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Pillanatképek
a dzsentriről

A Kivilágos kivirradtig Debrecenben

Eldönthetnénk végre, mit akarunk a
magyar dzsentritől. Mi a célunk: a meg-
vetés, az irigykedés, a nosztalgia vagy
netán a nevelő hatású bírálat. Hogy
mennyire nehéz felszámolni az egykori úri
élet hagyatékait, illetve mennyire nehéz
elszámolni ennek az élet- és osztály-
formának az emlékével, azt az évek óta
visszatérő Móricz-bemutatók is példázzák.
Móricz Zsigmond darabjai koránt-sem
tartoznak legelevenebb drámai ha-
gyományaink közé. Ennek ellenére a
magyar színház tiszteletreméltó erőfeszí-
téseket tesz az életmű egyes darabjainak
színházi megvalósításáért. És - érzésünk
szerint - ez az odaadás nem pusztán a
kötelező olvasmánnyá lett, egyébként jobb
sorsra érdemes írónak szól. Hiszszük,
hogy Móricz többet ér saját divatjánál.
Bizonyára van benne valamelyest
gyúlékony anyag - ami magyarázatot ad
arra, hogy alig múlik el évad Móricz-
bemutató nélkül. A divatból még erényt is
sikerül kovácsolni. Mint arról már ko-
rábban is szót ejtettünk, a Móricz-játszási
gyakorlat néhány éve visszatért a
regényekhez. Elvetette tehát a két világ-
háború közötti dramatikus formulákat,
nem riadt vissza attól, hogy szabad teret
engedjen a kitűnő epikusnak, elfeledve az
ügyetlen és olykor iskolás dramatizá-
lásokat. Néhány éve felfedezésszámba
ment a kaposvári Csiky Gergely Színház
Rokonok-előadása, melynek egyik legfőbb
szenzációja az volt, hogy a rendező,
Babarczy László visszanyúlt a regényhez.
Hasonló utat követett a kecskeméti, majd a
nyíregyházi Úri muri. A nyíregyházi Úri
muri ezt az alcímet viselte: jelenetek
Móricz Zsigmond regényéből; a
legfrissebb Móricz-előadás, a debreceni
Kivilágos kivirradtig alcíme pedig így szól :
magyar életkép 1898-ból. Ne túlozzunk,
ne emlegessünk tendenciát. Elégedjünk
meg a gondolati hasonlósággal vagy
legalább azzal, hogy a művek iránti ér-
deklődés valóban figyelemre méltó.
A debreceni előadás tovább érleli kér-
désünket: mi vonz és mi taszít ebben a
Móricz által ábrázolt életszegletben. Mi-
lyen csalafintasággal éri el az egykori úri
osztály, hogy még halála után ennyi év-

tizeddel is ily megejtően kísértsen. Mily
varázslat okozhatja azt, hogy ezekről az
emberekről szólván még komoly lexi-
koncikkek is eltévednek a szóvirágok
kertjében. A Kivilágos kivirradtig szerep-
lőiről többek között ezt olvashatjuk az
Irodalmi Lexikonban: ,,...járják a táncot,
pedig siralomházban ülnek, a végzet
szárnya suhog a fejük fölött. „Ördöngös
figurák ezek a magyar urak: ülve táncol-
nak, és még a végzet szárnycsattogására is
fittyet hánynak. Jó lenne egyszer tisztán
látni ebben a kérdésben is. Az első lépés
talán az lehetne, ha az irodalomtörténet is
fittyet hányna az efféle zsurnalisztikus
fordulatoknak.

A lépés azonban nem könnyű. Azért
nem, mert akár tetszik, akár nem, a
dzsentrivel nem elsősorban kulturálisan
kellene leszámolnunk, hanem sokkal in-
kább társadalmilag. Amit e téren az iro-
dalom megtett, az valóban jeles, majd-
hogynem tökéletes. Jó lenne, ha ezeket az
eredményeket a közgondolkodás is
magáévá tenné, tehát végre búcsút mon-
dana annak az életformának, amely még a
maga korában sem volt igazán értékek
hordozója, hát értékek átörökítője. Az úr
fogalma akkoriban - tehát a múlt század
végén - már régen elveszítette valódi,
egykori tartalmát, de nem is ez a
legelszomorítóbb tanulság. Hanem inkább
az, hogy még ebben a romló formájában is
olyan életvezetést képviselt, mely - sajnos
- a mai napig irigylésre-méltónak tartatik.
A dzsentri, a fenn az ernyő, nincsen kas
életmód képviselője, eltűnésével magával
vitte a látszatgazdagságot, de ránk -
bizonyos rétegekre --hagyta az életmódja
iránti nosztalgiát, illetve szegényes
másolását. A születő, az új társadalmi
formák olykor szánalmas utánzatai egy
valóban törvényszerűen letűnt világnak,
mely már maga is csupán utánzat volt. Az
úr fogalma nálunk évszázadok óta
válságos fogalom, idézése, használata
zavart okoz, érzékenységeket sért. Ami
végül is arra mutat: viselkedésmintaként
ma sem veszítette el vonzerejét. Amit
igazol az a tény is, hogy nálunk az úr
megszólítás a legutóbbi időkig sem vált
oly semleges hangulatúvá, mint más
nyelvekbeli megfelelői. Megkülönböztető
ereje tán még most sem halványult el
egészen, bár a helyzet sokat változott az
utóbbi évtizedben. Makacsok tehát az
urak, ami indokolja, hogy újra és újra
megkérdezzük, kik is tulajdonképpen.
Kimerítő történelmi-társadalmi
tanulmányozásra e helyütt nincs lehetőség,
idézzük inkább - főként

a rövidség kedvéért Weis István 1930-ban
megjelent A mai magyar társadalom című
könyvének egyik kitételét. „Kik hát az
urak? Egy szellemes és mélyen-szántó
meghatározás szerint azok az emberek,
akik a létező társadalmi rend fenn-
maradásában másoknál nagyobb mér-
tékben érzik magukat érdekelve, és ezért
ama rendért adott esetben nagyobb te-
vékenységre, áldozatokra, esetleg egész
egyéniségük latbavetésére, életük koc-
káztatására is hajlandók. Ha alaposan át-
gondoljuk a kérdést, ennek a meghatáro-
zásnak igazat kell adnunk; társadalmi el-
tolódások idején, amikor új elemek jut-
nak hatalomra, ezek vagy egész új egyen-
súlyi helyzetet hoznak létre, vagy beil-
leszkednek az addigi keretbe. Mindkét
esetben a fennálló renddel azonosítják
magukat, ahhoz alkalmazkodnak, és azt
minden áron fenntartják." A dolog vég-
telenül szomorú: az újszülött a haldokló-
ra akar hasonlítani, és erre még csak ma-
gasztos indoka sincsen, csupán a makacs
agg történelmi szemérmetlenségét óhajt-
ja eltanulni. Az úr fogalmat tehát biztosan
és demokratikusan kiterjeszthetjük, és a
gátlástalanság szinonimájává tehetjük. Ez
az, ami végső örökségként reánk maradt.
Az egykori erkölcsi és esztétikai
értékeket jó időre feledhetjük. Az után-
zatok utánzatainak nosztalgiáját éljük,
hétköznapi példával ezt így világíthatjuk
meg: a valamikori gazdag emberek
sevres-i porcelánokat gyűjtöttek, ezek
gyöngébb kivitelű másolatait megtalál-
hatjuk a tehetősebb polgári otthonokban,
az anyag és a stílus továbbra sem szűnt
romlani, ma már a nippek is mű-anyagból
készülnek. Ez bennük az újdonság.

Tegyük félre e fennkölt igényeket. A
közétkeztetés fájdalmasan ízetlen és
íztelen korában például ki vehetné a bá-
torságot arra, hogy valamely magaslatról
bírálja azt a világot, melyben a Kivilágos
kivirradtig tanúsága szerint így étkeztek a
halálraítélt osztály tagjai: „Most újabb
sültekkel rakott tálak jöttek, Faragó is-pán
barátai s barátnői; ludak, melynek máját
már megették, átnyújtották összes
testrészeiket a jóétvágyú emberiségnek, a
kacsák, jércék most nem hápogtak és
pityegtek szerelmesen és boldogan a lét-
ben, hanem saját zsírjukban szépen he-
verve, piros bőrüket mutatták a legfalán-
kabb állatnak, a legnagyobb ragadozó-
nak : az embernek."

Ez a részlet rámutat a Móricz-előadások
egyik állandó problémájára is. A jól
nevelt színház, ezúttal a debreceni Cso-



konai Színház, mindent elkövet, hogy
küzdhessen az ellen az élvetegség ellen,
mely óhatatlanul árad a Móricz-művekből.
A rendezők másutt is, éppen úgy, mint itt
Léner Péter, nagyon jól tudják, hogy a
közönség fogékony erre a léha, mulatós,
evős világra. De azt is tudják, hogy ezt
meg kell vetnünk, sőt azt is el kell
fogadtatnunk a nézőkkel, hogy ez a fajta
életvezetés hibás, letűnt, nem utáno-
zandó. Ugyanakkor az is egyértelmű , hogy
a színielőadás nem munkahelyi
szeminárium, nem száraz erkölcstanóra.
Az elevenség, a mozgalmasság gyakor-
latilag nélkülözhetetlen. Mindezt tudva
Léner Péter afféle visszafogott mulatozást
vitt színre. Burai Géza és a zenekar a
háttérben muzsikál. Úgy tesznek a ze-
nészek, mintha ott sem lennének, mert
ugye félő, hogy a közönség az egészet
félreérti , s netán megszereti, megtapsolja
a nótázást. Ettől pedig mentsen isten.
Ezekből a Móricz-darabokból semmi-
képpen sem lehet ezt a motívumot
kiiktatni, így hát más nem marad hátra,
mint a megszüntetve-megőrzés rafinált
mód-szere. Léner Péter ennek szép,
ízléses változatát mutatta be.

A debreceni előadás (a regényt Móricz

Virág alkalmazta színpadra) valóban
életképeket mutat be. Modern módon
persze, tehát nem aprólékosan kidolgoz-
va, elmélyedve a részletekben. Nem zsá-
nerkép tehát, amit kapunk, hanem inkább
pillanatképek sorozata. A helyszín végig
ugyanaz - az István-napi hosszú vacsora
színtere, egy-egy jelenetet a szereplők új
és új átrendeződése választ el. A
vendégek esznek, isznak, beszélget-nek,
jönnek-mennek, éppen úgy, ahogy a
regényben. Némelyikük mászkálása,
hirtelen megjelenése, majd eltűnése igen
izgalmas, sőt várakozást keltő - a drama-
tizálás sajátossága, hogy ezek sokszor fe-
szült pillanatok csupán, kibontakozás
nélkül. Az epika széles sodrású jeleneteit
természetesen hiába is kérnénk számon az
előadáson. Hisz a színpad nem kivilágos
kivirradtig tartó terjedelmes tivor

nya, hanem ennél sokkal rövidebb, szag-
gatottabb forma. Az előadás jól adja meg
az alaptónust, jól juttatja érvényre a mó-
riczi szövegeket. Pontosan annyit . : tesz
meg, amennyit a jelen lehetőségek között
megtehet.

Maga a történet nem túl érdekfeszítő a
mai ember számára. Nemcsak életkép,
hanem emlékkép is. Ennek az osztálynak
a valóságos problémáit alig érzékeljük. Ez
a visszafogott debreceni előadás erről is
beszél: gazdaságilag, gondolatilag, ér-
zelmileg nehezen kötődünk a millennium
vagy akár a harmincas évek középosz-
tálybeli urainak világához. Á stiláris üze-
netnél többet alig kaphatunk ebből a kö-
zegből, és ezt a rendezés, valamint a szí-
nészi játék elég jól közvetíti. Léner Péter
nemcsak ennek a dzsentriéletformának a
kisszerűségére, szorongásos mozzanataira
mutat rá, hanem jól érzékelteti az
alkalmazkodni vágyó Pogány Imre kis-
stílűségét is. Ezt a szerepet igen ügyesen
alakít ja Rosta Sándor: ez a zsidóbú majd-
nem dzsentribb akar lenni a dzsentrinél,
ezért tulajdonképpen kevéssé érzünk vele
együtt, amikor kidobják a jószágigazgatói
házból. Hanyatláshoz hasonulni: eleve
reménytelen, kis eredménnyel kecsegtető
vállalkozás. Az illusztris és olykor igen
ostoba úri társaság tagjait általában a
pillanatképekhez szükséges beleérzéssel
ábrázolták a színészek, olykor igen ta-
lálóan. Különösen emlékezetes Sárosdy
Rezső, Hegedüs Erzsébet, Vitéz László és
Borbély Sándor alakítása.

Móricz Zsigmo n d : Kivilágos kivirradtig (deb-
receni Csokonai Színház

Színpadra alkalmazta: Móricz Virág.
Dramaturg: Osztovits Levente. Rendező:
Léner Péter. Díszlet: Csányi Árpád m. v.
Jelmez: Greguss Ildikó.

.Szereplők: Sárosdy Rezsó, Hegedüs Erzsé-
bet, Vándor Éva, Bessenyei Zsófia, Lipcse i
Tibor, Vitéz László, Rosta Sándor, Simor
Ot tó , Csáky Magda, Korcsmáros Jenő,
Csoma Judit, Szabó Ibolya, O. Szabó István,
Borbély Sándor, Sárady Z o l t á n , Bökönyi
Laura, Sz. Kovács Gyula, Dánielfy Zsolt,
Kiss László, Tóth József, Köszáli Ibolya,
Gedai Mária, Szilvási István.

Jelenet Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig cimű színművéből (debreceni Csokonai Szinház)
(Várdai Magda felv.)
FORRAY KATALIN
Kellemes szórakozás a Józsefvárosi Szín-
házban Döme Zsolt és Fábri Péter Bécsi
gyors címmel bemutatott zenés komédiája.
Természetesen elsősorban azoknak, akik
nem várják el, hogy a megidézett
történelmi korszak (1918-tól 1924-ig) át-
fogó és elemző képét kapják, vagy hogy
eddig nem ismert új konzekvenciákat
nyújtsanak ár nekik. Ázok érzik jól ma-
gukat, akik csupán adalékot, hangulatot,
vagyis egy megszelídített, mély érzelmi és
politikai viharoktól mentes életképet
akarnak látni; mondjuk egy retusált fény-
képet, amin a szarkalábak már nem lát-
szanak. Tekintsük hát a darabot egy me-
sének, amelyben a bizarr, a váratlan, a
hihetetlen jól megfér a hétköznapival, a
valóssal.

Ezzel a korrekcióval kell kezelnünk az
egyik szerző , Fábri Péter rövid bevezető
ismertetését is: „A három felvonás: há-
rom emberi sors három időpontban tör-
ténő, hol véletlen, hol nem véletlen
összekapcsolódása: de a felívelő és a ha-
nyatló életutak mögött a közös háttér: a
személyiséget próbára tevő történelmi
időszak és a vonat ablaka mellett elsuha-
nó hatalmas kulissza: Budapest." A sze-
mélyiség próbatétele (mely különben
minden történelmi korszak velejárója) nem
ennek a darabnak a t é m á j a . . . Való-
színű leg a laza szerkezet sem bírta volna
el, hogy ez legyen az események, csele-
kedetek mozgatórugója. Á játék, a szöveg
keretet ad csupán a dalokhoz, és nem
törekszik ezek gondolati és érzelmi
világának kiszélesítésére. Ez pedig csak
egy esetben fogadható el, vagyis csak
akkor eredményes, ha a színpadon meg-
maradnak ugyanezek a hangsúlyok, ha
nem kívánnak mélyebbet és többet elját-
szani, mint amit a kuplék és sanzonok
engednek. Ami egyáltalán nem kevés, de
mindenesetre más minőség.

A zene segítségével a három felvonás
három különböző hangulatot ragad meg,
emel ki. Az első „tétel" idill je nem lágy
harmóniák eredménye, hanem annak az
egészséges egyszerűségnek, ami abból
fakad, hogy mindenki szerep szerinti ön-
magát adja. A második felvonásban már
megbomlik ez a rend, a várakozás, a te

Az élet fele más...

A Bécsi gyors a Józsefvárosi Színházban


