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Mikszáth Kálmán:
Különös házasság

Kevés regénye van irodalmunknak,
amely körül ennyi szenvedély csapott vol
na össze. Nem annyira megjelenésekor
(1900-ban), amikor néhány tartózkodó kri
tika a cselekmény történeti hitelét fesze
gette, inkább a harmincas évektől, midőn

nagyon fontos kérdés került az elemzések
középpontjába: milyen kapcsolatban van a
történelmi igazság a művészivel, s vajon ez
utóbbi nem lett-e túlságosan is csekély
azért, mert Mikszáth kora egyik izgalmas
politikai küzdelmének kérdéskörét igyeke
zett tételszefűen ábrázolni.

Amikor Zsurzs Éva arra vállalkozott,
hogy négy folytatásban képernyőre viszi
Mikszáthnak épp e regényét, bizonyára
olyan üzenetet olvasott ki belőle, amelyik a
mának szól, máskülönben eleve meg kel
lett volna rekednie az illusztrációnál. Nos,

, ezt az aktuális mondandót, bármily elmé
lyülten figyelte is a néző a látványos kivi- .
telű filmsorozatot, nem sikerült kihüve
lyeznie. A "dráma", amelyet Mikszáth
akart bemutatni, szerény és melodramati
kus maradt Zsurzs Éva adaptálásában. Az
igazságért küzdö, kemény fából faragott
Buttler gróf szenvelgő ifjúvá halványult
Benkő Péter alakításában, mely talán a leg
messzebb esett Mikszáth Kálmán szándé
kaitól. Mikszáthnak ugyanis, ha nem is
igazán sikerült regénye ez, a művészi

szempontból olyan bonyolult belső jel.
rendszert sikerült megalkotnia a Különös
házasságban, amely már a századvégi és a
század eleji próza összetettebb, a lelki je
lenségekre fokozottan figyelő ábrázolás
módját előlegezte. A játék rendezőjének

nyilván ezekre kellett volna elsősorban fi
gyelnie, hogy hű maradhasson az iró szán-
dékához. .

Jóllehet a regény történeti hitelét egy
szerűen nem lehet igazolni, sőt, inkább a
benne ábrázoltnak ellenkezője az igaz, az

író nagyon ügyelt, hogy a művészi hitelt
egyfajta krónikás attitűddel tegye elhihető

vé. Ezt - jobb híján - a narrátor képviselte
a játékban. A láthatatlan szerepló hanghor
dozása azonban inkább a kedélyesen anek
dotázgató Mikszáth modorát idézte, sem
mint a krónikás hideg objektivitását.

Igen fontos, mondhatni, meghatározó
eleme a Különös házasságnak a független
ségi, szabadságharcos hagyományok idézé
se. A valóságos környezetet át- meg átszö
vik a régi dicsőség árnyai,sejtelmei, az a
tudat, hogy a hajdani, kicsit álomszerű

múlt egyszer megelevenedhetik, s újra fel
harsognak majd a diadalmas csatába szólí
tó kürtök. A regénynek ezzel a fontos réte
gével a rendezés nem tudott mit kezdeni,
nem találta meg a gondolatok adekvát képi
megfelelőjét, így hát azokat olykor rendkí
vül szép tájképekkel, máskor bosszantóan
hosszú ideig kimerevített állóképekkel he
lyettesítette. Részben ebből az elképzelés
ből fakadt a nézőnek az az érzése, hogy a
tévéjáték elnyújtott, fölöslegesen részlete
ző lett. A képernyőn természetesen nagyon
nehéz a hős gondolatvilágát, az "eszméket"
megjeleníteni, "akció"-vá tenni. De az még
is mintha lapos megoldás lenne, hogy Butt
ler gróf kétségbeesését, elbizonytalanodá
sát azáltal teszi élővé a rendező, hogy kü
lönféle csézákon föl s alá rohantatj a, hol
tavaszi, hol nyári, hol őszi, hol téli tájakon.

Van - talán írói védek~zésül-a regény
nek egy harmadik rétege is, mely aZemp
lén vidékén még akkor is élő és szemlélet
formáló legendák világát idézi. A nosztalgi
kusan emlegetett "régi idők" fátyolos, elha
nyatló emberi tartalmaira utalnak ezek;
boldogabb; tisztább, de a lélek köreiben va
lósággá tehető érzéskörre. mely sejtelmes
sé teszi a regény előadását, s amely - tel
jességgel elsikkadt a feldolgozás során.

Az a Különös házasság, amelyet Zsurzs
Éva vitt a képernyőre ~ bármi a vélemé
nyünk Mikszáth regényéről - az eredeti
nek kilúgozott változata volt, melynek kö
zéppontjában a hatalmasra növesztett ce-
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remónia állt. A regény eredendően fontos,
különféle jelképekkel is érzékeltetett be
zártság-élménye, majd Buttler gróf és Pi
roska utolsó találkozásánál ennek finom
feloldása, tehát a modern regény önmaga
kifejezésformáit kereső lélegzetvétele dőr

gő sóhajokká hangosodott.ra drámai szer
kezet pedig egymást követő tablők fényes
séges látványává szegényedett. Részben
alighanem azért; mert a folytatásokban 
nyilván a diszkrét idéhúzás szándékával 
a regény epizódjai kaptak megnövelt súlyt,
szerepet. A Griffben megtartott lakodalom,
mely az eredeti szerkezetét és kompozí
cióját is lazítj a, a tévéjátékban amolyan,
néprajzi ismeretterjesztésnek látszott,
mely az esetleges külföldi néző számára
sajátos "captatio benevolentiae"-t terem
tett.

Irodalom

Egy regény második
élete*

Amikor Szentkuthy Miklós Fejezet a sze
relemről című regénye 1936-ban megje
lent, szinte teljes részvétlenség kísérte. A
szerző pedig nem volt ismeretlen, a magáé
nak mondhatta már Babits Mihály diadal
mas megjegyzését és Németh László mél
tánylását. Felfigyelt tehetségére Hamvas
Béla is. A Fejezet a szerelemről mégis jófor
mán az ismeretlenségben süllyedt el, s eb
ben nyilván része volt annak is, hogy
egyéb akkoriban született művei körül sok
kat" izgalmasabb háborúskodásokra nyílt
alkalom: hivatlan prókátorok védelmezték
vele szemben nagy hevülettel az erkölcsök
ügyét, s lelkes rajongói lóbálták a tömjén
füstölőt. Ma már, az életmű fejlődési ívé
nek alaposabbismeretében, jól kivehető e
hajdani igény szerepe és jelentősége, az
írónak az a törekvése, hogy szembesítsen
az élettel és az elmúlással, mely nála nem

Az elmondottak talán sejtethetik. hogy a
Különös házasság Zsurzs Eva rendezte té
véváltozatát művészileg sikertelennek
érezzük, függetlenül a regényben ábrázol
tak történeti hitelétől, mely levéltári kér
dés, s nem a kész műalkotás művészi meg
ítélésének kulcsa. E sikertelenséget az sem
enyhítette, hogy néhány kitűnő színész
~(Kál1ai Ferenc, Szabó Sándor) igazán elhi
tető erővel jelenítette meg a regény alak
jait, mások pedig (Bessenyei Ferenc) mint
ha szűknek érezték volna a termetükre és
egyéniségükre alig illő ruhát. De ez a kép
zeletbeli öltözék - Mikszáthra sem il
lett. ..

S. G.

a halállal egyenlő, inkább a "semmi"-vel,
melyről Heidegger szólt, nem is sokkal
korábban a Fejezet a szerelemről születé
sénél.

Amiht az Szentkuthy Miklós műveiben

oly gyakori: ez a regénye is a reneszánsz
korában játszódik, igaz, pontosan nem rög
zíthető időben, Olaszországban, pompás
városkában, amely felé diadalmas gyorsa
sággal közelednek az ostromló császári ha
dak. A polgármester, aki l! regény legtisz
tábban látható szereplője, pontosan tudja,
hogy egyéni létünk véges, de legalább
annyira véges annak a társadalomnak élet
formája is, melyet elnyeléssel fenyeget a
közelgő ellenség. Töprengései közben
minduntalan arra gondol, hogy az elmúlás, _
a hagyományos életkeretek felbomlása ter
mészetes, az ember mulandó, mégis tartó
sak az érzelmei; hiszen azok változatlan iz
zással, ellentmondásaikkal együtt hagyo
mányozódnak át a következő nemzedékek
re. Az ember eredendően bűnös, s a pol
gármester alázatosan nyugszik bele ennek

• Szentkuthy Miklós: Fejezet a szerelemről (Szépirodalmi, 1984)
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