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A medikus áldilemmája

Bródy-bemutató a Nemzetiben

Amikor A medikust 1911 januárjában
bemutatták, Bródy Sándor már megízlel-te
a színpadi sikert, és meg is szerette ízét.
Az év, 1911, meglehetősen jelen-tős a
magyar drámairodalom történeté-ben:
több A medikushoz hasonló mű jelenik
meg ekkor, amely a fiatal értelmiségiek
„beilleszkedéséről" szól. (Például az
egészen jó Májusi fagy, Lenkei Henrik és
Szilágyi Géza munkája.)

Közhely, hogy A medikus naturalista, sőt
verista dráma. Fontos tehát benne a miliő,
a környezet, a teljes életnek az az
aspektusa, ami nem építhető igazán
dialógusokká. A diáktanya színleírásában
is olvashatunk olyan mondatokat,
amelyek a fizikai környezeten túl az ala-
kokra is vonatkoznak, de amelyek inkább
csak nyelvjárásban lennének ábrá-
zolhatóak; például: „Meg kell érezni a
szobán, hogy nem pestiek lakják." Noha
nagyon jól tudjuk, hogy a naturalizmus
nem vagy nem csak annyi, hogy a dráma
helyzetei, alakjai, dialógusai az élet-
folyamatokhoz egészen közel állóak,
mégis alapvető kérdése a naturalista
drámának, hogy miként lehet általános
érvényű műalkotássá formálni az egészen
közelről látott élettényeket. Más szóval,

hogyan emelhetők az általánosabb igaz-
ság, a lényeg szintjére a mindennapos
élettények, elsősorban például a nyomor.

Hiszen az az élettény, amely a natura-
lista-verista szemszögből talán a legelő-
ször feltűnik, a nyomor, a valódi, és nem
csak annak minősített nyomor. Ám a va-
lódi nyomor hitelesen sohasem jeleníthető
meg emberek közti viszonyokban, amit a
dráma csak dialógusokban megjelenő
világa azonnal érvénybe léptet. Az
élettény ugyanis a pénz hiányában, az
éhségérzetben, a fázásban s esetleg már
ezek következményeiben, a betegségben
jelenik meg; illetve abban, hogy ki-ki
mivel üti el az éhség, a fázás keserű-
szörnyű érzéseit. Azonban ezeket az
élettényeket csak egyszer lehet kimondani;
minden következő kimondása már drámai
tautológia. S a nyomor kimondása sem
teremt viszonyokat. Például: „Huszonnégy
éves vagyok, és megint vacsora nélkül
fekszem le"; „Ez képes a holnapért ma
éhezni"; „A pénzes postást várom", „Van
vala-kinél tíz krajcár . . . cigarettára . . .
Egy felnőtt embernek ne legyen tíz kraj-
cárja ..."; „Én mégse tudok lemondani a
reményről, hogy mi itt még ma
vacsorálunk." Amikor a nyomor csak
szóbeli kimondásban és annak variációi-
ban jeleníthető meg, ugyanakkor csak ál-
talánosan, vagyis nem egyedi értelemben;
a valódi nyomornak nincsenek egyénhez,
egyedi jellemhez szabott megjelenésfor-
mái.

Ahhoz, hogy dráma jöhessen létre, a
nyomorból származó, eredő élettényeket
kell viszonyokba hozni. Nyilvánvaló,
hogy olyanvalakivel hozzák viszonyba a
nyomorgó embert, aki gazdag. Így máris
olyan helyzet áll elő, amely-nek több,
noha nem olyan sok variációja lehetséges.
A viszonyok tartalma nem lehet nagyon
más, mint hogy a gazdag megszereti a
szegényt (a „gépíró-lány"-darabok); a
gazdag kihasználja a szegény helyzetét, és
becstelenségre akar-ja kényszeríteni (nem
egy romantikus dráma); a szegény
visszautasítja a gazdag becstelen ajánlatát
vagy nem; a gazdag - elég ritka eset -
önzetlenül segít a szegényen.

Bródy Sándor igaz írói látásmódját
igazolja, hogy ebben a viszonyban talált
egy noha nem tipikus, de lehetséges új
változatot: a szegény és a gazdag meg-
szereti egymást, de mivel a szegény
tisztességes, nem akarja magát eladni,
nem akarja, hogy azt higgyék, neki csak a
gazdag pénze kell. Ám ez a
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probléma így - ha az egyéni átéltség-ben
esetleg hiteles is, mégis - álprobléma.
Ugyanakkor ez önmagában véve elég
kevés jelenetre elegendő; a jeleneteknek
pusztán csak annyit kell bemutatniok,
hogy a szegény szegény, a gazdag gazdag
közben meg lehet mutat-ni, hogy szeretik
egymást - s máris jöhet az egyetlen igazi
jelenet, amelyben a szegény vagy a
nyomorral, vagy a gazdaggal szakít. Ha az
előzővel, akkor az sugalmazódik, hogy a
szerelem mindent legyőz, ha az utóbbival,
az, hogy fő a becsület.

Furcsa, de jellemző, hogy majdnem
mindegyik naturalista dráma mélyén a
kérdésnek „érzelmi" értékítélete talál-ható
meg. Itt is: a szegénység nem tényszerűen,
csak az érzelmekben érték. A
szegénységnek érzelmi alapon való
értékessé minősítése nem véletlenül tör-
ténik a kapitalizmus kibontakozása ideién:
sokan mások becsapásával, tönkre-
tételével, elárulásával stb. szerezték va-
gyonukat. S ezekből a tényekből csúszott
át az érzelmi alapú értékítélet a szegény-
ségre: a szegénység egyenlő a becsüle-
tességgel.

Bródy Sándornak még arra is volt
gondja, hogy alaphelyzete következ-
ményeinek társadalmi sarkítottságát
letompítsa, amivel természetesen kétsé-
gessé tette a drámát és a történelmi-
társadalmi lényeget. A gazdag itt semmi-
féle becstelenséget nem kér és nem kö-
vetel a szegénytől. Rubin főorvosnak
praktikus esze van, tudja, nem olyan
szegény lányt kell elvenni, akit szeretünk,
mert a szerelmi házasság a nyomort nem
sokáig bírja, hanem gazdagot, még ha nem
szeretjük is, hiszen a pénz sok mindenért
kárpótol. Így a főhős, Arrak János nem
kerülhet valódi drámai helyzetbe, csak
álhelyzetbe; nem az áll előtte, hogy
gazdaggá váljon-e, de becstelenséggel,
vagy szegény, de becsületes maradjon.
Pedig ez a dilemma bár-mennyire is lapos
közhely manapság -, egy kapitalizálódó
országban nagyon is valódi. E valódi
drámai helyzet nélkül a főhős csak
„érzelmi alapon" láthatja a nyomort
egyenlőnek a becsületességgel, és
árulásnak, ha elveszi a gazdag lányt.

Nyilván ezt Bródy Sándor is érezte,
mert a drámába beiktatott egy
mellékszálat, a medikus apját és annak
svihákságát. Az öreg Arraknak a fenti di-
lemma eszébe sem jut, ő úgy szerez pénzt,
ahogyan csak tud. A polgári jólétben és
életismeret nélkül felnőtt Rizától ki-csalja
a lánya házasságához szükséges

négy darab ezrest. Sajnos Kátay Endre
nem formál meg igazi link svihákot,
hanem majdnem egy jószívű apát, akit
csak az kényszerít ebbe a manőverbe,
hogy segítsen lányán. Elmulaszt egy
másik lehetőséget is : megmutatni a pénz-
kicsaló akciónak egy másik lehetséges
változatát, a pitiáner valóságismeretet, a
kisszerű, de vakságból fakadó önzést.

Az öreg Arrak alakja és a pénzki-csalás
tehát nem kizárólag azért kell ide, hogy a
csak kevés jelenetre elegendő alaptéma
ezzel duzzadjon, hanem a pénzhez, a
gazdagokhoz való másféle, az egyáltalán
nem tisztességes viszony
megmutatásához.

A drámába azonban beékelődik egy
harmadik szál is. Ahogyan a naturalista
drámákban majdnem mindig, a mellékszál
elindítója itt is véletlenség. Arrak János
még régebben, a falujában megszeretett
egy lányt, akinek apját most váltóhami-
sításért - persze utalnak rá: ártatlan -
becsukták, s a lány, magára maradva
idejön hozzá. Meg is tartják az „eskü-vőt"

annak a kispapnak a közreműködésével,
aki Jánossal együtt itt nyomorog, s aki
ezt a lányt szereti, s aki a mű végén
valójában is elveszi, miután kiderül, a
lány őt is szereti igazából. Ez a szál
azonban már kizárólag azért kell, hogy
az idős Arrak alakjával három fel-
vonássá még mindig nem bővülő dráma
háromfelvonásos lehessen. Piros csak az I.
felvonás második részében és a Ill.
felvonásban szerepel, ahol a medikus
áldilemmája nem bonyolódik.

A naturalista látásmód alapján még az-
zal is hígítja Bródy Sándor a drámát,
hogy a naturális élethűség kedvéért több
alakot formál meg, mint amennyinek lé-
nyeges drámai dinamizmusokat tudna ad-
ni. Á nvomorgó fiatalok hatan vannak,
noha közülük a drámának csak Jánosra és
Györgyre, a kispapra van szüksége; a
többi csak az életkép hitelessé tételéhez
szükséges. Lényegében ugyanazokat a
mondatokat mondják, különböző variá-
ciókban; vagyis drámai tautológiák.

A dráma majd mindegyik kritikusa és
elemzője szóvá tette a befejezést, mint
olyan megoldást, amely feloldja az igazi
tragédiát, és a közönség igényeihez
igazodva boldog végbe juttatja a
történetet. (Ez különösen hasonló témájú
novelláinak ismeretében szembetűnő).
Úgy gondoljuk azonban, hogy a boldog
vég nem az eddigi irányvonalak eltérítése
révén jön létre. Ha tetszik, még rosszabb
történt itt: a dráma eleve ennek a
befejezésnek a szemszögéből szervező-
dött. Legbiztosabb jele: György, akire
csak a mű végén van szükség, már az I.
felvonásban itt nyomorog a diákok
között. Nélküle a boldog vég elképzel-
hetetlen. De ez a vég mással is elő van
készítve: a szegénynek, de becsületesnek
maradni, vagy gazdaggá, de becstelenné
válni valódi dilemmájának áldilemmává
feloldott voltában. Ez még külön hang-
súlyt kap azzal, hogy János voltaképp
szereti Rizát, a gazdag orvos lányát. S az-
zal együtt, hogy elveszi, semmi becs-
telenséget nem kívánnak tőle. Mivel
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sem a „meggazdagodva becstelenné válni"
motívum nincs jelen, sem az, hogy János
Pirost, a szegény lányt szereti, de Rizát
veszi el, Riza elvétele egyáltalán nem
becstelenség, nem megalkuvás, nem
önmaga eladása. Még csak Piros elárulása
sem, hiszen kiderül az is, Piros sem szereti
őt. Így a gazdag lány: szerencse. Az eddig
kapott pénz az imént említett okok miatt
valóban annak mi-nősül, aminek Rubin
mondja: előleg a sajátjából. És innen
nézve is beleütközünk abba, hogy a
szegénység ebben a műben nem lehet más,
mint az általánosan elterjedt, érzelmi alapú
értékítélet szerint való becsületesség. Így a
szegénynek gazdaggá lenni, csak ezen az
érzelmi alapon, az egyéni átéltségben,
minden objektív ténytől függetlenül
látszhat árulásnak, becstelenségnek. A di-
lemmát hiába éli át - ha átéli - János, a
drámai tények szerint csak áldilemma; sőt,
ha tetszik, a legmélyén romantikus póz.
Vagyis az történik itt, hogy a kapitalizmus
kibontakozásának korában a valóságban
nagyon is meg-levő, igaz drámai helyzet
úgy prezentálódik, mintha valódi lenne,
holott egyáltalán nem az. Vagyis a boldog
vég lehetősége a dráma minden lényeges
pontján szervesen benne van.
Mindezek alapjában persze egyetlen kér-
dést érintenek manapság: miért kellett ezt
a művet előadni? Köztudott volt eddig is,
hogy A medikust senki sem tartotta számon
Bródy Sándor legjobb drámái között. Már
abban a korszakában írta, amelyben -
miként számos kor- és kartársa - alapos
engedményeket tett a közönség ízlésének
és igényé-nek. A magyar közönség mindig
is szórakozni, kedves és vidám vagy keser-
édes történeteket akart látni a színházban.
Ez a magyar dráma- és színház-történetben
máig meglevő kettősséget eredményez. A
közönségnél mindig igényesebb igazgatók
(leszámítva persze a „daliigazgatókat") és
drámaírók, az élet, a társadalom lényeges
igazságait tükröző és valódi
megrázkódtatást okozó művek írásával és
bemutatásával kezdték pályájukat, de már
talán a második művel és előadással
elindultak az engedmények útján:
engedtek a sokkal felszínesebb igényű
közönségnek. A magyar színháztörténet
egésze során meg-található kettősség
abból alakult ki, hogy a színházvezetők
nem akartak le-mondani végképp -
legalább vágyaikban - az élet mély
igazságait közlő művek megrázó-felkavaró
előadásáról, de min

dig kényszerültek rá, hiszen másképp alig
volt közönségük. Az pedig tudva-levő volt
minden korban, hogy az üres színház nem
színház. Így végső soron nem a
szórakoztatást nyújtó darabokat és
mozzanatokat csempészték be a műsor-
tervbe vagy az előadásokba, hanem
fordítva: a társadalmi lényeget. Itt már, A
dada és a megváltoztatott végű A tanítónő
után, Bródy is csak „be-csempész"

egynémely társadalmi igazságot, a fiatal
értelmiségiek nagy nyomorát. Ám ezt is
úgy, hogy igazán senki se aggódhasson:
ezek az ifjak végül valahogyan révbe
érnek. A magyar szín-háztörténet tanúsága
szerint a közönség csak igen ritka
pillanatokban engedte színpadon
megszólalni a mély és meg-rázó
társadalmi igazságokat.

Hiszen ha az Arrak Jánosoktól netán
„kézzelfogható" becstelenséget nem kí-
vántak is, annyit mindenképp, hogy világ-
szemléletükben alkalmazkodjanak azok-
hoz, akiknek pénzük és hatalmuk van. Ez
persze A medikus című drámán kívüli
történelmi-társadalmi tény; a drámában ez
sem jelenik meg. A többi fiatal sorsa is
megoldódik. Nagyfejeő vidékre megy, és
a vármegye szolgálatába lép ; a Technikus
bekopog a varrólányokhoz - akiket a
Nemzeti Színház előadásában még néma
szereplőkként sem lehet látni, mint a
drámában -, György elnyeri Pirossal a
boldogságot. Csak Majd, a zsidó
orvosnövendék sorsa marad bizonytalan-
ságban; ám ez a boldog vég általános
hangulatában szinte észre sem vevődik.

A medikus mai előadása számára nyilván
nem ezek a fontos dolgok, hanem, mit
lehet vele a máról és a mának mondani.
Ám az előzőek mégis érintik valahogyan
ezt a kérdést, ha ugyanis 1911-ben,
megírásának korában épp csak futólag
érintett lényeges dolgokat, hogyan érinthet
vagy fejezhet ki ma ilyet? Ha vannak is
igen kevés pénzből élő egyetemisták, ez
mégsem minősíthető nyomornak az
Arrakékéhoz viszonyítva, s a kettő, a
valódi és a minő-sített nyomor között
voltaképpen áthidalhatatlan különbség
van. Csak gondolati felületesség láthatja
azonosnak. Es ha van is ma fiatal, aki „jó
partinak" számító házasságot köt, ez
voltaképp nem érinti a nyomort vagy
gazdagságot, legfeljebb ismét csak
minősített és nem tényszerű értelmében.
És ugyan-akkor a kérdés korántsem olyan
általános, mint Arrak Jánosék korában
volt. Rubin doktorban pedig - a mai divat
szerint - a „hatalmat" látni, aki megve

szi a fiatalt, ugyancsak olyan képtelenség,
amihez a legfelületesebb gondolati
csúsztatással is alig-alig lehet elérkezni.

Á kritikus persze csak gyaníthatja a
„miért előadni?" kérdésre a választ:
nyilván foglalkoztatni kell a színház fiatal
művészeit.

Á Nemzeti Színházban Szegvári
Menyhért vendégként rendezte az elő-
adást. Rendezői munkája legnagyobb hiá-
nyának azt tartjuk, hogy nem döntötte el:
dilemmaként vagy áldilemmaként
értelmezi Arrak problémáját. Egy kritikus
sohasem beszélhet a művet létre-hozó
szándékáról, nemcsak azért, mert nem
ismerheti. Ha ismerné is, a kritikus dolga
az eredményt nézni. Az pedig - minden
művészeti ágban - előfordulhat, hogy a
művészi jelek és megoldások
következtében a szándék nem fordul át
tartalmával megegyező tartalommá
és/vagy jelentéssé. Bubik István, hatásá-
ban és eredményében, itt úgy játssza el
Arrak Jánost, hogy lényegében ez a di-
lemma se nem valódi, se nem ál. Mindig
az adott pillanatokban felvetődő érzés
jelenik meg, amelyből néha az az
érzésünk, hogy valódinak tekinti, más-kor,
hogy nem. Hatásában és eredményében
tehát nem dönthető el, milyen is az az
Arrak János, akit Bubik István formál
meg. Alakításának nincs íve, részletei
elnagyoltak, az egész egysíkú.

Azonban a színjáték-műalkotásban
eredményként megjelenő gondolati tisz-
tázatlanság ellepleződik egy nagy po-
zitívummal. Ez pedig az, hogy a szín-
játéknak a jellege és stílusa pontosan
megegyezik az írott szöveg jellegével és
stílusával. A mű dialógusai - művészi
eszközökkel - nagyon hasonlítanak a
valóság dialógusaira. Csak egyetlen példát
említve: igen sok benne a félbehagyott
mondat, gyakran olyan állítmány nélküli
mondat, amelyet azonban a szö-
vegösszefüggésből pontosan megértünk.
Nos, a színészek beszéde, annak tónusa,
ritmusa, jellege, de még fizikai mozgásaik
is, mind az életszerűséget prezentálják; a
beszédmodort és jelleget egészen közel
viszik az élethez. Sajnos még abban is,
hogy sok-sok mondat nem érthető-
hallható. Ez nemcsak akkor fordul elő,
amikor - s ez ugyancsak az életszerűséget
növeli - két vagy három színész egy ideig
egyszerre beszél, vagy akkor kezdi el a
sajátját, amikor a másik még nem fejezte
be az övét.

Ami a drámában áldilemmaként jelenik
meg, azt Bubik István alakítása teljesen
beleszövi a színpadi élet egé-



szébe, a naturálisan megjelenített jelen-
ségekbe, a nyomor megérzékítésébe, a
közben folytatott játékokba,
elmélkedésekbe. A legnagyobb probléma
éppen az, hogy az élet egyél) eseteibe
belekevert volta miatt azt sem látjuk
egyértelműen, hogy Bubik István Arrak
Jánosának bensejében milyen is ez a di-
lemma: valódinak látja vagy tudja,
hamisnak tartja, avagy úgy tesz, mintha
valódi lenne, noha tudja, hogy nem az.
Azonban alakításának ebben a kérdés-ben
megmutatkozó bizonytalansága mással is,
Riza külalakjával is összefüggés-ben van,
amire azonnal rátérünk.

A rendezésnek az egyértelműen élet-
szerű megoldásai különösen az 1. és a III.
felvonásban jellemzőek; vagyis akkor,
amikor sokan vannak a színen. Ezek a
jelenetek „horizontálisan" kitűnőek,
kidolgozottak, amin elsősorban azt értjük,
hogy remekül megoldottak a rit-
musváltások. Azonban a „vertikális"
megmunkálás itt is hiányzik, hiszen --
Jánost és Györgyöt leszámítva - a négy
éhező egyetemistának még az életkép-
szerű vagyis nem a drámai - külön-
bözősége sem válik nyilvánvalóvá. Kü-
lönösen a Filozoptert alakító Németh
János és a Technikust játszó Puskás Ta-
más alakítása jellegtelen. Az alakok meg-
formáltságának a hiánya a színészeken is
múlik, hiszen például Dörner György
apró gesztusai, szünetek után elkezdett
rövidke mondatai eléggé jól elénk állítják
Majd orvosnövendék figuráját. Nagyfejeő
alakjából Eperjes Károly mély hangon
bőgő figurát formált, amivel nem a
korabeli vagy későbbi nemesifjak és
jogászok sajátságos magatartását állítja
elénk. A vidéki dzsentri-jogászok sokkal
veszedelmesebben voltak felszínesek és
értéktelenek, az „úriemberségről" a
„párbajról" vallott közhelynézeteikkel.

A színjáték világában is csak tény-
szerűsége és nem egyénileg megformált
jelleme van Györgynek, a kispapnak,
Balkay Géza alakításában. Ahogy
említettük, a boldog vég megteremtéséhez
van rá szükség; vagyis arra, hogy János
semmiképp ne kényszerüljön Pirost ko-
molyan elvenni, avagy, hogy az ő döntése
Rita mellett Pirost ne vigye se tragédiába,
se mélyebb válságba. Ezért Balkay Géza
sem igen tud mást tenni, mint már az
elején érzékeltetni Piros iránti szerelmét.
Azonban az ennek a jelentésnek érvényre
juttatására használt eszközökből csak az
veszi ezt észre, aki ismeri a drámát.
Egyébként csak azt jelenti, hogy tetszik
neki a nő. Azt,

hogy mennyire őszintén volt kispap, leg-
feljebb az alakításból érzékelhetnénk, a
szövegből nem.
A boldog vég egyetlen alakban jelenik

meg magyarázatlanul, ezért drámai tö-
réssel: Piros alakjában, akit Szirtes Ágnes
formái meg. egy lép be, mint aki
szerelemmel jön Jánoshoz, a házasságot
is „óhajtja", s utána „kisuramnak" szólítja
Jánost. Az, hogy az „esküvő" után nem
lesz nászéjszaka, máris a dráma
bicsaklása, hiszen ekkor még sem János
nem ébredt tudatára Riza iránti szerel-
mének, sem Piros György iránti szerel-
mének. A nászéjszaka elmaradásában
tehát - a drámában meg nem mutatott,
legfeljebb benne rejtőző módon - tu-
dattalan tartalmak játszanak szerepet. A
tudattalannak a korabeli művekben elég
gyakran van jelentősége. A nász-éjszaka
azonban minden valószínűség szerint a
korabeli közönség „szemérem-érzetének"

az alapos figyelembe vétele miatt maradt
el. Manapság azonban a tudattalan
tartalmaknak kellene vagy lehetne itt
érvényre jutniok. Azonban ezt sem Bubik
István, sem Szirtes Ágnes nem
érzékelteti. Szirtes Ágnes úgy játszsza el
ezt a jelenetet, hogy szorongó falusi
ártatlanságot mutat meg, s nem Pirosnak
azon benső tartalmait, hogy nem szereti
igazán Jánost. A megírt alak megváltozása
a Ill. felvonásban csak félszavakkal
előkészített ha egyáltalán
, s nem az ő benső világa révén. Igy már

csak a boldog vég felé haladó út általános
hangulata „igazolja", mikor váratlanul
kijelenti, nem szereti Jánost. Szirtes
Ágnes alakítása miatt az események
megbicsaklása a színjáték világában is
megmarad. Pedig a színjáték ön-álló
művészeti ága, a színészi alkotó-munka
éppen az ilyen, az írott drámában meg
nem okolt esetek színészi megokolásában
mutatható meg leginkább, vagyis a
legfeltűnőbben. Úgy gondoljuk, a
rendezőnek valamilyen

módon - a szövegvilág adna helyet rá -
alkalmat kellett volna találnia egy szavak
nélküli jelenetre György és Piros között,
melyből jobban megismerhettük volna az
ő szerelmüket annál, amennyire azt csak
a szövegek elénk állítják.

Avar István játssza a maga erejéből
meggazdagodott Rubin főorvost. A drá-
ma tehát még az ő hátterében sem ér-
zékelteti, hogy meggazdagodni becstelen-
séggel jár. Avar István elsősorban Rubin
alakjának a házassággal kapcsolatos éssze-
rű gondolatait hangsúlyozza. Magatartása,
viselkedésmódja kevésbé juttatja ér-
vényre a lánya iránti azon gyöngéd
szeretetet, amelyre azok a szavak utalnak,
miszerint ő vett János nevében ajándé-
kokat és virágokat lányának, hogy azt
higgye, János imádja. Finoman - és egy-
értelműen pozitívan értve -- nagy színészi
tapasztalattal jeleníti meg a főorvos
szívbaját.

Az előadás legjobb alakítása Udvaros
Dorottyáé, Riza alakjában. Ha első belé-
pése - a világtól elzárt lány be-toppanása
az egyetemisták „barlangjába" - még nem
teljesen meggyőző is, remek a II.
felvonásban. A fiatal, rajongó, szerelmes
lány benső tartalmainak a megformálása
és megmutatása éppoly ki-tűnő, mint a
fokozatos, de gyors össze-omlás, amikor
megtudja, hogy nem János küldte az
ajándékokat és a virágokat; amikor azt
hiszi, arra jött rá, hogy János nem szereti.
Az összeomlásban nincs semmi „drámai
nagyjelenet", mégis tökéletesen érezni az
érzések összeroppanását. Finom és
elegáns, és mégis mély és nagy erejű
alakítás.

Alakjával azonban mégis valami zavaró
momentum jelenik meg a színjáték vilá-
gában, amelyről sem Udvaros Dorottya,
sem alakítása nem tehet. S ez a külleme.
Többször elhangzik, hogy Riza csúnya és
sánta. János békának is nevezi; sántaságát
az ifjak még bicegő járással ki is
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csúfolják. Udvaros Dorottya azonban nem
béka, hanem nagyon szép, az a szépség,
akinek ez a vonása elsősorban a szín-
padon érvényesül. Ugyanakkor jóformán
csak egyetlenegyszer - igaz, kitűnően
megválasztott pillanatban - biceg végig a
színen, ám akkor is csak enyhén. Nos, a
színésznő külleme, kinézése, amihez
nyilván a színészi tehetség átütő fénye is
hozzájárul, a színjáték világát a drámáéhoz
viszonyítva egy kissé áthangolja,
méghozzá épp az alapvető dilemmát
illetően. Az első pillanatra úgy tűnhet,
hogy a szép és nem béka és nem sánta
Riza növelheti János azon belső vívódását,
hogy „eladja" magát neki vagy ne. Ezért
úgy tűnhetne, hogy szépsége növelheti a
szegénység elárulásának a nagyságát,
súlyát. Azonban Bródy Sándor azt kitűnő
írói szemmel vette észre, hogy egy csúnya
és sánta lány iránti szerelme ebben a
helyzetben épp János őszinte szerelmét
bizonyítja. Mivel János ebben a
helyzetben nem pénzéért veszi el Rizát, s
mivel a házasság fejében voltaképpen
semmi becstelenséget nem kívánnak tőle, s
mivel ezért végképp nem eladja magát, a
dráma végső kicsengése, hogy a szerelem
győz az akár valódi, akár áldilemmán.
Mivel a színjáték világában nemcsak a
kimondott szavak kerülnek egymással
viszonyba, és nem-csak a gesztusok és
színészi, magatartás-beli tartalmak, hanem
a színészek külleme is, Udvaros Dorottya
kinézése rá-hangolódik, sőt mintegy
„befúródik" Bubik István alakításába, és
lényegében érinti János jellemét,
egyéniségét. Ha az ő dilemmája valódi
lenne, a szép Riza csak növelhetné azt,
hiszen ebben az eset-ben sokkal nehezebb
lenne ragaszkodni a becsületes
szegénységhez. Ám könnyű beleszeretni a
szép és nem sánta Rizába, s így nem oly
nehéz a szegénységgel szakítani. A szép
Riza ezért a Bubik István által
megmutatottnál sokkal komolyabban
felfogott dilemmát igényelne, vagy egy
kissé cinikusabb, az áldilemmán több
nemtörődömséggel átsikló Jánost. A szép
Rizával való házasságba belemenni még
szerelmének őszinte voltát sem igazolja
eléggé.

A rendezés, az említett gondolati
bizonytalanságtól eltekintve, mint szak-
mai munka, határozottan jó, a megoldások
élethűsége a nézőt megragadja. A
szavakból felépülő világ és a színjáték
eszközeivel felépülő világ stílusukban
tökéletesen összeillenek. S ezt az azonos-
ságot már régen láttuk magyar színpadon.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

A regényíró visszatér

Az Úri muri Nyíregyházán

Az utóbbi években érdekes kezdemé-
nyezést figyelhettünk meg Móricz Zsig-
mond műveinek előadási gyakorlatában.
A rendezők egyre szívesebben nyúl-nak
vissza a színművek alapjául szolgáló
prózai művekhez. A legfrissebb, nyír-
egyházi Úri muri-előadás már nem is a
„dráma" vagy a „színmű" műfaji megje-
lölést használja, hanem ezzel az alcímmel
illeti a művet: jelenetek Móricz Zsigmond
regényéből. A rendező, Nagy András
László pedig egyben színpadra
alkalmazóként is fémjelzi az előadást.
Indokolt ez a törekvés. Hisz terjedelem-re
jelentős drámai életművében nincs olyan,
mely jelentősebb prózai műveivel
művészileg egyenértékű lenne. Az Iro-
dalmi Lexikon elég találóan fogalmaz:
„Színpadi műveiben a lehetőség szerint
szembeszegült a kor kötelező színpadi
technikájával. Drámai elképzelései közt
sok volt a téves, regényei drámaibb
hatásúak, mint színművei, regényeiből ké-
szült színpadi műveiben a sorsok több-
nyire megszépülnek." Móricz Zsigmond
par excellence epikus tehetség. Leírásai
érzékletesek, kifejezőek, más helyeken
pedig sodró erejűek, sőt drámaian
feszültek, tömörek. Ez azonban
megtévesztő lehet, ez a drámaiság ugyan-
is aligha azonos a színpadi drámaisággal.
Ez a másság okozza, hogy a legjobb
regények dramatizálásakor is mindig van
valamiféle hiányérzetünk, az adaptáláskor
mindig elvész valami az eredeti mű
hömpölygéséből. Hiába terelődik szűkebb
mederbe a mű, sodrása nemhogy
erőteljesebb lenne, hanem épp
ellenkezőleg, gyengébb. Ez többé-kevésbé
ismert jelenség. Ennek ellenére a színház
féktelen mohósággal fogyasztja a prózai
műveket. Ennek oka sok egyéb mellett az
is lehet, hogy a novellák és a regények
olykor mélyebben és élesebben ragadják
meg a kor jellegzetes figuráit, helyzeteit,
egyéni és közösségi konfliktusait, mint az
eredeti színművek. Ilyenformán
drámaibban némely szín-
darabkortársuknál. A szükségből csiná-
lunk tehát igen gyakran erényt, amikor ezt
a rendkívül kényes műveletet, a
kockázatos kimenetelű műfaji átültetést

elvégezzük. Jó néhány esetben tehát az
átszabott epika azt a színműirodalmat
kénytelen pótolni, mely nem mindig áll
hivatása magaslatán. Elképzelhető, hogy
ez a feladatkényszer is munkált - egyéb
indítékok mellett természetesen - Mó-
riczban, amikor újra és újra kísérletezett a
színházzal. Ez a furcsaság sok tekintetben
a mai helyzetre is jellemző, kivált akkor,
ha oly művet keres a szín-ház, melynek
segítségével a múlt és a jelen zegzugos
átjáróit nyílik alkalom kutatni.

Mindezeknek a gondolatoknak a figye-
lembevételével, ha már például Úri murit
játszunk, valóban az a legegészségesebb
módszer, ha - amennyire csak lehet -
visszatérünk az epikához. Helyesnek tart-
hatjuk a mostani előadás alcímét is -
Jelenetek Móric. Zsigmond regényéből -, hisz a
színmű ezzel pontosan jelzi azt, amire
vállalkozhat, és azt is, amire nem.
Kiemelhet részeket a regényből, hang-
súlyozhat fő vonalakat, de végül az egész
mű fejlődésrajzát, szélességét és teljes-
ségét nem adhatja vissza. Nem is ez a
feladata, viszont egy-egy jelenetre imi-
gyen élesebb fénycsóva vetül, mint ha a
mű anyagától eleve idegen szerkezetet
igyekeznénk ráerőszakolni.

Á nyíregyházi Úri muri színpada három
részre tagolódik. A középső és legnagyobb
helyet a mindenkori mulatozások színtere
kapta. Először a Sárga rózsa étterem, majd
Csuli tanyája, végül pedig Szakhmáry
Zoltán ápolt tanyasi kertje, pázsittal és
medencével. Ez az alkalmatosság
rendeltetése szerint az a posvány, melyben
az egész díszes úri társaság gázol,
kivitelében viszont vala-mely uraságoktól
levetett luxuscikkre emlékeztet. E
helyszíneken játszódnak azok a jelenetek,
melyek a főhős kapcsolatait, vívódásait,
meddő küzdelmeit van-nak hivatva
ábrázolni. A színpad két oldalán zajlanak
Szakhmáry kitörési kísérletei. Az egyik
oldalon a női nemmel harcol, a másikon
pedig egy hasonlóképpen kérlelhetetlen
ellenféllel, a pénzzel, az üzlettel. Királynői
kevélységű felesége a fenevadak
kegyetlenségével uralkodik rajta, míg
szeretője, ez a rafinált kis mezei lotyó úgy
játszik vele, mint macska az egérrel. E
szerelmi hányat-tatások igen tragikusak.
Hisz itt is, mint annyi móriczi műben, a nő
a férfi sorsának eldöntő tényezője. Ezek a
férfihősők szinte gyermeki naivitással
hisz-nek a szerelem megváltó erejében,
terveik, egyéniségük megvalósulását és ki-
bontakozását szinte elképzelhetetlennek


