért nincs szükség nagy szenvedélyekre
sem, amelyek az alakok benső világából
kicsapva vezérelnék és hitelesítenék a
fordulatokat. Hiszen nem a valósággal
való összevetés eredménye hitelesít, ha-
nem a műben benne lévő cselekmény-
mozgató által, a néző benső világában
közvetlenül felkeltett és vezérelt várako-
zások, óhajok, vágyak és izgalmak. s
amely megoldások ezen tartalmaknak
megfelelnek, amelyek ezeket kielégítik,
azonnal hitelesek is. s épp az a meg-
oldásmód teszi művivé, mesterségessé
ezeknek a drámáknak a világát az életbeli
hitelességhez viszonyítva, hogy a néző-
ben felkeltett érzelmi tartalmak kielégíté-



sének az alapján kap hitelt a megoldások
zöme. s ez teszi művivé azokhoz a mű-
világszerűségekhez viszonyítva is, ame-
lyekben a jelentéseket az alakok egymás
közti viszonyain keresztül kapja meg a
befogadó, és amelyekben ezek a közve-
tített jelentések vezérlik belső világának
hullámzásait, és amelyeknek a hitelessége
a valósággal való spontán összevetés
eredményén múlik.

A befogadónak közvetlenül szóló jelen-
tések a dialógusok szintjén még bővebben
fordulnak elő. Az ördögben igen gyakran
elhangzanak szarkasztikus szövegek,
avagy olyan szentenciák, életigaz-
ságokként hangzó megjegyzések stb.,
amelyek voltaképp csak a befogadónak
szólnak. Az adott helyzetre vagy az adott
alakra vonatkozó szarkasztikus megjegy-
zések a valóságban komolyan megsért-
hetnék azt, akinek címezték, vagy, más
esetben, illetlenségek lennének. Ám az
ezekben a mondatokban rejlő sértő jelle-
get a másik alak rendszerint nem reali-
zálja. Ez annyit is jelent, hogy nem ben-
nük vált ki hatást, mert nem a közöttük
lévő helyzet részeként hangzik el. A sértő
szándék legfeljebb akkor érvénye-sül, ha
maga az ördög akarja, mint például a II.
felvonásban, amikor azt tervezi el, hogy
sértő mondatokkal elüldözi a hallból a
társaságot, mert egyedül akar maradni
Elzával. De Jolán egyáltalán nem
háborodik fel, csak egy mondat erejéig
realizálja azt, ami az életben az adott
helyzetben és az adott társadalmi körön
belül véres sértés lenne; azt tudniillik,
amikor egy férfi lakásán, blúz nélkül
meglátja és így kezd vele beszélgetni egy
vadidegen ember. Jolán ugyancsak
nagyon megsértődne az életben, ha arra a
kérdésre, „Hány óra?", azt a választ
kapná, hogy a „Hány óra?" mindig a férjet
jelenti, mert „az asszonyi sejtés mindig tíz
perccel előre érzi meg a férjet"; s külö-
nösképpen megsértődne, ha ehhez még
azt is hozzátenné valaki: „Ha ez a tíz perc
nem volna, több volna az elvált asszony,
mint a fű a réten." Jolán az életben vagy
az élet igazságai által vezérelt drámában
azért sértődne meg, mert ezek a szarkasz-
tikusságok ott egyértelműen azt a feltéte-
lezést jelentenék, hogy itt és most meg-
csalta az urát, vagyis azt tételeznék fel,
amit ő éppen hogy nem akar megtenni.
Mivel azonban az ördög imént idézett
szavai egyáltalán nem neki és nem János-
nak szólnak, hanem sokkal közvetleneb-
bül, szellemes poénként a befogadónak,
nem is hat Jolánra, hiszen csak ennyit
mond: „Hát nem lesz vége ennek a témá

nak?" Azok a mondatok is közvetleneb-
bül szólnak a befogadónak, amelyeknek
az adott helyzetben és az alakok adott
tartalmainak következtében nem kellene
elhangozniok. Az ördög mindent ponto-
san tud Jolánról, azt is, hogy tisztességes
asszony. s ezt János is egyértelműen
tudja. Az ördög mégis Jolán tisztességes-
ségét bizonyító dialógusrészt kezdemé-
nyez akkor, amikor Jolán kiment öltözni.
„Most öltözik?" - kérdi, s ezzel máris
olyan tényt kérdez, amit mindketten tud-
nak. Mégis tovább folytatja: „Van a mű-
teremben tükör?", s a „Van." válaszra
kijelenti: „Akkor az egy tisztességes
asszony." Azt kérdezte és azt mondta
tehát, amit mindketten kitűnően tudtak,
aminek éppen ezért nem kellett volna
elhangzania. Mindezeket azonban a ki-
zárólag az ezután következő és csak a
befogadó számára jelentéssel bíró szelle-
mes poén kedvéért kérdezte és mondta:
„Aki tükör mellett is ily sokáig öltözik,
annak nincs gyakorlata a vetkőzésben."

Ezek azt is jelentik, hogy már az írott
műben sok olyan közlés található, ame-
lyeknek jelentései majdnem közvetlenül a
befogadóknak szólnak. s mivel igen sok
ehhez hasonló mondat van, jelentésüknek
a mű benső világából való kiszakadása
hozzájárul Molnár Ferenc drámai
stílusának a kialakításához is. A stílust
azonban mégis másféle mozzanatok ala-

pozzák meg. Ugyanazok, amelyek miatt
az eddig említettek születtek meg. Két,
egymással összefonódott részből áll az a
mag, amely létrehozta a mű világába be-
épített eseménymozgató alakját, amely
letompította a szenvedélyeket, úgy ala-
kíttatta a cselekményt, hogy az olyan
poentírozott legyen, mint amilyenek a
dialógusok, és amelyből megformálód-
hattak a közvetlenül a befogadóknak szó-
ló mondatok és jelentések. Ez az össze-
tett mag a korabeli úri polgárság élet- és
viselkedésbeli stílusa, és az, hogy épp ezt
a közönséget kell a siker érdekében
mindenáron szórakoztatni.

Többen írtak már arról - Kosztolányi
Dezső, Nagy Péter, Gerold László -, hogy
Molnár Ferenc nem szereti, hanem
kritikával illeti azokat, akikről és akiknek
ír. Ez a különböző hangsúllyal és jelen-
téssel megfogalmazott ellenérzés vagy
antipátia kétségkívül a legtöbb drámában
megszólal; és rendszerint az életfel-fogás,
a társaságbeli „etika" ellen irányul az
életnek, pontosabban az élet élvezeté-nek
nevében, noha jóformán ennek csak
egyetlenegy szegmentumára, a szerelem-
mel kapcsolatosra vagy az ehhez hozzá

tartozó dolgokra irányul. Ez a kritika,
ellenérzés vagy rosszallás nem vagy alig-
alig érinti a közéletre, az üzleti vagy poli-
tikai életre vonatkozó életszegmentumo-
kat, sőt érintetlenül hagyja még a társasági
vagy a társadalmi karrierek kérdéseit is.

A házasságon kívüli szerelmet vagy a
házasságbeli-szerelembeli mezalianszot
hiába tiltotta a jó társaság etikai, modorbeli
és ízlésbeli szokásrendszere, Molnár Fe-
rencnél mindig megvalósul. Vagyis meg-
történik az, ami az életben fölháborító.
Ha viszont a művekben is megmaradt
volna fölháborítónak, Molnár Ferencnek
nem lett volna sikere. Hogy az elutasítást,
a sikertelenséget elkerülje, ismét abszolút
kitűnő és a valóság szempontjából is
lényegében hiteles - és az előbbiekben
említettekkel szorosan össze-függő -
megoldást talált. s ez: drámái alakjainak
ugyanaz a viselkedésbeli, modorbeli
stílusa, mint amilyen a közönségéé az
életben, s ehhez igazította mind a
dialógusoknak, mind a művek egész vilá-
gának stílusát. Molnár Ferenc drámái
bárhol játszódnak, alakjai beszédstílusa
majdnem minden esetben olyan, ami a
polgári-úri szalonokban szokásos; és ál-
talában úgy is viselkednek. A szalonban
nincs szenvedély, ott nem lehet kiabálni,
ott elegánsan kell viselkedni. s Molnár
Ferenc drámáiban soha nincs „disznó
vicc". Ezért a hangosabb szavakat kívánó
érzelmek és indulatok maguk is megma-
radnak a szalonstíluson belül, hiszen az
indulatok ott legfeljebb csak fölhorkad-
nak, de azonnal lefojtódnak.

Persze a szalonstílusnak is vannak vál-
tozatai; a szigorú rigorózusságtól a „mon-
dén" könnyedségig. A szórakoztató drá-
ma nyilván nem képzelhető el a szalon-
stílus rigorózus vagy komolyan szertartá-
sos változatával; s ezért Molnár Ferenc
drámai világszerűsége egészének a stílusa
mindig a mondén szalonkönnyedség.
Ezekben a drámákban tehát nem lehet
hangosan beszélni, de nehézkesen sem; a
szenvedélyeket vagy a szenvedélyességet
egyáltalán nem lehet megmutatni. Es
minden poén elvész - szóbeli-dialógus-
beli és cselekménybeli egyaránt-, ha nem a
könnyed, fölényes mondénség jellemzi.

És talán most már, ezek után lehet
szólni arról, hogy miért olyan nagyon
nehéz ma ezeket a drámákat jól eljátszani.

Mindenekelőtt arra kell utalni, hogy a
valóságból eltűnt a jó modor, a viselkedé-
sek disztingvált finomsága és az ezzel
akkoriban szorosan együtt járó szellemes
és mégis kellemes társalgási stílus. Ma-
napság jóformán csak bizonyos szemé-



lyek esetében tapasztalható a bármily
fajta viselkedéssel szervesen összefonó-
dott beszédstílus, de ez nem jellemez
egyetlen réteget sem. A szellemességek
nem önmagukban vagy stílusukban azok,
hanem rendszerint élesen szarkasztikusak,
és ezért másoknak gyakran kellemet-
lenek. A viselkedéseket nem hallgatóla-
gosan megállapított szabályok irányítják;
a „stílus" vagy ad hoc megnyilvánulás,
vagy az adott egyének között meglévő
társadalmi, szociális és/vagy műveltség-
beli stb. viszonynak a megnyilvánulások-
beli realizációja. A viselkedés, az embe-
rek egymás közti érintkezése talán soha-
sem puszta viselkedés és érintkezés, mert
ezekben az emberbe beivódott világhoz
való viszony és életfelfogás nyilvánul
meg. Persze csak akkor, ha a társadalmi
élet szokásrendszereiben, normáiban van
olyan szabály, illetve ha az életfelfogás-
nak van olyan szegmentuma, amely az
érintkezésekre és a viselkedésekre is ki-
terjed, ezeket meghatározó erővel. Az
életfelfogás vagy az életmód viszont csak
akkor határozza meg ezeket, ha valami-
lyen elvek, eszmék, etikai rendszerek stb.
vezérlik. Például az 50-es évek öltözkö-
dését, viselkedésmódját, az emberek egy-
más közti érintkezését a szocialista esz-
mének akkor dogmaként felfogott-átélt
változata határozta meg. Ma már azonban
az életviteleket és életfelfogásokat csak
az adott egyén szempontjából értelmezett
pragmatikusság és a pillanatnyi haszon-
vagy érdekelvűség irányítja, s ezért nincs
bármiféle módon megnyilvánuló, de
általánosan meglévő viselkedés-mód.
Furcsa, de épp ez a hiány az, ami miatt
Molnár Ferenc drámáinak előadása
nagyon nehéz.

De van ennek még egy oka: a szenve-
délyesség. Ugyancsak furcsa, de ez vi-
szont általánosan jellemző, hogy a színé-
szek ma mindenféle életjelenséget és élet-
tartalmat a szenvedélyességgel - ennek
valamily változatával - akarnak eljátszani.
Mintha azt hinnék, hogy nemcsak az
érzelmi szférákhoz tartozó tartalmak,
hanem a gondolatok vagy intellektuális
attitűdök éppúgy, mint bármely életje-
lenség és élettartalom csak akkor formá-
lódhat meg színészileg hitelesen, ha azt
izgatottan, szenvedélyesen, boldog eksz-
tázisban vagy a keserű szenvedés érzelmi
lobogásában, netán hisztériás szenvedés-
sel stb., egyszóval valamily szenvedélyes-
séggel adják elő. Vagyis mintha annak a
bizonysága, hogy bármily jellegű dolog-
hoz benső közük van, csak szenvedélyes-
séggel lenne igazolható. A mai színészi

megoldások jóformán nem ismerik a
visszafogottságot, a halkságot - csak
legfeljebb mint a kitörés előkészítőjét -, a
hal-kan, de iszonyatos belső erővel
történő beszédet stb., a széles, gesztusok
nélküli megoldásokat; sőt még a
gondolatoknak intellektuális
meggyőződésből fakadó, indulat nélküli
és mégis rendkívül határozott erejű
kimondását stb. sem. Alig van színész,
aki ha megkérdik alakításának
felépítéséről, ne szenvedésekről,
gyötrődésekről, kínlódásokról beszélne.
Es az, hogy csak a szenvedélyesség bizo-
nyítja a valamivel való azonosságot-kö-
zösséget - és ez is az, ami hitelesít -, még a
privát életmegnyilvánulásaikat is igen
gyakran jellemzi. s ez a - persze, le nem írt
és meg sem fogalmazott, de bőven átélt -
színészi „ars poetica" sehogyan sem illik
Molnár Ferenc drámáinak stílusához,
ahol a könnyed, mondén stílus a művek
világszerűségét teljesen áthatja.

Ahhoz, hogy Molnár Ferenc poénjai
egyértelműen csattanjanak, a mondén
könnyedség társalgási stílusával kell a
szavakat-mondatokat kiejteni. A mondén
könnyedséghez az is hozzátartozik, hogy
az alakok nem a maguk teljes érzelmi
világával vannak beleszőve a dolgokba, s
azoktól egy kissé kívül áll-nak. Az
érzelmek-indulatok visszafogottságával,
letompított változatukkal s az ezzel
jellemezhető attitűddel viszont sokkal-
sokkal könnyebb a poénokat úgy
kimondani, hogy azok nem annak a mű-
beli alaknak szólnak, akivel benső világá-
nak teljességével van kapcsolatban, ha-
nem a nézőknek. s sokkal nehezebb -
mert a poénok elvesztik a nézőknek szóló
jelentésrétegüket -, ha azon érzelmi
belefoglaltsággal mondják, amivel a
másik színjátékbeli alakhoz vi-
szonyulnak. Vagyis Molnár Ferenc drá-
máinak alakjai - mivel épp a szenve-
délyesség bármily változatának alacsony
hőfokán élnek - mindig kívül állnak kissé
a dolgokon. Főként a műben benne lévő
eseménymozgatók. Az ördög utolsó sza-
va: „Voilá!!", amellyel akcióit az általa
végigvitt mutatványnak minősíti, tökéle-
tesen jelzi az ő általános attitűdjét, de
Turaiét és Norrisonét is. A dolog szá-
mukra megvalósítandó feladat, mutat-
vány, és nem okvetlenül életre-halálra
menő dolog; mutatvány, amelynek te-
kintélyes része közvetlenül a közönség-
nek szól. Ilyen értelemben, vagyis gon-
dolatilag-szellemileg mutatványok, meg-
mutatásra szánt dolgok Molnár Ferenc
dialógusainak szellemességei és poénjai is.
A cselekményfordulatoknak és dialógu

soknak a színészi megformálásában éppen
ezért van nagy szükség a színészi techni-
kára, hiszen a színészi technika mindig a
közönségnek és nem a partner által elját-
szott alaknak szóló jelentéseket hordozó
eszköztár. Ám a mai színészi technika
tekintélyes részében éppen a szenvedé-
lyesség valamily változatának a megfor-
málására dolgozódott ki, hiszen azt kell
megmutatni, hogy a dolgokhoz közük
van, s ezen „ars poetica" szerint ezt a
szenvedélyességgel lehet.

Azt reméljük, hogy az eddig elmondottak
voltaképp a Madách Színház mostani Az
ördög-előadásáról is szóltak; legalább-is
azok számára, akik látták az előadást.

Konkrétan erről a produkcióról elöl-
járóban annyit lehet általánosságként
mondani, hogy az a jelenet és az az ala-
kítás - vagy annak az a része - igazán jó,
amely benne marad az adott stílusban.
Molnár Ferenc darabjait az imént el-
mondottak miatt nem lehet „moderni-
zálni" sem úgy, hogy akár társadalmi,
akár egyéni szinteken a „mához szóljon".
Ahol valamiféleképpen mai tartalmak
vagy mai jellegzetességek jelennek meg,
ott az előadás gyenge, a stílus meg-
bicsaklik. Például Kiss Mari Tóth Elza-és
Hűvösvölgyi Ildikó Selyem Cinka-ala-
kításában. Kiss Mari mai megoldásmódot
épít be: a groteszkséget. Elzája lelkileg
megnyomorított lány; legalábbis ezt a
benyomást váltja ki groteszkül esetlen
testtartásával, kezének, karjának szinte
állandó mozgatásával. Pedig ez a nagyon
gazdag Elza nem lelkileg deformált, ha-
nem csak butácska, s ezért kívánja min-
dig az „egyéniségét" fitogtatni, elsősor-
ban azzal, hogy „szemtelen". A szemte-
lenség álarca mögött nemcsak butaság
rejlik, hanem érzelmesség, sőt érzelgős-
ség is. Az ördögnek bevallja, hiába hiszi
bárki is, hogy őt akarják Jánoshoz „ken-
ni", ő akar hozzámenni, mert szereti. Kiss
Mari alakításának ezen pillanataiban nem
bújik ki Elza érzelgős ostobasága. Azt sem
mutatja meg, hogy miféle szerelem vagy
milyen érzésfajta él Elzában János iránt.
Elzájának mintha nem is lenne kapcsolata
senkivel; úgy tűnik, a groteszk meg-
formálásmód miatt nem fonódik bele az
előadás szövetébe. Csak Elza kicsavaro-
dott belső világát látjuk, önmagában.

A kabaréstílus éppúgy idegen ettől a
szalonstílustól, mint a groteszkség.
Hűvösvölgyi Ildikó a kabarék „vidéki
lányává" formálja a festőmodellt. Ennek



legpregnánsabb megnyilvánulását az El-
zával való jelenetben láthatjuk a III. fel-
vonásban. Közli Elzával, hogy János fe-
hérneműjét ő szokta mosásba adni. Elza -
ostobán - megkérdi: „És ... nem lop a
mosóné?" Cinka válasza: „Nem, kérem.
Csak tépi a ruhát..." Hűvösvölgyi Ildikó
kezével jól megmutatja, hogy mosás köz-
ben miként tépi a mosóné a ruhát, s ezt a
mondatot a ruhatépés erőszakosságát
jelölve ejti ki. A hangsúlynak és a kéz-
mozdulatoknak a szavakban való megje-
lölése persze nem érzékelteti, hogy itt
„kabaréhumorról" van szó, ami az alakítás
egészét áthatja. Még negédességével is.

A III. felvonást voltaképp Tóth Elza és
Selyem Cinka jelenete tölti ki. A darab-
ban itt arról van szó, hogy a festőmodell
példát ad a gazdag lánynak a lemondás-
ról; mindkettejüknek le kell mondaniok
Jánosról. Ez a kétféle módon és kétféle
indíttatásból történő lemondás akkor
csattan hatásosan, ha előzőleg pontosan
megmutatják a János iránti szerelmet és
ennek kétféleségét. Kiss Mari a II. fel-
vonásban, Hűvösvölgyi Ildikó az I.-ben
mulasztja el felvillantani ezt a benső tar-
talmat. Hűvösvölgyi Ildikó az I. felvonás-
ban felszínesen negédesnek rajzolja Cin-
kát, holott már itt érzékeltetnie kellene
azt az életfelfogást, miszerint ő egy férfi
életében egy kis „állomás", amelyen csak
egy percig áll a vonat, valamelyik férfi,
aki ha elhagyja, hát „az állomás nem sza-
lad utána". Nem önérzetből vagy mert
nem akar, hanem mert ő csak egy kicsi
állomás, és ennek tudatában van, mint-
egy élethelyzetének lényegét látja ebben.
Mivel az Elzával való jelenetben sincs
megformálva Cinkának ez a benső mag-
ja, s mivel Kiss Mari itt is valami furcsa,
csak önmagában érvényes és a stílustól
teljesen idegen groteszk attitűdöt formál,
a III. felvonásnak a lényege és terje-
delemben is jelentős része érdektelenné
válik. Az igazsághoz viszont hozzátarto-
zik, hogy valaha ez a jelenet volt hivatva a
nézőtéri szipogásokat kiváltani, hogy
aztán annál nagyobb lehessen a boldog-
ság, amikor János és Jolán egymásra ta-
lálnak. És az is kétségtelen, hogy ez a két
nőalak és az általuk hordozott férfi-nő
viszonyfajta ma teljességgel ismeretlen;
mint ahogy nemigen szipoghat ma senki a
nézőtéren ezen két lemondó attitűd láttán.

A három főszereplő közül kétségkívül
Huszti Péter érzi és produkálja legjobban
az itt szükséges stílust. Időnként azért ő
is beleesik a túlzott szenvedélyesség
csapdájába, leginkább az I. felvonásban,
amikor a „guruló arany" példabeszédét

Piros Ildikó (Jolán) és Horesnyi László (László) Molnár Ferenc színművében
(Iklády László felvételeí)

mondja el Jánosnak. Ettől eltekintve való-
ban a mondén könnyedség jellemzi alakí-
tásának legnagyobb részét. Molnár Ferenc
dialógusbeli poénjai általában rendre el-
csattannak alakítása révén, noha beszéd-
stílusa nem mindig lebeg piheként a
szenvedély hiányától, illetve a könnyed
kívülállástól. Ez különösen azokban a
szövegekben érezhető, amelyek vala-
mely darabbeli alak számlájára csattan-
nak. Ezekbe szívódik be a mai szellemes-
ségeknek a szarkasztikusságon túlmenő
árnyalata, ami Molnár Ferencnél soha
nincs meg, kivéve, amikor ez a cél. (A II.
felvonás „társasági jelenete".)

A szenvedélyességtől mentes vagy akár
az erősebb érzelmi háttér nélküli társal-
gási stílust valóban nagyon nehéz ma-
napság eltalálni. Ez ugyanis még az Oscar
Wilde vagy a G. B. Shaw darabjaihoz illő-
től is különbözik; az Ibsen-művekhez
illőtől pedig különösképpen. (Itt nem az
adott írók darabjaihoz való illőségről,
hanem az azokban benne lévő élettartal-
makhoz valóról van szó.) Az előző ket-
tőéhez az a stílus illik, amely összhang-
ban van a szüntelenül felhangzó és igaz
paradoxonokkal; az Ibsenéhez pedig az a
társalgási stílus, amelynek tartalmaihoz
alapvetően közük van az alakoknak, ér-
zelmileg, gondolatilag egyaránt. Molnár
Ferenc drámáinak játékosságvilágához
pedig - mint említettük - a mondén
könnyedségnek az a társalgási stílusa
illik, amelyben a mondatok tartalmához
nincs oly szoros közük az alakoknak, s
ahol a szellemességen van a hangsúly,
függet-lenül azok igazságának
mélységétől; s amelyben éppen ezért nem
a tartalmak-hoz van leginkább közük az
alakoknak, hanem csillogó
könnyedségükhöz, vagy-

is a stílushoz. De nemcsak a poénok
kimondásának esetében, hanem az érzel-
mek-gondolatok kimondásakor is. Piros
Ildikó és Balázsovits Lajos - az előbbi
hasonlatokkal szólva - az Ibsen- és a
Wilde-darabokhoz illő stílus keveréké-
vel formálják meg Jolánt és Jánost. Ez
konkrétabban azt jelenti, hogy nem a stí-
lus jelenik meg általuk, és így nem a
stílusban formálódnak meg az érzelmek
és a gondolatok, hanem azoknak a tar-
talmaknak adnak könnyedebb stílust a
megjelenítésben, amelyekhez Jánosnak
és Jolánnak sokkal több köze van itt,
mint amennyire a játékosságnak ezen
világában lehet. Úgy gondoljuk ugyanis -
az előzőekben elmondottakból szerve-
sen következve -, hogy Molnár Ferenc
drámáinak előadásakor nem alakot vagy
karaktert, illetve komolyan át- és meg-
élt benső tartalmakat kell megformálni,
ezeket nem a valóságosakhoz való ha-
sonlóság révén kell hitelessé tenni, ha-
nem a játékosságnak a stílusa révén úgy,
hogy a színész most nem Jolánt és
Jánost formálja meg, hanem Jolán és
János történetét játssza el a játékosság
stílusában. Vagyis - innen nézve is - a
stílusa fontos, hiszen itta drámai
világszerűség egésze a művi
megformálásban és az ehhez tartozó
játékosság mondén könnyedséget
hordozó és sugárzó stílusában él. Mivel
Piros Ildikó és Balázsovits Lajos Jolán és
János tartalmait úgy formálják meg,
hogy jóval több közük van azokhoz,
nem lesz eléggé pihekönnyű és mondén
a stílus. Az is abszolút igaz viszont,
hogy ez a fajta színjáték az előzőekben
már említett mai színészi „ars
poeticából" nem következik.



Az előzőekben többször kellett és
különböző aspektusból említenünk, hogy
véleményünk szerint miért nehéz ma
Molnár Ferenc drámáit eljátszani, s - ha
nem is utaltunk rá konkrétan - miért
nehezebb akár a görögök, akár bármely
régebbi kor drámáinál. Mindazonáltal
elmondható, hogy Lengyel György ren-
dezésében - Kiss Mari és Hűvösvölgyi
Ildikó alakítását kivéve - majdnem a ma
lehetséges legjobb Molnár-előadást lát-
hattuk. Az ördög alakjának nem adott
nagyobb titokzatosságot a kelleténél, rá-
bízta magát ebben a tekintetben is a
darabra, s ez volt a jó választás. Az ördög
nem „magnetikus", nem „hipnotizőr",
nem efféle dolgokkal kényszeríti rá a
maga akaratát a többiekre, hanem benső
erejével. A rendezés Huszti Péter alakí-
tását azzal tehette volna még jellegzete-
sebbé, ha az ördög által a mikrohelyze-
tekben előre eltervezett akciókat preg-
nánsabban indíttatja az ördög mindent
átlátó intelligenciájából. Ugyanis Huszti
Péter ördögalakja nem észreveszi, nem
felismeri, hogy mi fog bekövetkezni -
például a sírás, amelyhez az inassal beho-
zatja a zsebkendőt tartalmazó kézitáskát
-, hanem már előre tudja, éppúgy, mint
azt, hogy Jolánt és Jánost a végére úgyis
összehozza. A rendezés máskor viszont
jól indíttatja azokat a dialógusrészeket,
amelyek bevezetik, előkészítik a poéno-
kat, mert Huszti Péter ördögalakja álta-
lában nincs teljesen beleszőve a mikro-
helyzetek tartalmaiba, hanem kívül áll
azokon. Az előadás tempója, a csomó-
pontok rendezői „megfaragása" is igen
jó. Nincs semmi bántó vagy hiteltelen
rendezői megoldás a II. felvonás „társa-
sági" jelenetében sem, és szép, megfele-
lően hangulatos ennek záróképe is. Len-
gyel György igen jól felépítette az ezt
megelőző levélírás-jelenetet, amelyben
Jolán - az ördög diktálja neki - olyan sza-
kító levelet ír, amely a legegyértelműbb
szerelmi vallomás; és igen jól megol-
dotta a férj és Jolán ezután következő
találkozását is úgy, hogy ez ne legyen
bántó, sértő vagy kellemetlen a férjre
nézve és a nézőnek a férjhez való érzelmi
viszonyát tekintve sem, hiszen a levél-
írással voltaképp már megcsalták. Hores-
nyi László is itt a legjobb; nem teszi
ostoba kispolgárrá vagy szánandó alakká
a férjet.

Úgy gondoljuk, hogy ebben a rende-
zésben Lengyel György pontosabban,
jobban, hitelesebben rendezett Molnár
Ferenc-i módon, mint pár évvel ezelőtt a
Játék a kastélyban színpadra állításakor.

SZŰCS KATALIN

Történelmi színlelők

Páskándi Géza Lélekharangja
Nyíregyházán

Fiatal művészek kísértik és állják a lehe-
tőségek szakítópróbáit néhány éve im
már a színháztörténeti léptékkel mérve
még igencsak fiatalnak mondható nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színházban,
harmonikusan együttműködve - a külső
szemlélő számára legalábbis - a tapasz-
talt kollégákkal, s mára már - a meglehe-
tősen nagy távolság ellenére - bizonyos
vonzerővel vagy inkább csáberővel bírva
a szakmán belül is.

A két legutóbbi ősbemutató, Páskándi
Géza Lélekharang című drámájának és
Határ Győző Patkánykirályának előadása
is ilyen szakítópróba a társulat számára,
előbbi főként a színészi feladatot (azon
belül is a főszerepeket) tekintve, utóbbi a
stílus, a formanyelv szempontjából is.
(Erről egyébként már megjelent elemzés
e lap hasábjain, pusztán azért utalok rá,
mert a színház jelenlegi mű-vészi
kondíciójáról, helyzetéről aligha lehet és
érdemes beszélni e produkció figyelmen
kívül hagyásával.)

Három fiatal férfi, három majd' egyen-
rangú hős által meghatározott viszony-
rendszeren nyugszik Páskándi drámája,
három színésznek nyújtva kulcsszerepet,
kitűnő játéklehetőséget, széles körű
asszisztenciával körülvéve. Azért az előbbi
megszorítás, mert közülük az egyik szá-
mára nincs igazi tétje a küzdelemnek, a
másik kettővel szemben nincs veszíteni-
valója, de erről bővebben később.

A valós eseményen alapuló szituáció
szereplői: Libényi János, magyar szabó-
segéd, aki 1853-ban Bécsben valóban si-
kertelen merényletet követett el Ferenc
József császár ellen, s akit Mátrai Tamás
személyesít meg; a merénylet után elfo-
gott Libényit kihallgató Szilágyi kapi-
tány, aki - mint neve is jelzi - ugyancsak
magyar, s akinek alakítója Safranek Ká-
roly; és a titokzatos harmadik, a szó szo-
ros értelmében „állig begombolkozott"
másik vallató, a Vallató, Schlanger And-
rás megszemélyesítésében, akiről csupán
az előadás végén derül ki, hogy maga a
császár. A dráma erőterét most is - mint
Páskándi történelmi tárgyú drámái ese-
tében mindig - morális probléma hatá-
rozza meg, a politikai érdekek avagy a
közérdek és önnön tartása, morálja kö-

zött vergődő egyén személyes konflik-
tusa. Elsősorban Libényié, a magányos
hősé, aki belső erkölcsi parancstól ve-
zérelve - ennek természetére még
visszatérünk - cselekszik; aki (Páskándit
idézem) „- függetlenül rangjától, nemze-
tétől - át van itatva az emberi méltóság-
érzettől, amely gyakorta száll szembe min-
den túlerővel", de akinek tette nyomán
az is bebizonyosodik, hogy szándéka el-
lenére nem függetlenedhet a körülmé-
nyektől, nem lehet önérzetes a „túlerőre"
való reagálásként, és nem mondhatja,
azért akart mindent egyedül csinálni,
hogy „senki más ne bűnhődjék érte",
mert a történelem színpadán másként ér-
tékelődik a személyes felelősségvállalás,
mint az egyéni morálban. Másodsorban a
Kapitány személyes konfliktusáról van
szó, aki magyarként az osztrák hatalmat
szolgálja, de aki szándéka szerint a mo-
narchia tisztjeként is nemzete érdekében
vállal küldetést, mondván: „Ki kell állni a
próbát. Jó, ha itt is itt vagyok. Bárhol,
ahol segíteni lehet. . ." A harmadik, a
Vallató, az álruhás császár inkább csak
kívülálló megfigyelő, lélekbúvár szenve-
délyű politikus (és persze ő a sértett),
szemmel tartója a másik kettőnek. Az ő
jelenlétének következtében válik Szilá-
gyi kapitány helyzete némileg hasonla-
tossá Páskándi Vendégségének Socinó-
jáéhoz, jelenik meg itt is a „csalétek"-
motívum, a megfigyelő és megfigyelt
bonyolult kapcsolatrendszere, amelyben a
végrehajtó maga is áldozat. („Értem. Én
rávilágítok Libényi lelkére. Libényi val-
lomása pedig megvilágít engem. A visel-
kedésemet, a módszert..." - ismeri fel
Szilágyi saját helyzetét.)

Valójában tehát kettejük, Libényi és
Szilágyi egymással és önmagukkal vívott
harca a tényleges dráma - miközben
érdekeiknek és szándékaiknak megfele-
lően a vallatók között is folyik a lappangó
küzdelem -, amelynek menetét meg-meg-
szakítják, mintegy kiegészítik Libényi
vallomásának megelevenedő, epikusan
sorjázó jelenetei, megidézve a múlt tör-
ténéseit, Libényi életének a tettet meg-
előző három évét, látszólag érdektelen
motívumait, egészen az első kihallgatá-
sig. E párhuzamosan építkező dráma-
szerkezet, a drámai és epikus jelenetek
váltakozása az oka annak, hogy - a többi
szereplő rovására - a főszereplőkre irá-
nyul minden figyelem (csak nekik van-
nak ugyanis szituációik), de rájuk is csak
némi lankadás után, mert - nehezítve a
színészek feladatát, s próbára téve fe-
szültségteremtő (valamint a néző tűrő-)


