
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-)



képességét - az ő küzdelmük is későn
válik igazán drámaivá, későn fogalmazó-
dik meg a tét. Túlontúl hosszú - egész
felvonásnyi - az expozíció, s csak a máso-
dik felvonás kezdetén válik világossá,
milyen ellentétes szándékok munkálnak a
Kapitányban és a Vallatóban, illetve az
Ezredesben, Szilágyi egykori „mesteré-
ben" és jelen felettesében, ha egyáltalán
valóban ellentétesek e szándékok. A va-
lódi dráma először itt, a második fel-
vonás első jelenetében érint meg, amikor
Gerzsont, Libényi szobatársát kihallgatva
először adja jelét a Kapitány annak, hogy
segíteni szeretne; először jut köz-vetve
tudomásunkra, hogy az a véleménye:
jobb „szoknyaügyet" csinálni a dologból,
mint „nagy hajcihőt". Itt bontakozik ki
először a dráma tétje, s a magánélet
legrejtettebb zugaiban való kutakodás
értelme, hogy tudniillik egy magányos
őrült tetteként lehet-e feltüntetni a
merényletet, hogy elkerülhető-e az egész
nemzetet sújtó megtorlás vagy sem. Itt
válik vakmerően bátor, egyértelmű hős-
ből Libényi nehezen vagy talán teljesen
feloldhatatlan konfliktust hordozó drámai
hőssé, azaz izgalmassá; amikor egy más,
magasabb érdek nézőpontjából meg-
kérdőjeleződik személyes bátorságának,
elszánásának értelme. Nem akar honfi-
társaira bajt zúdítani, ezért választja a
magányos hős szerepét, de éppen övéi
érdekében ezt sem vállalhatja, nem lehet
hős. Holott számára ez a legfontosabb.
Nemzete érdekében vállalnia kellene,
hogy őrültségből vagy szerelmi féltésből
követte el tettét, megtagadva tehát, hogy
a köz érdekében cselekedett, ám ezzel
önmagát tagadná meg, ez az önfeladás
pillanata volna, hiszen szürke kis életé-
nek ez a tett a főműve, egyetlen értelme.

Dramaturgiailag ugyan némi kétséget
hagy a dráma az elszánás mélységét,
valóságos motívumát illetően, hiszen a
szöveg szerint Libényit még otthon, szű-
kebb pátriájában megrendítette ugyan a
szabadságharcot követő megtorló kivég-
zések látványa, de nénje unszolására
ekkor még így válaszol: „minek mennék
én Bécsbe?"; a papnak a Mindenhatót
idéző példázata - „Ki végzi el ezt énhe-
lyettem?" - pedig már az utazás elhatáro-
zása után hangzik el. Az elutazásra ösz-
tönző szándék tehát nem egészen tisztá-
zott, ahogyan a tett elszánásának körül-
ményei sem - játékával Mátrai Tamás
mégis feledtetni tudja e kétségeket. Meg-
jelenésében Libényije szinte az észreve-
hetetlenségig, a létezésért való bocsánat-
kérésig jelentéktelen, ám összeszorított

Páskándi Géza: Lélekharang (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház).
Mátrai Tamás (Libényi János) és Safranek Károly (Kapitány)

Safranek Károly (Kapitány), Schlanger András (Vallató)
és Mátrai Tamás (Libényi János) a Lélekharangban



MIHÁLYI GÁBOR

Ki tudja?*

Töprengések a kaposvári
Szent Johanna alkalmából

A csúcs után?

fogai, konok hallgatása vagy megtörtnek
látszó vallomása mögött ott fénylik az
elszánás, az összefüggéseket tán nem is
látó öntudat. Amelyre egyetlen csapást
lehet mérni, megértetni vele, hogy tette
hiábavaló volt, a császár él. De számára
még ez a tudás sem lehet végzetes, a
meglelt önbecsülés végérvényesen már
nem vonható vissza. A kis senki szabó-
segéd hite szerint mindenképpen kézzel-
fogható nyomot hagyott maga utána tör-
ténelemben - még ha kétes értékű is ez a
győzelem - s ennek hiábavalóságáról őt
meggyőzni már lehetetlen. Mátrai Tamás
olyan méltósággal játssza Libényit, oly
belülről értve e felmagasztosulást, hogy
helyenként már-már feledteti a figurában
munkáló, áldozatokat - saját magát is -
követelő hiúságot, s magányos hősként,
szabadságharcosként áll előttünk, némileg
elmosva a darab felvetette dilemmát.

Annál inkább erősíti viszont Safranek
Károly Szilágyi-alakítása, amelynek fo-
nák módon egyszerre árt és használ a drá-
mai szituáció már említett, késleltetett
kibontása. Az első felvonásban meg-
fosztja bizonyos árnyalatoktól, jobbára a
durvaság, az agresszivitás dominál, s
emögött a mardosó tudat - amelyről
később így beszél: „nekem ez az első
olyan esetem... amelyben... valakinek a
nyaka forog kockán" - ekkor még nem-
igen érzékelhető. Kíméletlenül precíz
hivatalnoknak tetszik, aki maradéktalanul
teljesíti feladatát, s talán még örömét is
leli benne, szinte élvezettel próbálgatja a
másik ember kiszolgáltatottságát.

Talányosabb viszont ezáltal a második
felvonásban, megengedve a kétséget, hogy
Szilágyi segítőkészsége esetleg csupán
csapda a monarchia szolgálatában. S jól-
lehet, a magánélet rejtelmeiben fürkésző
kérdései feltehetően valóban ellenérvet
keresnek a vádra, mely szerint Libényi
nemzete nevében, egy mozgalom képvi-
selőjeként tört volna a császár életére -
ürügyet szolgáltatva ezzel a megtorlásra -
, majd' mindvégig meg tudja őrizni az
alak e kiismerhetetlenségét. Valódi ér-
zelmei még akkor is rejtve maradnak,

amikor a megtorlások em-hítésének lehe-
tőségét pendíti meg a császárnak, mert
szinte első perctől érezteti a figura helyzet-
tudatát, amely szorongva védekezik a szár-
mazása miatti gyanakvással szemben, s ez
az állandóan működő reflex nem engedi
egyértelműsíteni, végérvényesen tisztázni
az alakot. Mindenesetre így nem bántó a -
szövegből is következő - kontraszt, amely
az első felvonás elnyomó hatalmakra jel-
lemző egyetemes kegyetlenségének ábrá-
zolata s a második felvonásban (le)leple-
zett együttérzés között van.

Ha nem is ilyen összetetten, de színlel a
triász harmadik tagja, a Vallató is.
Érdeklődése az ügy iránt többszörösen
motivált - s ezt Schlanger András kitű-
nően érzékelteti -, a politika szempontjá-
ból ürügyet akar, ugyanakkor szenvedé-
lyesen próbálja megtudni a tett valódi
indítékait, megismerni az alantasabbak -
ekkor még nem tudjuk, hogy alattvalók -
lélektanát, beleértve Szilágyi kapitányt is.
Nem tudni, szerepet játszott-e Léner Péter
rendező színészválasztásában Schlanger
András felismerhetően jellegzetes alkata,
de a Bástyasétányon - azaz a szín-padot
körülhatároló falak felső szintjébe vágott
és ritmikusan nyíló-záródó ablakok
mögött időnként - elsétáló császár
sziluettje mintha hasonlítana a Vallató
alakjára, mintha sejteni engedné, ki a
sötét szemüveget viselő, állig begom-
bolkozott „láthatatlan" ember. Ám nem
annyira, hogy ne lenne hatásos az önle-
leplezés pillanata, ami megint csak utólag
tesz sok mindent, korábbi gesztusokat,
hangsúlyokat érthetővé, s a szerep-
formálás összetettségét láthatóvá, aho-
gyan a második felvonás értelmezi az
elsőt, ám ez a visszafelé ható dramaturgia
nem feltétlenül kedvez a befogadás-nak.
Kedvez viszont a Móricz Zsigmond
Színházban immár megszokottan nívós
színházi összjáték - még ha, mint emlí-
tettem, a többi szerep alakítása nem is
igazán drámai feladat, inkább illusztrá-
ciók Libényi drámájához; s kedvez - a
sűrű jelenetváltásokat szellemesen, gör-
dülékenyen, átdíszletezések nélkül meg-
oldó színpadkép.

Ki tudja, hány előadást érne meg, ponto-
sabban hány nézőt vonzana egy Buda-
pesten folyamatosan játszott kaposvári
előadás? Vidéki színházaink közül sajnos
a kaposvári az egyetlen, amelynek rende-
ző- és színészgárdája nemcsak egy-egy
kivételesen sikerült produkciót, hanem
az évad szinte valamennyi bemutatóját a
fővárosban is műsoron tudná tartani. De
meddig? Mekkora e színház budapesti
tábora? Nem csökkent-e mostanában az
érdeklődők és rajongók száma?

A kaposvári színház mind a mai napig
nem küszöbölhette ki létezésének, mű-
vészi célkitűzéseinek azt az ellentmon-
dását, hogy értő közönsége Budapesten
van. A Csiky Gergely Színház vezetői és
színészei ugyan váltig hangoztatják, hogy
ők elsősorban a városuknak játszanak, és
ez így igaz, hiszen helyzetük is kényszeríti
őket erre. Azonban egy helybeli, szűkebb -
mindössze néhány házra való - nézőgárdá-
tól eltekintve a többség történelmi, iro-
dalmi, politikai, szociológiai műveltsége és
absztrakciós készsége pusztán arra ele-
gendő, hogy a bemutatott darabokat job-
bára csak a meseszövés szintjén kövesse, a
bonyolultabb utalások megértésére nem-
igen lehet számítani. Csak remélni lehet,
hogy tudattalanul, az érzelmek húrját
érintve, ezek az előadások mégiscsak
hatnak az iskolázatlanabb nézőre is, s
szépérzéküket, ízlésüket is fejlesztik.

Többnyire csak a budapesti vendégjá-
tékok alkalmával élheti át az ember, hogy
tökéletes kapcsolat alakul ki színpad és
nézőtér között, hogy a játék minden rez-
zenését visszajelzi a közönség.

Ki tudja, meddig tartható fenn az az
abszurditás, hogy az ország egyik legéret-
tebb együttese csak kivételes alkalmak-
kor találkozhat értő közönségével?

A kaposvári színház átépítésének két-
ségtelenül megvan az az előnye, hogy a
társulat vándorútra kényszerül, s így
gyakrabban látjuk őket Budapesten és az
ország más városaiban. A színház szel-
lemi kisugárzása is szélesebb lehet.

*A szerzőnek a kaposvári színházról szóló,
erősen vitatható koncepciójával a szerkesztő-
ség nem ért egyet.

Szigeti András (Mayer Sámuel) és Mátrai Tamás (Libényi János) (Csutkay Csaba felvételei)


