
nyalattal hangosabb a kelleténél. Pilisi
tanáros pedantériáját, didaxisra való
szüntelen hajlandóságát s a mögötte fel-
táruló, jellemet roncsoló kiszolgáltatott-
ságot Kun Vilmos nagyon pontos, hite-les
eszközökkel érzékelteti.

Az előadáson belül a túlsó pólust, az
erősen stilizált játékmodort Dégi István
képviseli az apa szerepében. Szinte a
fizikai és a kísértetlét határán, múltja
minden terhétől görnyedten érkezik a
színpadra, léptei egyszerre kísértetiesen
súlytalanok és történelmien súlyosak.
Szerepének hálátlanabb felével, az őrült
bizarr, patologikus figurájával Dégi sem
tud igazán mit kezdeni. Valószínűleg ez az
oka, hogy hálátlan nagyjelenetében
pusztán fizikai alkatával és harsány, kül-
sőleges színészi fogásokkal próbál hatni.
De még itt is van egy felzaklató, meg-
rázóan előadott, drámai erejű mondata.
„Miért kell rimánkodni azért, hogy
életeket mentsek meg?" - kérdi, s az ir-
racionális őrültség mögött egyszer csak
felfénylik a valódi tartalom. Dégi itt olyan
hátborzongató erővel érzékelteti a figura
kettős tudatát, hogy ily módon teljesebbé,
gazdagabbá válik szegényes szövege is.

Jeleztem már az előadás általam meg-
oldatlannak vélt pontjait: ifjabb Mucsi
Sándoron és Serf Egyeden kívül Med-
gyesy Pál (Levente) is azok közé tartozik,
akiknek színészi teljesítménye a le-
hetőségek alatt marad. Míg Stettner Ottó
és Simon Zoltán (Rozner és Gyimesi)
szerepük maximumát nyújtják.

Úgy hírlik, hogy Halmi - vagy a tékozló fiú
tavasszal, vendégként Budapestre érkezik.
Régen láttunk olyan bemutatót, amelyik
időszerűségénél, gondolati tartalmánál,
írói erejénél fogva jobban meg-érdemelné
az országos nyilvánosságot. Hiszem, hogy
az eseményszámba menő kaposvári
bemutató nem végállomása; hanem
kezdete egy szellemi izgalmat ébresztő,
irodalmi értékű kortárs-dráma színházi
pályafutásának.

Bereményi Géza: Ha/mi - vagy a tékozló fiú
(Kaposvári Csiky Gergely Színház)

Rendező: Gothár Péter. Díszlet-jelmez:
Pauer Gyula m. v. A rendező munkatársa:
Kardos Tibor és Lehoczky Orsolya. Szce-
nika: É. Kiss Piroska.

Szereplők: Rajhona Ádám, Lukáts Andor,
Eperjes Károly f. h., Spindler Béla, Kun
Vilmos, Medgyesy Pál, Stettner Ottó, Simon
Zoltán, ifj. Somló Ferenc, Dégi István m. v.,
ifj. Mucsi Sándor, Serf Egyed, Olsavszky
Éva, Tarján Györgyi.
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Barbár dekadencia

Az Úri muri Kecskeméten

„A világ semmiféle regényében nem esz-
nek annyit, mint a hiteles magyar re-
gényben. Az igazi magyar anekdota az
állati igazságokat pártolja a finomabb
lelkiség rovására. Vallásos csillogású s
egyben materialista világszemlélet ez." E
sorok Komlós Aladár 1927-es Úri muri-
kritikájából valók. Bálint György így
értelmezi a mű igazi főszereplőjét, a
féktelen és eszeveszett tivornyázást: „Ez
az úri muri tudja csak levezetni a
felgyülemlett óriási energiákat. Mert
iszonyú erő lakozik ezekben a férfiakban,
a föld, az Alföld, a beláthatatlan puszták
pogány ősereje. De ez az őserő csak a
szilaj mulatozásban nyilvánul meg és
Csörgheő Csuli vaskos tréfacsinálásaiban
és Szakhmáry Zoltán kétségbeesett
szerelmében . . . Ez az energia nem tud
nagy teremtő munkává átalakulni, hogy
megszülessen belőle az új Magyarország."

Sajátságos képlete ez a hanyatlásnak. Az
ok nem az elgyengülés, a tehetetlenség,
hanem épp ellenkezőleg, a vérbőség, a
kirobbanó erő, az energiafölösleg, mely
úgy pocsékoltatik el, mint a bor, melyet a
részeg társaság, már nem bírván meginni,
szétlocsol a földön. Móricz Zsigmond
millennium korabeli birtokos urai nem
illenének bele a fin de siécle finomságot,
érzékenységet árasztó fény-képalbumába.
A meghatározatlan világ-fájdalom, a
beteges halálvágy, az elégikus életundor, a
széplelkű perdita-kultusz igen nehezen
gyömöszölhető egy kategóriába a
sertésvész okozta kozmikus keserűséggel,
egy kurvoid summás-lány okozta szerelmi
kínokkal, az élet-erős hősök delíriumos
halálugrásával. Pedig nyilván nem zárják
ki egymást: az étvágytalanság éppúgy
lehet válság-termék, mint a farkasétvágy.
A feltörekvő, haladó szellemű ember -
legalábbis a polgári ideálok értelmében -
mértékletesen étkezik, szeszes itallal alig
él, soha nem esik szerelmi túlzásokba. A
ványadt testű dekadensek mellett tehát
szép számmal akadhatnak vasöklű,
keménykötésű, élvhajhászó dekadensek is.
Ez utóbbiak a maguk materialista módján
megpróbálnak küzdeni sorsuk

kal, de ezek már csak utóvédharcok, az
élvezetek állati igazságait nem ismeri el a
történelem.

Móricz Zsigmond az Úri muriban azt a
végletesen reménytelen helyzetet ábrá-
zolja, amikor szinte mindegy, mit cselek-
szik a birtokos, jót vagy rosszat, semmi-
képpen sem tud válaszolni a századvég
magyar társadalmának keresztkérdéseire.
A gúzsbakötöttség magyarázata persze
hosszúra nyúlna. Hosszas elemzés helyett
idézzük inkább Szekfű Gyulát, aki a Három
nemzedék című munkájában említi, hogy
például a napóleoni háborúk idején a
terményárak javulása nem anyagi jólétet
hozott, csak azt, hogy evés-ivás dolgában -
mint Széchenyi mondja - állati vágyaiknak
még zsírosabban tehettek eleget. Így
folytatja Szekfű: „Széchenyi nemhiába
helyzé oly kísérteties világításba a magyar
nemes gazdasági helyzetét: csak haldokló
országban vala lehetséges, hogy emberi
méltósággal, a halhatatlan lélek igényeit
betöltve csak azok élhessenek, kik
legalábbis nyolc-száz vagy ezer holdnyi
termőföldet mondhattak magukénak.
Tudjuk, Deák Ferenc legnagyobb
takarékossággal, magábavonult
életmóddal, költséges paszsziók nélkül is
alig tudott birtokaiból annyi jövedelmet
szerezni, hogy legalább az év egy részét az
ország politikai központjában tölthesse el.
Pedig neki 810 hold Zala megyei földje
volt, ebből csak 285 hold erdő, a többi
szántóföld és rét, meg nem kevesebb, mint
146 holdnyi szőlő! Nem nagyítunk tehát,
ha azt állítjuk, hogy a nyugati ideák csak
azon társadalmi rétegben találtak termé-
keny talajra, melynek tagjai átlag ezer hold
földnek voltak urai."

Rhédey Eszter az Úri muriban azt veti férje
szemére, hogy úgy akar gazdálkodni, oly
nagyszabású terveket akar megvalósítani,
melyeket csak az engedhet meg magának,
aki több ezer holdat birtokol, nem pedig
csupán néhány százat. Ez az asszony nem
gazdasági szak-ember, egyszerű
hétköznapi teremtés, akiről az író minden
rosszat elmond, amit csak feleségről el
lehet mondani: frigid, zordon, harciasan
erőszakos, nem tud és nem is akar férjével
szárnyalni. Mert a mű logikája szerint
Szakhmáry Zoltán voltaképp rokonszenves
szárnyalásai kísérletet hajt végre. Ő lenne
az a hős, aki mást, többet, jobbat akar,
reformokat a gazdálkodásban, könyvekből
akar termeszteni, tündérkertet szeretne
varázsolni a szikre. Társai ezért kinevetik,
felesége pedig határozottan



és kegyetlenül meggátolja abban, hogy
újabb kölcsönöket vegyen fel a re-
ménybeli mintagazdaság terhére. Szakh-
máry Zoltán nem az értetlenség követ-
keztében bukik el. Nem is azért, mert
tehetetlen vagy tehetségtelen lenne. Ha-
nem saját értetlenségébe. Szűkebb kör-
nyezetének korlátait, hibáit jól felismeri,
csupán egy nem világos előtte, az, hogy a
birtokos nemes ebben a korban már
végképp nincs abban a helyzetben, hogy
társadalmilag érvényes cselekedeteket
hajtson végre. Társai csak annyival
okosabbak nála, hogy még csak el sem
gondolkodnak efféléken. Ösztönösen
vállalják a történelmi szükségszerűséget,
amely egy osztály végzetét jelenti, teszik,
amit tehetnek: szabadon esznek, isznak, a
halálba mulatják magukat. Ezt a
jelenséget hajlamosak vagyunk ellen-tétes
érzelmekkel fogadni. Ez elsősorban
Móricz írói erényeinek köszönhető. Ha
pamfletet vagy irányregényt írt volna,
könnyebben lenne illeszthető a szépen
kimódolt irodalomtörténeti skatulyákba.
Tehát könnyedén elintézhetnénk azzal,
hogy az író elítéli a gaz úri osztályt, mely
a nép zsírján élősködik, mind-eközben
még arra is marad ideje, hogy elfojtsa a
nemesebb kezdeményezéseket. Móricz
oly érzékletesen, sőt érzékien tud szólni a
nagy energiákat felemésztő murikról,
hogy ezzel eleve kizár minden-féle
leegyszerűsítő magyarázatot. Kom-

lós Aladár azt írja: „A regény főhősé-nek
tragédiája szinte érdektelenné válik a
magyar élet széles rajza mellett." Ezt az
éles szembeállítást ugyan túlzottnak
érezzük, de a megállapítás érzékeny meg-
figyelőre vall. A főszereplő környezeté-
nek ábrázolása messze túlmegy azon,

amit általában környezetfestésnek hívunk.
S ez az írói erény különösen a drámai
változatnak vált hasznára. Nincs
fölösleges mellékszereplő, az ismétlődő
murik pedig jól húzó dramaturgiai mo-
toroknak bizonyulnak.

Illés István rendezése megkísérli a mű
sokoldalúságnak ábrázolását. Erre mutat a
szimultán jelenetezés alkalmazása is.
Kiemelkedően jól sikerült példája ennek a
szakadatlan mulatozások egyik részlete. A
színpad előterében Wagner, az urakhoz
törleszkedő zsidó zenetanár bukdácsol
holtrészegen, a háttérben pedig két
tősgyökeres úr, Kundera és Bor-bíró
virtuskodik: fejjel mennek egymás-nak,
eldöntendő, melyikük koponyája
keményebb. A kegyetlen pusztai kakas-
viadal résztevőit szinte önkívületben
biztatják a muri hölgytagjai, a summás-
lányok. A vad kiáltozásokkal kísért véres
játék szelíd és reménytelen ellen-pontja a
főhős népdaléneklése, pontosabban annak
a dalnak a felhangzása (Kötöttem
lovamat), amely a duhaj nótázással
szemben egy tisztább, mélyebb kultúrájú
érzelemvilágot kiván jelezni.

A rendező dramaturgként is közre-
működött az előadás létrejöttében. Ez azt
jelenti, hogy a korábbi változathoz képest
egyszerűsödött a cselekmény szerkezete,
Illés követte azt a nemrég kezdeményezett
Móricz-előadási gyakorlatot, mely szerint
a rendezés inkább

Móri cz Zsigmond Úri murija Kecskeméten

Jelenet az Úri muri előadásából



az alapul szolgáló regényre támaszkodik,
mint a változó dramatizálásokra.

A darab értelmezése némely helyen
sajátos, elgondolkodtató. Az előadás
legszokatlanabb mozzanata: a főhős
jellemének megrajzolása. Illés István
Szakhmáry Zoltán-képe nem azonos azzal,
amelyik erről a figuráról bennünk él. Már
a színlap elolvasásakor furcsálkodhatunk,
hisz ebből kiderül, hogy a rendező ezt a
szerepet Sinkó Lászlóra osztotta, akinek
alkatához - legalábbis eddigi
tapasztalataink szerint - sokkal közelebb
állnak a fáradt és fásult értelmiségiek, mint
a kétségbeesetten dorbézoló alföldi
földbirtokosok. Sinkó László meg sem
próbálja azt, hogy vad és nemes indulatú
férfiút állítson elénk. Majdhogynem
boldogtalan és kesergő rezonőrré formálja
a figurát. Már az első felvonásban, mint a
megtestesült kudarc lép a színre, alig
hihető róla, hogy valaha is nagyszabású
tervei voltak, ennek a Szakhmáry
Zoltánnak még egy konyhakert
műveléséhez sincs energiája, nemhogy egy
több száz holdas birtok kézbentartásához,
sőt felvirágoz-tatásához. Játékszer az
asszonyok kezében, feleségétől anyagilag
függ, Rozika pedig éveken át szexuális
rabszolgaságban tartja, hogy aztán
ugródeszkának használja. A rendező és a
színész ezekre a momentumokra teszi a
hangsúlyt, továbbá arra a tényre, hogy a
főhős jobbítási szándéka gyermeteg
reformterveken alapult. Sinkó László oly
sikeresen és atmoszférateremtően játssza
el ezt az akaratgyengeséget, hogy szinte
háttérbe viszi a főhőst. Ennek két
következménye van. Az egyik az, hogy
ezáltal az öngyilkosság kevéssé motivált,
illetve az lehetne, ha az elfojtódás belső
feszültségeinek ábrázolása tenné teljessé e
depressziós Szakhmáry Zoltán portréját. A
másik következmény az, hogy a fő-hős
félrevonulásával középpontba nyomul a
környezet. Erős hangsúly esik Csörgheő
Csulira, ami persze egyáltalán nem baj.
Csuli állati igazságai teljes drámai
fegyverzetben vonulnak fel előttünk.
Fekete Tibor mindenféle karikírozást
mellőzve egy öntudatos őslényt formált
meg kitűnően. A civilizált világban
olyannyira képtelen, hogy valaki kedvenc
disznójának. elvesztését tartsa a leg-
nagyobb tragédiának, hogy ez már szinte
tiszteletet ébresztő. Amikor Zoltán furcsa
viselkedésére, esetleges öngyilkossági

szándékára figyelmeztetik, csak ennyit
mond: gyáva az ahhoz. Ez a megjegyzés
szabadítja fel véglegesen Zoltán belső
feszültségét, s így az öngyilkosság köz-
vetlen előidézője. Csuli erkölcsi rendje
megrázóan barbár, otrombasága vérlá-
zítóan lenyűgöző. Társaival együtt ke-
gyetlen kocsmává változtatta maga körül a
világot, melynek elpusztítását az író
mintha szent feladatának érezné, ezért
küldi rá a minden rosszat elemésztő tüzet.
A két legfontosabb szereplő közül néhány
jó vonásokkal megrajzolt jellegzetes figura
is duhajkodik. Közülük emlékezetes
Jánoky Sándor, Balogh Tamás, Áron
László és Lengyel János egy-egy epizódja.
A mezei prostituált-palántát, Rozikát
Borbáth Otília alakít-ja pontosan és
minden romantika nélkül. Stílszerűen
működött közre Orbán István zenekara.
Fehér Miklós díszletei közül leghitelesebb,
legjobb az első fel-vonás vendéglődíszlete.

*

A kecskeméti előadásról szóló egyik
kritika írójának, Karinthy Ferencnek a
darab láttán eszébe jutott egy sokat
ostorozott mai jelenség: nevezetesen a
dzsentriallűrök továbbélése. Móricz
Zsigmond tüze valóban csak a dzsentrit
égette meg, az irodalmi-drámai isten-ítélet
kimondatott, de a történelem csak részben
hajtotta végre. Nemcsak egyes móriczi
típusok élnek tovább, mint ahogy Karinthy
mondja, hanem -- ahogy tudálékosan
mondhatjuk - a szocializmusban is
modellálódott a tivornyázó úri magatartás.
Afféle föld nélküli úri muri. Neofita
buzgalom szülte duhajkodás, olyasvalami,
mint a főúri pompát másoló polgári
lakberendezési tárgy. De ez már nem
tragédia, hanem szatíra.

Móricz Zsigmond: Úri muri (kecskeméti Katona
József Színház)

Rendező: Illés István. Dramaturg: Illés
István. Díszlet: Fehér Miklós m. v. Segéd-
rendező: Tucsni András. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Sinkó László m. v., Mátray
Márta, Andresz Katalin, Borbáth Otília,
Fekete Tibor, Jánoky Sándor, Lengyel
János, Balogh Tamás, Áron László, Szalma
Sándor, Juhász Tibor, Joós László, Tunyogi
István, György János, Kemecsi Ferenc,
Ribár Éva, Flórián Antal, Gyulai Antal,
Cseh Pál, Tumbász József.

RÓNA KATALIN

Blöff,
amelynek módszere van

A Lélekvándorlás a Játékszínben

A dráma felvonásokból áll. A felvonások
az összefüggő cselekményrészek
elkülönítésére szolgáló nagyobb egységek.
Az etűd klasszikus értelemben a
zeneművészetben, de a műfajok egymás-ra
hatása következtében a színjátszásban is
tanulásra, gyakorlásra szánt mű, tágabb
értelemben különleges előadói technikát
igénylő darab. Konzervatív műfaji
törvények ezek. Ám jöhet a különleges
tehetségű írói elképzelés, amely felrúgva a
szabályokat, a kötöttségeket, szakítva a
megszokott formákkal, csak
gondolatrendszerében és nem cselek-
ményében, történeteiben, alakjaiban ösz-
szefüggő jeleneteket, ha úgy tetszik,
etűdöket ír színpadra. S miért ne írhatna?

Netán az az elképzelése támad az író-
nak, hogy maga állítja színpadra az így
született művet. Elhiszi és el tudja hitetni
másokkal is, hogy egyik művészet
eszközeivel meg lehet fejteni egy másik
művészet titkait. Minden elképzelhető, hát
miért ne tehetné ?

Az író

Őrültség, a m e l y n e k m ó d s z e r e v a n - ez volt
Hernádi Gyula L o g i k a i k a p u k című kö-
tetében megjelent egyik novellájának a
címe. Realitás és irrealitás szoros láncola-
tából épültek e novellái, s ha őrültségnek is
nevezte az író a sajátos gondolatrend-
szerből kipattanó történetet, minden-esetre
nemcsak maga tette hozzá, hogy módszere
van. Valóban Hernádi novellista- és
drámaírói pályafutásának jellemzője a
módszer. Ha a racionalitás felé mozog, ha
irracionális helyzeteket teremt, ha a
tudományhoz fordul, vagy ha a
tudományos fantasztikum a kifejezési
formája, ha látványa szürrealista vízió,
vagy ha tömör, szűkszavú puritanizmus az
irányadó, izgalmas cselekményeiben
mindenkor egyfajta rendszer, módszer
fedezhető fel. Drámái majd minden eset-
ben modellek. Szituációi egy meghatározott
struktúrában helyezkednek el, amelyben az
egyének is az adott rendszer részei.

Hernádi modelljei kialakították gon-
dolkodásmódjának állandósult kategóriáit
is. A szabadságfogalom mellé lép a


