
Ez a bakugrásos nyelvi játék hirtelen év-
tizedes tabukat pukkaszt ki, félve vagy
suttogva kiejtett szólamokról kiderül, hogy
valóságtartalmuk - az idők során -
végérvényesen megszűnt; a meghökkenést
ezért követi eleinte zavart, majd később
felszabadult nevetés. A. viccek fele
azonban ósdi, közismert, elcsépelt, az
asszociációs játékra kevéssé alkalmas
(„teszt-test", „emberség-embersegg", „avar-
zavar", „Dó-lá-re-lá-dó - Dollár eladó!"
stb.), másik fele erőltetett („lép-cső-cső",
„Nagy lesz majd a test öröm, itt van már a
testőröm" stb.). Valódi hatást azok a
szójátékok váltanak ki, amelyek mögött
társadalmi töltet feszül, amelyeknek
eredetije évtizedekig plakátokról
vigyorgott ránk, s amelyeknek társítása
bizonyos cinkos összenevetést eredményez
(„A dolgozó béget szolgálom!", „Gyaur-
magyaur. Én magyaurnak születtem!",
„Van magánál házkutatási narancs ?" stb.),
vagy amelyek nyelvileg frissek,
szellemesek és bizonyos színpadi
szituációból fakadnak (például: „Ez az
óalbán! Majd albánok én vele!", „Piperkőc,
összekőcölted a hajam!" stb.).

Hasonló módszerrel készült a zenei
összeállítás is. Van itt untig ismert buta-
sanzon, western-melódia, cirkuszi induló,
csárdás és néger tamtamdobszóló, fel-
hangzik Kalaf áriája és a Gyászinduló, az
Akácos út, a Teve van egypupú, a Bújj-
bújj zöld ág, a Sunny boy, a Luxus-vonat
stb. Maros Gábor még a Rohadt a
nagyvilág című Victor Máté-Mészöly
Dezső-dalt is elénekli a Villon és a többiek

című rock-musicalből, annak idején ő
énekelte a József Attila Színházban.

Hogy mindez - este tizenegykor, némi
sznobériával fűszerezve - mire szolgál?
Azt hiszem, hamis a kérdésfeltevés. Her-
nádi és Jancsó a nyelvöltögetést, a fenék-
re paskolást, ujjpattintást ezúttal is arra
használja, hogy felborzolja kényelmesen
beidegződött történelemszemléletünket,
leleplezze előítéleteinket, s váratlan kép-
zet- és gondolattársítással arra kénysze-
rítsen, hogy újra felülvizsgáljunk néhány
kényelmes meggyőződést. A meghökken-
tés (vagy a besulykolás) végett újra meg-
jelennek a jól ismert rekvizitumok (úgy
látszik, nemcsak a történelem ismétli ön-
magát!): a sztriptíz (ezúttal reneszánsz és
késleltetett), a vámpírfog (zsebből kell az
ínyre felhúzni), a szexuálismozgás-
tanfolyam (fejlettebb változata Nyír-
egyházán is látható a Szép magyar komédia
előadásán), a meztelen fiú (ezúttal tüll-
függöny mögé rejtőzve) stb.

És akiknek legelőször kellett levetkez-
niük (néha a szó szoros értelmében) elő-
ítéleteiket - a modern blődli oltárán -, azok
a színészek, akik több-kevesebb
meggyőződéssel rögtönöznek (láthatóan
pontosan begyakorolt koreográfia szerint):
Kovács István, aki tanáros narrátorpózban
Apaként és elegáns Kívülállóként
kommentálja az eseményeket; Maros
Gábor, aki kedvére blődlizhet; Szolnoki
Tibor, aki látható örömmel csillogtatja
meg átlagon felüli (akrobatikus)
tánctudását; Borbáth Ottilia és Sáfár
Anikó, akik csábosan kölcsönzik leplekbe
és flitterbe szorított testüket a Drakula-
fogaknak és tenyereknek; vala-mint Pethő
Tibor, aki mindent elkövet, hogy
partnernője, Buza Andrea végre lepel
nélkül is megjelenhessék, ami sikerül is,
bár nem feltétlen Buza Andrea előnyére.
És még egy meglepetés - akár-csak az
Amanda Lear-koncerten -: napi
vendégként megjelenik Zalatnay Sarolta
is. Ő angolul (és hangosan), álprofi stí-
lusban (ahogy Móricka elképzeli) előad
egy számot, dekoratívan és feleslegesen.
Alakításának előnyére válik, hogy ének-
lése rövid ideig tart és többnyire megis-
mételhetetlen.

Csörsz István: Kék a tenger (Thália Stúdió)

Rendező: Romhányi László. A rendező
asszisztense: Szabó Sipos Márta. Irodalmi
munkatárs: Elbert Zsuzsa. Zene: Tolcsvay
Béla. Díszlet-jelmez: Székely Piroska. Zenei
vezető: Prokópius Imre.

Szereplők: Geréb Attila m. v., Hacser Jó-
zsa, Buss Gyula, Jani Ildiko, S. Tóth Jó-
zsef, Dimulász Miklós, György László,
Tolcsvay Béla.

Szabó Magda: A csata (Madách ,Színház)

Rendező: Lengyel György. Zene: Novák
János. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Mial-
kovszky Erzsébet.

Szereplők: Huszti Péter, Sunyovszky Szil-
via, Cseke Péter, Lőte Attila, Papp János,
Dunai Tamás, Juhász Jácint, Pataky Jenő,
Horesnyi László, Gyabronka József, Lesz-
nek Tibor, Tóth Tamás f. h., Kéry Gyula,
Szerednyey Béla, Philippovics Tamás f. h.,
Bakay Lajos, valamint Artner Árpád, Kis
Endre, Virágh Kiss Ferenc, Gulyás Zoltán,
Forrai Miklós, Csekő Attila, Putnik Bálint.

Hernádi Gyula: Drakula ( M A F I L M Sútdió-
színháza a Pesti Vigadó kamaratermében)

Rendező: Jancsó Miklós. Zene: Gyarmati
István-Jávori Miklós. Díszlet-jelmez: Bano-
vich Tamás. Rendezőasszisztens: Andai Ta-
más.

Szereplők: Kovács István, Maros Gábor,
Szolnoki Tibor, Borbáth Ottilia, Sáfár Ani-
kó, Buza Andrea, Pethő László. Napi ven-
dég: Zalatnay Sarolta.

SZFKRÉNYESY JÚLIA

Szimbólumkényszer

Az Úri muri a Vígszínházban

„Most játsszák a Vígszínházban Móricz
Zsigmond vígjátékát, az Úri muri-t. És
most jelent meg a könyvpiacon az új
Móricz Zsigmond-regény, az Úri muri. A
két műnek tulajdonképpen csak a címe, a
témája és a szereplői azonosak.
Egyebekben egész különböző írás a kettő.
Más az alapgondolatuk, más a
megoldásuk. A darabban happy endbe
enyhül a nagy feszültség, a regényben
katasztrófában robban ki." Így kezdi
cikkét 1928-ban Bálint György. A to-
vábbiakban egyetlen szót sem veszteget a
színpadi változatra, a regényt dicséri
szinte himnikus hangon.

A regény azóta elfoglalta méltó helyét
az irodalmi köztudatban, klasszikus
könyv lett, sőt kötelező olvasmány. Ezzel
szemben a színpadi változat még ma sem
jutott nyugvópontra. Móricz sem
tekintette véglegesnek az első megfogal-
mazást, visszaállította az eredeti tragikus
befejezést, ezután soha többé senkinek
nem jutott eszébe az Úri muri ilyen irányú
szelídítése. Mai szemléletünk szerint az
efféle vidám feloldás nemcsak hamisnak,
de egyenesen képtelennek hat. Egyéb
tekintetben viszont még ma sem kanoni-
zált a színpadi mű szövege. Néhány éve
például megfigyelhető az a tendencia,
mely szerint a rendezők szívesen nyúl-nak
vissza a regényhez, az epikából emel-nek
be jellemzőnek vélt részleteket, mo-
tívumokat. Az egyik legutóbbi Úri muri-
előadás - melyet Nyíregyházán láthattunk
- színlapjára ez a műfaji megjelölés
került: jelenetek Móricz Zsigmond regé-
nyéből. A legfrissebb vígszínházi elő-
adás rendezője, Harag György viszont az
eredeti színmű szövegéhez tér vissza, és a
darab szándéka szerint nem színmű, nem
életkép, hanem egyenesen sors-tragédia.

A darab sorsát egyéb is jellemzi: be-
mutatóit általában különleges figyelem,
különleges várakozás kíséri. Színházaink
rendszerint missziónak tekintik Móricz
színre vitelét, de különösen az Úri muri
súlyára, jelentőségére mutat az a tény,
hogy sokáig sohasem hiányzik a reper-
toárból. Ennek több oka is van. Móricz
tekintélyes klasszikus, még akkor is, ha



drámai művészetének nagyságrendje nem
azonos az epikuséval. De hát nem
bővelkedünk kitűnő színművekben. Ez
nemcsak mennyiségi hiány. Kissé minő-
ségi eltolódás is: fontos és izgalmas mon-
danivalókra mintha prózánk érzékenyebb
lenne, mint drámaírásunk. Ezért aztán
regényekből igyekszünk drámákat fab-
rikálni, vagy úgy, hogy prózaíróktól vá-
runk tökéletes dramaturgiai készséget,
vagy úgy, hogy regényeket alkalmazunk
színpadra. Drámáink jelentős része készül
így. Küzdelmes sors ez. Ez a dráma a
színpadon kívül zajlik, de sokszor viru-
lensebb, mint ami odabent történik.

Mindebből következik: sokkal érzéke-
nyebbek vagyunk, amikor efféle vállal-
kozásokkal találkozunk. Az epika teljes-
ségét is elvárjuk, és a színházi művésze-
tek tömörségét, sajátos feszültségét.
Maximalista kívánság, melynek csak ritka
történelmi pillanatokban lehet eleget
tenni.

A z Ú r i m u r i 1982-es vígszínházi elő-
adását Harag György rendezte. Ha ez
egyáltalán lehetséges, ezt a produkciót
még a szokásosnál is nagyobb várakozás
előzte meg. Harag magyarországi ven-
dégszereplései eseményszámba mennek, a
Vígszínház társulatától pedig joggal re-
mélhető optimálisan találó szereposztás.
A bemutató ezzel szemben csalódást ho-
zott. Nyilván túlzóak az első heves kriti-
kusi kitörések. Valószínűleg a felfokozott
várakozás szülöttei. Nem történt ugyanis
semmi botrányos, semmi lélek-be
markolóan bántó; csupán ennyi: ez az
előadás sem kiemelkedő. I la mostohább
körülmények között adatik elő a mű,
netán valamelyik vidéki színházunkban,
nyilván még dicséreteket is arat az elő-
adás. Harag György munkáját, vagyis
annak eredményét a kellemes középszer
jellemzi. Sikerültek egyes részmegoldá-
sok, de a színpadi egész nem születik
meg. A rendező sorstragédiát ígért, pon-
tosabban: szándékai afelé mutatnak. A
végső számadásban viszont ő sem ad
többet, mint az Úri muri-val kísérletező
elődei. Részletei magával ragadóak, oly-
kor telitalálatok - csak éppen az áhított
tragikus magaslat hiányzik. Harag törek-
vései a nyilazó kentauréra emlékeztetnek.
Kötődik a földi valósághoz, miközben
nyilával a Napot veszi célba. A cél ne-
mes, de égi találat nincsen - miközben a
földies vágyak tökéletes rajzolatát
szemlélhetjük.

E jelenség egyik okát a jelképek szín-
házi elhatalmasodásában kereshetjük. Né-
hány éve e sajátos képződmények önálló

életet élnek, sőt visszaélnek életre hívóik
és alkalmazóik akaratával és szándeká-
val. A rendezők szép szimbólumokat ál-
modtak meg, ezt élvezetesen megvalósí-
tották, de egy idő múltán már nem tudtak
megszabadulni teremtményeiktől. Saját
képeik rabjává váltak. Ezek a furcsa
lények rátelepedtek a színpadképre, és
lehetetlenné tettek minden eredeti ren-
dezői gondolatot. Egy-egy érdekes tárgy,
egy-egy meghökkentő díszletbeli kons-
telláció oly menetrendszerűvé vált, hogy
mindezek az ötletek már a legkevésbé
sem tűnnek érdekesnek, meghökkentő-
nek. Harag mostani Ú r i muri-rendezése
jellemző példája e szimbólumkényszer-
nek, mely szomorúságot áraszt magából,
ürességet sugall, és az újrakezdés szüksé-
gességét hordozza magában. Ezt a mel-
lényt most már nem csak illő, de kötelező
újragombolni. Mert nemcsak a modoros-
ság veszélye figyelmeztető, hanem az is,
ami ennél is súlyosabb: a művészi szán-

dék fordulhat az ellenkezőjére. Ne cif-
rázzuk a fogalmazást: az Ú r i muri-t tra-
gédiának szeretné eljátszatni a rendező,
ezzel szemben a néző kellemesen szóra-
kozik. Élvezi a mulatós jeleneteket, kandi
tekintettel követi a díszlet meglepő szín-
változásait. Miért lóg csillár a gémes-
kút koloncáról, miért vált formát a szín-
padteret övező deszkafal, miért a rejté-
lyes lepel a tér közepén, miért a lepel
mögötti sok bizományi áruházi tárgy és
miért a szegényes tűzvész. A konzerva-
tív színházi néző erre azt válaszolná:
lám-lám, ez az átkozott nyakatekert mo-
dernség, a szép hagyományok lábbal
tiprása, az értelmetlenség és anarchia
eszeveszett diadala. Ha lehet, mindenkit
óvunk ezen oktalan következtetésektől.
Ezeknek a színpadi beállításoknak nem
az a bajuk, hogy túlságosan bonyolultalt,
netán modernek. Épp ellenkezőleg. Át-
látszóan egyszerűek. Azért, mert a jel-
képből képlet lett, méghozzá elemista

Móri cz: Úri muri (Vígszínház). Koncz Gábor (Szakhmáry Zoltán) és Pap Vera (Rozika)



SZÁNTÓ PÉTER

Gyorsjelentés
a végveszélyről

Az Angyalarcú Kecskeméten
és a Radnóti Színpadon

A csugariak jelenete az Úri muriból (Reviczky Gábor, Szombathy Gyula és Gáspár Sándor)
(lklády László felvételei)

fokú. Amit a színpadon látunk, az csupán
a tragédia kelléktára, a látvány csupán arra
törekszik, hogy belénk sulykoljon valamit,
semmi és senki sem törek-szik arra, hogy a
történelmi-társadalmi valóság
megértetésére vagy finomabb érzelmi
mondanivalók megsejtésére ösztönözze a
nézőt.

A mélyebb vonulatok tehát észrevét-
lenek maradnak. Ehhez hozzájárul a fő-
szereplő viszonyainak kissé rövidre zárt
ábrázolása. Szakhmáry Zoltán életének két
jelentős női alakja mindig is próba-köve
volt az Úri muri-előadásoknak. Egyik
figura szerepét sem csökkenthetjük, sem
abszolút értelemben, sem relatíve, tehát
egymás rovására. A mostani előadás az
eredeti drámai feldolgozás Rozikáját
próbálja elénk állítani. Elképzelhető, hogy
valamely mereven értelmezett
dramaturgiai szabály vezetett ahhoz, hogy
a drámában Rozika hirtelen jött szerelem,
nem pedig régóta tartó szenvedés és nemi
rabszolgaság, mint ahogy ez a regényben
íratik. E drámai balfogás következtében a
Rozika-szerelem a jelenlegi előadásban
teljesen jelentéktelen kalandocskává
törpül. Rozika ebben a változatban nem
könnyűvérű, könnyelmű csupán, hanem
súlytalan is. Díszítőeleme a történetnek,
nem pedig egyik sarkalatos pontja. És a
mérleg törvénye értelmében: ha a bűnös
szerelem nem oly lélekrontó, a törvényes
sem lehet oly felelősségre vonó. Ennek
folyományaképpen Zoltán felesége sem
több kellemetlen házisárkánynál.

Ami jól sikerült az előadásban: a rész-
letek megrajzolása. Finom megérzésekre
valló epizódokat láthatunk. Ezenkívül
pedig ezúttal is igen jól megoldott mulatós
jeleneteket. Már többször megfigyelhet-
tük, hogy egyes Móricz-előadásokban a
legnagyobb izgalmat a dzsentrik tivor-
nyázása váltja ki. Hiába írták meg újság-
ban, irodalomtörténeti elemzésben, harcos
pamfletben, hogy ezek nemcsak az úri
hanyatlás, hanem egyenest a bukás je-
lenetei - a néző mindig vad örömmel
megtapsolja őket. Elméletileg kínos pil

lanatok ezek. És tanulságosak. Mert vagy
a közönséget kellene valamely hathatós
szemináriumba beíratni, vagy pedig a
Móricz-műveket kellene másként
megrendezni - hogy a haláltáncot végre
annak lássuk, ami. Mert jelenleg egyebet
nem tapasztalhatunk, mint elemző-
igénnyel megfogalmazott álló-, illetve
életképeket - melyek némiképp unalmasak
- és mulatságos, vérforraló mulatós
jeleneteket.

A vígszínházi előadás tökéletes meg-
valósulása ennek a kissé elrajzolt vázlat-
nak. Mint általában, ezúttal is Csörgheő
Csuli szerepe a leghálásabb, Bessenyei
Ferenc személyes sikert arat szakszerű
nótázásával és azzal a pillanatnyilag utol-
érhetetlennek látszó képességével, hogy
teljes érthetőséggel tudja elmondani a
szöveget. Meglehetősen lehangoló, hogy
efféle alapvető mesterségbeli tudásért kell
felfigyelnünk egy alakításra.

Szakhmáry Zoltán szerepét Szakácsi
Sándor vette át Koncz Gábortól a be-
mutató után néhány nappal. Tiszteletre
méltó a beugrás, és Szakácsi szépen és
korrektül alakít Valószínűleg ő az egyik
legfiatalabb Szakhmáry Zoltán, akit
valaha is láthattunk. Egyéb alkati okok
miatt is, nehezen illeszthető ebbe az Úri
muri-világba. Annyira túlfinomult, any-
nyira intellektuális, hogy alig képzelhető
el gazdálkodónak, még ha a megírt figura
okosabb is, modernebb is, mint maradi
gondolkodású társai. Ez az eltérés pedig
feltűnő ebben a darabban, amely
mégiscsak realista fogantatású. A már
ismertetett színpadi szimbólumok e tu-
lajdonságán mit sem változtatnak, tehát
nem lehet ennyire a szöveg ellen játszani.

A két asszonyt Szegedi Erika és Pap
Vera alakítja. Egyikük sem végzetes,
Szegedi Erika zsörtölődő, Pap Vera kacér:
mindkettőjükből hiányzik a szenvedély, az
elszántság és a kíméletlenség. Viszont
kellemes néhány epizódszerep-lő:
elsősorban Mádi Szabó Gábor, Tahi Tóth
László és Huszár László.

Gelléri Andor Endre óta nem szólaltak
meg úgynevezett „egyszerű" emberek
ilyen hétköznapi, mégis emelkedett köl-
tőiséggel, mint Fejes Endre írásaiban.
Hősei és antihősei olyan magától értetődő
természetességgel mondanak csodákat,
mint ahogy egy ménesből messziről
kitűnik a - különben jeltelen - varázslatos,
táltos paripa. Meg kell becsülni a hősök
ezen képességét.

Ezért azután az első, amit följegyeztem
magamnak A Angyalarcú Radnóti
színpadi és kecskeméti előadásán: a be-
szédmód. Budapesten néhány idősebb, jól
ismert színész már megszokott mo-
dorosságait hozta, a játék gerincét alkotó
fiatalok viszont újmódi modorossággal
ejtettek zavarba. Moravetz Levente,
Görbe Nóra és a többiek alighanem
ugyanazt a szónokiskolát járták, s nem-
csak a jót tanulták meg: ritkán hallható
ennyi erőltetetten kerek „ó", szakkönyv-
szerűen előírásos, nyomatékos distinkció
az „a" és „ä" meg az „e" és „é" között -
egyszóval affektáltan szép beszéd.
Csakhogy - és ezúttal hadd lopjak Ka-
rinthy Frigyestől hasonlatot - ha a mű-
vész a széktorony tetején hegedül, már
korántsem a vonótartás, a hegedűfogás
biztonsága kell legyen az artisztikum,
hanem az, hogy a veszedelmes magas-
ságban éppen olyan tökéletesen szól a
dal, mint a biztos anyaföldön. A mutat-
vány varázsát veszi el, ha odaföntről el-
feledteti velünk, hogy odafönt van, és
erővel arra figyelmeztet, milyen szilárdan
fogja a hangszert, milyen biztos a
technikája.

A kecskeméti Katona József Színház
előadásának első perceiben viszont egy
szakképzett logopédusnak telt volna kü-
lönleges gyönyörűsége: egész demonst-
rációs órára való beszédhibát találhatott
volna. Az igazán tehetséges Kovács Zsolt
olyan orrhangon és ugyanakkor mélyen,
torokból beszélt, hogy ez már önmagában
hangképzési csoda (szerencsére, ahogy
előrébb jutott az előadás, ő is
belelendült); a képességeit épp ez idő tájt
önálló esten bizonyított Kovács Titusz
pedig puha mássalhangzókkal, majdnem
pöszén, deklamálva-énekelve,


