
fórum
nevelnie a szépség és a művészet be-
fogadására. Mindkét dráma* alkalmas arra,
hogy a József Attila Színház gyorsan
népszerű legyen." (Esti Budapest, május 5.
D. L.)

1928. „A nagy író legszebb, legízesebb,
legharmonikusabb alkotása ez a pompás
vígjáték, amelynél magyarabb és íróibb
munkát évtizedekre visszamenően sem igen
tud felmutatni drámairodalmunk története.
Magyar úri vígjáték a Nem élhetek
muzsikaszó nélkül. Egy darab szín-tiszta
magyar élet négy erőtől duzzadó
felvonásba tagolva." (Pesti Napló, de-
cember 8.)

Az idézetek - mondani sem kell -
ugyanarról a darabról szólnak, s azért
kerültek egymás mellé, mert január eleje
óta öles plakátok hirdetik szerte a városban,
hogy A NEMZETI SZÍNHÁZ BUDÁN, a
Fővárosi Művelődési Házban előadta
Móricz Zsigmond sikeres vígjátékát, a Nem
élhetek muzsikaszó nélkült.

A plakát nagybetűs felirata azt sugallja,
hogy végre van színháza Budának, még-
hozzá Buda legnagyobb munkáskerüle-
tében. Ez a sugallat azonban félrevezető:
egyrészt a hétnek csupán két napján ját-
szanak a művelődési házban, másrészt
olyan kultúrpolitikai alapállást képvisel

Császár Angéla és Benedek Miklós a Nem élhetek muzsikaszó nélkülben (Nemzeti Színház)

a vendégszereplés, ami arra enged követ-
keztetni, hogy Budának csupán egy új
szórakoztató intézménye van, nem pedig a
Nemzeti Színház hagyományaihoz, sze-
repéhez méltó színháza. A Nemzeti
Színház budai bemutatkozásának kritikai
visszhangja - a közművelődési tettet, a
Katona József Színház részbeni helyet-
tesítését hangsúlyozva, valamint a darab-
választást bocsánatos bűnnek tekintve -
igen elnéző volt. Holott - véleményem
szerint -- a darabválasztás és az előadás
megvalósítása egyaránt méltatlan a szín-
ház deklarált kultúrpolitikai-közművelődési
céljaihoz.

Aligha véletlen, hogy amikor meg-
alakult a József Attila Színház, amikor még
művelődési házról művelődési házra
vándorolt - s Budán is többször megfordult,
így a MOM Művelődési Házban és a József
Attila Gimnázium színháztermében -, a
biztos siker érdekében Jókai Arany embere
mellett a Nem élhetek muzsikaszó nélkült
választották. S ez a választás most
megismétlődött. Ebben egyfelől a közönség
ízlés- és műveltségi szintjének
alábecsülése, a közönséggel szembeni
bizalmatlanság, másfelől a minden művészi
kockázatvállalástól való el-zárkózás
mutatkozik meg. De míg 195 5-ben
politikai, ideológiai, művészi életünk
körülményei némiképpen magyarázták ezt
a választást, sőt mindkét darabnak volt
bizonyos pozitív nemzeti tartalma is, ma
nehezen képzelhető el, hogy jelenlegi
ideológiai, tudati problémáink ismeretében
erre a műre lenne szüksége Buda - zömmel
munkás - közönségének. S mivel minden
színház első bemutatóját valamiképpen
programadónak is szánja, ez a választás
különösen fel-tűnő és érthetetlen.

Az előadásnak minden képzeletet felül-
múló sikere van: „A nézőtéren egy
gombostű elejtése is nehéz volna, a kö-
zönség elsősorban a XI. kerület üzemeiből
jön, de érkeznek Buda távolabbi részeiből
is szép számmal." (Magyar Nemzet, 1977.
január 19. V. P.)

Mi indokolja ezt a feltűnő sikert? Pontos
választ ad erre ma is Móricz Virág,
felidézve az 1928-as, Hevesi Sándor
rendezte bemutatószéria fogadtatását: ,,...
nem volt a darabban az égvilágon semmi,
ami sértsen. Három kedves, mulatságos
öregasszony, egy civakodó fiatal házaspár,
egy kis környezet - s mégis, mert ez léha,
nyegle és erkölcs-

* Móricz: Nem élhetek muzsikaszó nélkül,
Jókai: Arany ember ( A Szerk.)

NÁNAY ISTVÁN

Nyugtalanító a siker!

A Nemzeti Színház Budán

1977. „Móricz Zsigmond darabját ma már
aligha lehet komolyan venni. Nem-csak azt
tudjuk, hogy Móricz ennél jóval nagyobb
író, de azt is, hogy ez a munkája inkább
anyagi helyzetének javítására, semmint
nevének fényesítésére szüle-tett . . . Nem
ringathatjuk magunkat ábrándokban:
tömegek vannak, fülek ezrei, amelyeknek
kedves, vagy éppen kizárólag becses a
magyar nóta. Kedves, vagy éppen
kizárólag becses az a sírva-vigadós
életforma is, amely megfelel neki." (Film
Színház Muzsika, január 22. Fábián
László.)

195 5. „Igénylik-e valahol jobban a
kultúrát, mint éppen a város peremén?
Ahol az új színház tartja előadásait, azok
élnek, akiknek tíz évvel ezelőtt csak
ponyva, bestseller vagy legjobb esetben
népszínműves kultúrszemét jutott. A
József Attila Színháznak közöttük kell
terjesztenie az igazi kultúrát. Őket kell



telen, tehát az első felvonás elítéltetett -
de a többi hárommal nem tudtak betelni.
A nagy siker miatt a Nemzetibe is átvitték.
Aranyos volt, mulatságos, a nézők
könnyesre kacagták magukat, ritkaság, ha
üres szék maradt a színházban."

Hogyan lehet, hogy az a Móricz Zsig-
mond, akit a XX. századi magyar próza, a
magyar kritikai realizmus ki-emelkedő
alkotójaként tisztelünk, ilyen „senkit sem
sértő", „aranyos", „mulatságos" darabot
írjon? Ennek megválaszolásához, két
ellentmondás felvillantására van szükség.

Közismert Móricznak a dzsentri ré-
teghez való meglehetősen felemás vi-
szonya. Ha regényeiben le is számolt ezzel
a réteggel, ha műveinek többségében
pontosan bemutatta e réteg élősdi, er-
kölcstelen életét, nemzeti haladást gátló
voltát, a sorok közé be-belopódzik egy kis
nosztalgia, egy kis sajnálat is. 1914-ben
első regényében, a Nem élhetek muzsikaszó

nélkülben, amely a millennium éveiben
játszódik, egy nyírségi dzsentri család idilli
rajzát adja; Balázs dáridózása, férj és
felesége, Pólika civódása, majd kibékülése,
a három öregasszony múltbeli világa
ugyan felidézi a bukás lehetőségét is, de
egészében mégsem társadalomkritikai mű
ez a regény. Csupán halvány jelzések
intenek az idillt befelhőző valóságra, mint
például „olyan furcsa, olyan keserves,
olyan tragikus itt az egész hangulat. Úgy
érzik az emberek a nagy fölfordulást. A
levegő tele van, a váltók úgy úsznak a
levegőben, mint ősszel az ökörnyál."

Illetve: „Ezek a nyomorult földek, ezer
esztendő óta tartják el a magyar urakat . . .
és most egy-szerre megmakrancosodtak s
egyszerre levetik a hátukról a régi
gazdákat, akik azt hitték., örökre itt ülnek
a nyakán..." Vagy: „átkozódó pillantással
nézett a rongyos, náddal, szalmával fedett
kis parasztházakra, s gyűlölködő,
ellenséges pillantással nézte végig
valamennyit. Bizony nem sajnálta volna, ha
a föld nyeli el őket, a büdös parasztjaikkal
együtt, akik úgy megbújnak bent, mint
pondrók a gyümölcsben."

A Nem élhetek muzsikaszó nélkül az Úri
muri után (1927) és a Rokonok előtt (1930)
elkészült darabváltozatából még ezek a
regényben fellelhető társadalmi
ellentmondásokra utaló halvány
motívumok is hiányoznak, és valóban
idillé szelídült a történet. A színműben a
parasztok csak mint cselédek jelennek
meg, akikkel Balázs és Pólika patriarchális,
sőt cinkos vi-

szonyban vannak. S hogy mennyire szél-
sőséges, a letűnő dzsentri életforma iránti
nosztalgiával teli, a pillanatnyi hangu-
latának engedő írásai vannak Móricznak,
álljon itt néhány mondat az 136-ban, a
Színházi Életben megjelent Nyíri hangulat

című írásából, amit egy Hunyadi Sándor-
darab bemutatója kapcsán írt: „Az

országnak ez a legtávolabbi része az
egész ország legcsodálatosabb darabja: a
történelmi Magyarországnak utolsó
tündéri világa. Az a tömérdek kis falu, s
valamennyiben az a két-három kis kas-
tély, ezek az úri fészkek s bennük ez a
végtelenül finoman kitermelt, csaknem
kitenyésztett valódi úri világ, a legcsúcsa
annak, amit társadalmi kultúrában
kitermelt a magyar középnemesség. A
nyírségi urak a bécsi kongresszus leg-
magasabb társadalmi vonásait őrzik: át-
olvasztva, átégetve magyarrá. A nyírségi
úr, az úr, mintaképül szolgálhat az angol
trónörökösnek is."

Mindez - ismétlem! - az Úri muri és a

Rokonok árnyékában, valamint számos, a
társadalom valódi arcát (gazdasági vi-
lágválság idején vagyunk!) láttató írása,
cikke mellett!

Ám nem kevésbé ellentmondásos Mó-
ricznak saját műveihez, témáihoz való
viszonya sem. Szinte valamennyi művé-
nek színpadra írásakor kisebb-nagyobb,
inkább nagyobb mértékben engedménye-
ket tett a kommersz ízlésnek. Igaz, jó-

részt kényszerű engedményeket, hiszen
az uralkodó színpadi hangtól igencsak
elütött Móricz világa, hangvétele. S főleg
a Tanácsköztársaság bukása után, évekig
bojkottálták a színházakban. (A
Nemzetiben például több mint hét évig
nem kerülhetett színre.) Ám később egy-
re-másra mutatták be darabjait, 1928-ban
a Vígszínházban az Úri murit, a Nemzeti
Kamaraszínházában a Nem él-hetek

muzsikaszó nélkült, 1929-ben a Nemzetiben
a Légy jó mindhaláligot, 1931-ben a Kerek

Ferkót és a Magyar Elektrát, 1932-ben a
Murányi kalandot, 1934-ben a happy
endinges Rokonokat. Mint látható,
csaknem minden darabja dramatizálás, és
minden daramatizálás az epikus mű
társadalmi töltésének,
konfliktusrendszerének jelentős
gyöngítésével járt. (A Nem élhetek

muzsikaszó nélkül esetében még a
színműhöz képest is kommersz változat
az 1936-ban elkészült film, mely-nek
főszerepét Jávor Pál játszotta, s melyen
az író lényeges változtatásokat végzett: a
millenniumi korból jelen időbe helyezte a
történetet, a téli időszakot nyárira cserélte
föl, szubrett-komikus párt írt a darabba,
mivel Móricz Virág szerint: „szüksége
volt a 3000 pengőre, amit ígértek érte, és
volt egy színinövendék kislánya, akinek a
kedvéért kész volt a szubrett szerepét
még kibővíteni is.")

Mindezek azonban elsősorban az iro-

Gobbi Hilda (Zsani néni) és Moór Marianna (Pólika) (MTI fo tó)



dalomtörténészekre meg azokra tartoznak,
akiket különösen érdekel Móricz élete és
munkássága. Ám a közönségnek nem
kötelessége ezekről az adatokról és
adalékokról tudni. A néző élvezni akarja,
és élvezi is azt, amit a színpadon lát. De
annak, amit lát, mi köze van ahhoz a Mó-
ricz Zsigmondhoz, akit érdemes lenne és
kellene látnia? Úgy tűnik, ez mellékes
szempont lett a felújításoknál (1955-től a
vidéki színházakban legalább tizenhat volt
belőlük!) és a mostani bemutatónál.

A Nemzeti Színház előadása Vadász
Ilona rendezésében, ha lehet, még inkább
felerősítette a darab azon vonásait, melyek
az idill, a habkönnyű, gondtalan szó-
rakozás irányába hatnak. Érthető módon
nem a dzsentrilétet hangsúlyozta a da-
rabban a rendező, hanem a műben két-
ségkívül gazdagon áradó szöveg- és
jellemkomikumot aknázta ki. Ám ebben az
esetben kibuknak a szöveg olyan gyen-
geségei, melyek Móricz kabarészerzői
rutinjából fakadtak. Meglehetősen olcsók
az ilyen replikák: - „Úgy dolgozunk, mint
a marhák. - Ejnye Birike! - Miért, a marha
nem dolgozik? Nem marha, aki
dolgozik?"; vagy a kólika mint
humorforrás : a süket Mina a Pó l iká t és a
kólikát állandóan felcseréli, és így tovább.
Az első felvonás térbeli megoldatlanságát,
zsúfoltságát, a mulatozás szegényességét
csupán Benedek Miklós fanyarsága,
kritikai szemlélete feledteti némileg.
Benedek egyben arra is példa, miként
lehetne (ha minden-áron szükségesnek
tartják) a darabot bemutatni, szinte
észrevétlenül, mégis hangsúlyosan
érvényesíteni mai szemléletünket is az
előadásban. A Zsani néni házában játszódó
jelenetek, felvonások elsősorban a három
asszonyt, Zsanit, Pepit és Minát alakító
színésznők Gobbi Hilda, Pápay Erzsi és
Pártos Erzsi - jó-voltából élvezhetők. Az
előadás kényes stiláris egyensúlya azonban
újra és újra fel-borul, a szituációk
túljátszottak lesznek. Ez leginkább Agárdy
Gábor megjelenésekor érződik, ugyanis a
színész a rádió-kabarékból hozott
figuráinak sztereotipiáit építi be Lajos
bácsi alakjába. De nem kevésbé bántó
Kisvicákné beállítása sem. Ez a
parasztfigura már az írói megformálás
során is kissé rossz értelemben vett
„népszínműves" lett, de a rendező és a
színésznő - Dániel Vali - még erősíti is ezt.
Ahogy például kikászálódik az isten tudja
hány kendőjéből, önálló életet élő ötlet, s a
dramaturgiailag fontos szöveg ellenébe
hat. A sok-sok kacagás után a két fiatal
egymásra

találása (annak ellenére, hogy Oszter
Sándor és Moór Marianna még a szerepük
adta lehetőségeket sem használják ki)
biztos hatással csal könnyeket az idősebb
és a nem is olyan idős nézők szemébe.

A néző belefeledkezik a nótázásba,
együtt dúdolja Balázzsal, majd a befejező
pillanatokban Pólikával is, hogy „Már
énnékem beborult az ég", meg hogy „Nem
élhetek muzsikaszó nélkül", mozdul a
tenyere, mozdul a lába a dallamra,
ritmusra, a boldog vagy legalábbis ma
már boldognak látszó ifjúkorára, a
csodálatos Jávorra emlékezik, sírva-
nevetve elandalodik egy világban, ami
nincs, de jó lenne, ha lenne. Ahogy egy
néző megfogalmazta: ha én ezt az Üllői út
negyedik emeletén eljárhatnám! Ennek
felidézése egy hamis tudatállapot
élesztgetése!

Éppen ezért nem tudok egyetérteni
Hajdu Ráfis Gáborral, aki a Népszabadság
1977. január 16-i számában írt
kritikájában többek között ugyan meg-
állapítja, hogy „...Móricz idillnek, de-
rűsnek, harmonikusnak mutatja azt a
világot, amelyről ő tudja a legjobban,
hogy végletesen romlott, aljas, pusztu-
lásában is pusztító - vethetnénk ellen." De
nem veti. Majd másutt még tovább megy:
„Ha realista darabként mérjük, szemléljük
a Nem élhetek muzsikaszó nélkü lt ,
értékelésünk, ítéletünk aligha lehet más,
mint elmarasztalás." Ám végül így érvel:
„Mese, szórakozás, pillanatnyi el-
feledkezés mindig diszharmonikus lé-
tünkről, múló, átmeneti kielégítése - ne
tagadjuk - létező nosztalgiáinknak, küz-
delmet nem kívánó harmónia iránti titkolt
vágyainknak. Ha ennyi, s ha a ruha-tárnál
már ismét magunk vagyunk, akkor nem
nyugtalanító a siker."

De vajon arra kell nevelnie a szín-
háznak, hogy hatása csupán a ruhatárig
tartson? Minek akkor a színház? Egyál-
talán, a közönség hány százaléka képes
arra, hogy már a ruhatárnál ácsorgás
közben helyére tegye önmagában a lá-
tottakat? S ha erre nem képes, akkor
felállítható egy gondolatsor, mi-szerint a
nézők nagy részére csupán a ruhatárig
szabad hatnia a darabnak, egy másik
részére a villamosmegállóig, a harmadikra
a lakásküszöbig, és néhány emberre még a
vekker felhúzásáig is? El lehet fogadni,
hogy művek a pillanatnyi önfeledt
kikapcsolódást, a valóságtól való
menekülést szolgálják? S mindezt Móricz
neve alatt? S mik azok a titkolt vágyak,
létező nosztalgiák, mi

lyen az a küzdelmet nem kívánó harmó-
nia, amit ki kell elégíteni egy színmű-nek
?

A zömmel középkorú és idősebb kor-
osztályhoz tartozó nézők, a Zuglóból,
Óbudáról elzarándokoló, a XI. kerületben
élő vagy „csak" dolgozó munkások,
hivatalnokok, adminisztrátorok, nyug-
díjasok reagálását nézve állítható: nyug-
talanító a Nem élhetek muzsikaszó nélkül
sikere! Nyugtalanító a közönség és a
színház szempontjából egyaránt.

Az igazi színház tehát még várat magára
Budán. De remélhetőleg csak októberig,
amikor a tervek szerint új bemutatóval
folytatja előadásait a Nemzeti Színház
Budán. S bízzunk benne, hogy minden
szempontból méltó művet - mint például
Gelmantól az Egy ülés jegyzőkönyvét -
láthatunk majd.

Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó
nélkül ( A Nemzeti Színház Budán, Fővárosi
Művelődési Ház)
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