
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.
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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



tartják szerelmi boldogság nélkül. De mint
oly sokszor, akármelyik típusú nőhöz
menekül a hős, mindegyik csak
hátramozdítja, kétségbeesésbe kergeti.
Felesége, Rhédey Eszter, nemcsak szen-
vedélyes gőgjével, hanem azzal is, hogy
szemébe vágja a minden érzelmi
hidegségnél ridegebb közgazdasági igaz-
ságot: Szakhmáry Zoltán gazdasági,
pénzügyi lehetőségei kevesek ahhoz, hogy
szép és fellengzős terveit megvalósítsa.
Rozika pedig azzal, hogy hősünk naiv
reformterveit az érzelmi mezőkön is
csődbe juttatja. Ezen a summás-lányon egy
lelki mintagazdaság kísér-letét szeretné
végrehajtani Szakhmáry, de a képzés
eredménye: számító demimonde
hölgyecske.

A szerelmi jelenetekkel átellenben ját-
szódnak a hős okos beszélgetései Lef-
koviccsal, az üzletemberrel. Szomorú
diskurzusok ezek, a pénzember nem
fukarkodik jó tanácsokkal, annál inkább a
kölcsönökkel. A magyar földbirtokos-nak
azonban nem efféle lelki klinikára lenne
szüksége, hanem sokkal kézzelfoghatóbb
segítségre. De miként Rhédey Eszter,
Lefkovics sem tud és tán nem is akar bízni
a modern gazdálkodás perspektívájában.

Ami e kétféle kínlódás között ábrá-
zoltatik, az a regény színes, érzékletesen
vad életképeinek színpadi sűrítménye.
Ebben az előadásban is kísért az a
sarkított, tehát kissé túlzó megállapítás,
mely Komlós Aladártól származik: „A
regény főhősének tragédiája szinte ér-
dektelenné válik a magyar élet széles rajza
mellett." Egy osztályt látunk itt, mely
tivornyázva bukik el, a legkevesebb ön-
sajnálat, érzelgés és finomkodás nélkül.
Táncolva, dalolva megy a saját temetésére.
Móricz kérlelhetetlen kritikával szemléli
ezt a duhaj bukást, mégis mint-ha olykor
szent borzalommal tekintene e haláltánc
egy-egy jellegzetes figurájára. A pusztuló
és pusztító ősbölény válthat ily döbbenetet,
melyben a megvetés furcsán keveredik
valamiféle szomorú csodálattal. Az író
fájlalja az elpocsékolt erőket. Figuráit
óriásinak ábrázolja, a lel-ki nagyság
legkisebb jele nélkül. A kör teljesen és
végérvényesen bezárult a mulató társaság
körül. Mert feltehetjük a kérdést, mi lenne,
ha például Csörgheö Csuli hatalmas
energiáját nem borba fojtaná, hanem
valami nemes cselekvésben élné ki. Sorsa
nyilván ugyanaz lenne, mint az öngyilkos
Szakhmáry Zoltáné. Ilyenformán az ő
sorsa poláris ellentét-

ként teljesedik be. Vérmesebb persze és
ezért érdekesebb - főként azért, mert
Csuli sokkal markánsabb karakter, mint
Szakhmáry, aki végig céljai elfojtódásával
küszködik. Reformtörekvései végül is
felszínes eszmék. Gazdaságilag átgondo-
latlanok ezek a mintagazdasági tervek,
lelke legmélyebb rétegeiben pedig oly
erősen kötődik osztályának bűnösen el-
avult világ-, nemzet- és osztályszemlé-
letéhez, a korszerűség rajta valóban csak
máz, mely hamar lekopik. A mos-tani
előadás erre utaló szövegrészeket is
beemelt a regényből - helyesen, mert
ezzel is a bomlás képének árnyalására
törekedett. Az előadás teljes gátlástalan-
ságában bontja ki Csuli féktelenségét,
vérbő embertelenségét. Valószínűleg
ebben rejlik a figura hatásának titka.
Barbársága már-már lenyűgöző.

A rendezés nagy gonddal építi fel az
egymást követő jeleneteket, aprólékos
logikával készíti elő a végső bukást, az
utolsó halálos tivornyát. A mozgások
ízlésesen és szemléletesen komponáltak
ez Holl István koreográfusi munkáját
dicséri. Ebből a rendezésből kimaradt az
Úri muri-előadások szokásos kelléke: a
cigányzenekar. Ennek oka nyilvánvalóan
az, hogy a rendező mindenféle hangulati
eltolódást el akart kerülni. A kísérlet
sikerült: bebizonyosodott, a darab nótázás
nélkül is megáll

a lábán. A színészi játék kidolgozása nem
oly arányos, mint a jelenetek fel-építése.
Ez természetesen visszahat a koncepció
kivitelezésének színvonalára. Bárány
Frigyes Szakhmáry Zoltánja jóval
tehetetlenebb, halványabb a kelleténél.
Így aztán végérvényes főszereplővé lép
elő Csörgheö Csuli, akit Gerbár Tibor
alakít kitűnően. Az egyensúly a két női
főszereplő esetében is mintha billen-ne.
Horineczky Erika Rozikájából nemcsak a
báj hiányzik, de az odaadó nőstényiség is.
Ez a leányalak csupán pökhendi kis
ribanc. A híresen rideg Rhédey Eszter
Jancsó Sarolta alakításában szinte
tüzesebb Rozikánál. Ízléssel megformált
epizódokkal járultak az előadáshoz
Barbinek Péter, Szigeti András és
Lengyel István.

Móricz Zsigmond: Úri muri (Nyíregyháza -
Móricz Zsigmond Színház)

Színpadra alkalmazta és rendezte: Nagy
András László. Díszlet: Baráth András.
Jelmez: Kemenes Fanny m. v. Koreográfus:
Holl István.

Szereplők: Bárány Frigyes, Gerbár Tibor
m. v., Jancsó Sarolta, Horineczky Erika,
Barbinek Péter, Györgyfalvay Péter, Lengyel
István, Palotai István, Stettner Ottó, Fábián
József, ifj. Tatár Endre, Szeli Ildikó, Barsy
Géza, Kovács István, Katona Zoltán, Szige-
ti András, Horváth István, Varsa Mátyás,
Lakatos István, Beratin Gábor, Berki
Antal, Csorba Ilona, Kiss T. István, Ittes
József.

Jelenet az Úri muri nyíregyházi előadásából (Keleti Éva felv.)


