
ábrázolásainál így is sokkalta gazdagabb,
vibrálóbb lett Flórája. A gondolatainak,
érzéseinek táncolását kezdetben kétely és
óvatosság nélkül fölfedő, lelkének,
álmainak kincsét mindenkivel bőkezűen
megosztó leányt „ugrásosan", ám meg-
győzően emeli el a harmadik felvonásban
már fortélyos, hatásos színjátékot
rendezni tudó nőalakig. Pogány György
ifjú Nagy Istvánjának győzelemhez szo-
kott fölénye, nehezen lefojtott izgága-
sága, tüntető krakélersége mögött a ter-
veiből még mit sem megvalósított ember
igazi tettekig nem jutó bizonytalanságais
érződik, sőt a szépre való poétikus fogé-
konyság is fátyolozódik. Szoboszlai ke-
ményebb, ő törékenyebb a látszatnál -
közeledésük ezért egyben ellenmozgás,
taszulás is. Flóra azt mondja, elmegy; és
elmegy. Ifjú Nagy (egy hozzátapasztott,
beírt mondatban) azt ígéri: „Nem
iszom!"; és iszik.

Az előadás jól eltalált figurája -
György Jánostól - a Prímás. A cigány, aki
idehaza csak nyakon vert vagy fröccs-
szagú bankóval kifizetett senki lehetett,
de most nagyvilági eleganciával érkezik, s
mindenfajta sértés lepereg róla, mert egy
házzal arrébb muzsikál: Európában.
Flórát ugyanaz a rassz-szemlélet bélyegzi
meg, űzi el, ami a Prímást - csak átvitt
értelemben persze. S mehet-e egy
tanítónő Párizsig, Berlinig...? Örüljön, ha
egy másik faluban állást kap - ezek után.

A karikaturisztikus Lovászinast Nagy
László, a két, árnyszerűen gyászba csa-
varodott kenőasszonyt Csudai Beáta és
Beke Anikó játszotta (mindhárman
stúdiósok). Kenőasszony, Kántorkisasz-
szony, Főúr, Káplán, Szolgabíró - látni
való volt, hogy a számukra már nem egé-
szen érthető színlap nyomán a színház
rejtelmeibe Bródy révén beavatott fiata-
lok nagy része a félmúlt vagy a végleges
múlt felködlésének nézte a három fel-
vonásos falusi életképet. Szerencsére
sem a dráma, sem az előadás nem hagyta
magát: ami csak történetnek indult, leg-
jobb pontjain valósággá izzott. Hiszen
fújogathatjuk a tintát a Város megvétele

után című, 1912-es Ady-vers ajánlásán,
nem száradt meg az máig sem: „Bródy
Sándornak küldöm... ki talán nem is
tudja, hogy mennyi mindent csinált és
folyatott le e csatornátlan országban."

NÁNAYISTVÁN

A reformer kudarca

Az Úri muri Békéscsabán

Zsúfolt nézőtér fogadott Békéscsabán az
Úri muri tizenvalahányadik előadásán, a
székhelyi sorozat vége felé. Egyértelmű
és megérdemelt sikere van Móricz Zsig-
mond színművének. Nem operettnek,
nem is zenés vígjátéknak, hanem az Úri
murinak. Olyannyira, hogy bérleten kí-
vüli előadásokat is lehet tartani belőle. S
ez önmagában is figyelemre érdemes
dolog. Mi lehet ennek a sikernek az oka?
Az, hogy jó az előadás? Nyilván ez sem
elhanyagolható szempont, de máskor is
született már jó előadás ebben a város-
ban, mégsem volt ilyen közönségfogad-
tatása. Mélyebben kell keresnünk az
okokat.

Hat évvel ezelőtt a színház vezetői,
ismervén a város és vonzáskörének szo-
ciológiai rétegezettségét, a közönség
érdeklődését, elhatározták, hogy minden
évben lesz a műsorban legalább egy
olyan darab, amely más-más módon és
műfajban a föld embereiről, azok problé-
máiról szól. Az első darab Illyés Gyula
Bolhabálja volt, majd ezt követte az
országos figyelmet kiváltó Vízkereszttől
Szilveszterig, Darvas József műve. Ké-
sőbb Gárdonyi Géza A bor, illetve Ri-
chard Nash Esőcsináló című színműve
nemcsak a tematikai folytonosságot je-
lezte, hanem azt is, hogy a társulat az
eltérő műfajok kihívásával is szembenéz.
A műsornak ez a konzekvens vonulata -
amelybe az idei Úri muri-bemutató is
illeszkedik - láthatóan találkozott a
közönség ízlésével.

A siker másik, az előbbinél lényege-
sebb összetevője az előadás aktualitása.
Giricz Mátyás rendező az alkotó, tenni
akaró embert s annak cinikusan maradi
környezetével vívott kilátástalan harcát
állítja a mű középpontjába.

Az Úri muri előadástörténete azt
mutatja, hogy Móricznak ez a darabja
nehezen találja meg a dramaturgiailag
kikristályosodott formáját. Ismeretes,
hogy az 1928-as vígszínházi bemutató
happy enddel ért véget, később az író visz-
szaállította a regényhez hasonló tragikus
befejezést. A híres 1948-as, Gellért Endre
rendezte nemzeti színházi előadás azo-
kat a motívumokat erősítette fel, ame-
lyek a mű osztályharcos jellegét fejezték

ki, azaz a parasztok, a -sugariak
egyértelműen kisemmizettek, álaozatok
voltak, a dzsentri társaság pedig a
pusztulásra ítélt úri osztályt képviselte, s
Szakhmáry Zoltán végső öngyilkos tette
egy osztály szükségszerű pusztulásának
jelképévé nőtt. (Palotai Boris Népszava-
beli kritikája jól érzékelteti ennek a
felfogásnak a lényegét: „Szakhmáry
Zoltán magára-maradottságában, sötét,
vad, haláltánc-szerű úri muri ütemével
az idegeiben, csalódottságával
elhatározza, hogy ezt a világot fel kell
gyújtani, mert nem érdemel mást.
Felgyújtani, és vele együtt pusztulni.
Nótaszó, feldöntött poharak, vad
kurjongatások hangja mögött recseg-
ropog a »békebeli boldog« Magyar-
ország, már lángol az urak felett a tető, s
még mindig nem veszik észre, mi készül.
Móricz társadalomszemlélete egyben
ítélet is. Ítélet az úri Magyarország
felett. . .") Az előadás a rendező finom,
lélektani realista stílusában természetesen
távolról sem volt ilyen leegyszerűsített.

A nyolcvanas években megkezdődött a
dráma újraértékelése. A sort Illés István
kecskeméti rendezése nyitotta meg
(1979/80). Ő szinte filmes technikával,
apró jelenetek montázsaként szerkesz-
tette meg a darabot, illetve az előadást,
amelyben senki nem kaphat feloldozást,
mindenki a maga módján bűnös abban,
hogy a tehetségek elherdálódnak, hogy a
lehetőségekkel senki sem tud élni. Az
előadás lényege a muri volt, a vad mula-
tozás fogta keretbe az enervált, harcolni
képtelen Szakhmáry kamarajeleneteit.

Nyíregyházán 1982-ben Nagy András
László visszatért a regényhez, s tulajdon-
képpen azt dramatizálta újra a színdarab
felhasználásával. Itt is a mulatozás volt a
leghangsúlyosabb, ezt a térkompozíció is
kifejezte: a színpad nagyobbik, középső
felén folyt a mindenkori úri muri, míg
kétoldalt játszódtak Szakhmáry magán-
életi - az egyik oldalon a nőkkel, a mási-
kon a hitelezőkkel és az adósokkal
lezajló - epizódjai.

Ugyancsak 1982-ben mutatta be a Víg-
színház a darabot Harag György rende-
zésében. Harag egyértelműen tragédiá-
nak látta és szerette volna láttatni a
művet. Szigorúan ragaszkodott a szín-
műhöz, s Szakhmáryban a mindenkori
mást, jobbat, többet akarók elbukását
szerette volna megmutatni, s nagyrészt
nem rajta múlott, hogy az előadás csak
részben volt képes kifejezni a szándékát.
Az ő rendezésének emlékezetes epizódja
volt a csugariak megjelenése, amelyből
kitetszett, hogy Harag e parasztokat



Varga Kata (Rozika) és Harkányi János (Szakhmáry) a
békéscsabai Úri mur i ban

Harkányi János (Szakhmáry Zoltán), Felkai Eszter (Rhédey Eszter) és Lengyel
István (Lefkovits) Móricz Zsigmond drámájában (Váradi Zoltán felvételei)

egyáltalán nem tekintette kisemmizett
elnyomottaknak, jelenetük a nagy tragé-
diák bohóctréfájaként hatott.

Giricz Mátyás Békéscsabán egyfelől
az eddigi szövegvariánsok, értelmezés-
változatok szintézisére törekedett, más-
felől a műben három embernek egy
tivornyázó háttér előtt lezajló, kiélezett
drámáját erősítette fel. Szakhmáry és a
két nő - Rhédey Eszter és Rozika -
közötti drámát tartotta a rendező a leg-
fontosabbnak, s ez meghatározta a szín-
mű szövegkezelését: az ő jeleneteikkel
szemben a mulatozás epizódjainak terje-
delme és jelentősége csökkent, bizonyos
alakok egyáltalán nem szerepelnek eb-
ben a változatban, a többiek funkciója is
halványult. Csak Csörgheő Csuli - mint
Szakhmáry Zoltán legerőteljesebb drá-
mai ellenpontja - maradt meg teljes
súlyával.

Giricz számára csaknem másodlagos
az, hogy Szakhmáry és társai dzsentrik;
nem dzsentrisiratót állított színre - mint
ahogy akarva-akaratlanul általában ez
történik, legalábbis a közönséghatás
szempontjából így működnek az előadá-
sok. Szakhmáry itt valóban az az ember,
aki akar is, és ha a körülmények engedik,
tud is alkotni, újat teremteni. Reformem-
ber ő egy reformokat nem szerető, azok-
tól félő, azokat mindenáron akadályozó
közegben. Minden tekintetben társtalan,

kénytelen sokszor naivan és önmagát
szuggerálva a maga lábán megállni. S a
cinikusokkal, a kockázat- és felelős-
ségvállalástól mentes minden-úgy-jó-
ahogy-van állapotban vegetálókkal szem-
ben egyedül is talpon tudna maradni, ha
legalább egyvalaki lenne mellette, aki
szívvel-lélekkel bízna benne. De ilyen
ember nincs a közelében. A felesége sze-
reti, félti, de szűklátókörűségével inkább
ellenségévé, mint támogatójává válik. A
másik nő a szerelem lehetőségénél is
fontosabbal, az őszinteség, a bizalom
ígéretével kecsegtető, a férfi teremtő
munkáját, teljesítményét elismerő Rozi-
ka sem lesz partnere, mert őt mindenek-
előtt a földszagú életből való kitörés
vágya hajtja. Mindhármuknak s Csulinak
- a nagy kan elvesztésétől motiváltan -
megvan a maguk egyéni tragédiája,
amely azonban a darabban értelmetlen,
illetve eredménytelen cselekvésekben
realizálódik. Eszter makacs kishitűsége
miatt és a szolid jólét ingatag alapjainak
megtartása érdekében ellenáll annak,
hogy férjét anyagilag támogassa; kirob-
banó féltékenysége szelepként szabadítja
fel a tényleges ellentétek feszültségét.
Rozika két lehetőség között választ-hat:
Zoltán titkolandó szeretője lehet, vagy
kap az alkalmon, hogy a városba
költözzön. Az utóbbit választja, ám
szinte biztos, hogy ott sem lesz köny-

nyebb vagy más a helyzete, mint lenne
Zoltán mellett. Szakhmáry, miután vilá-
gossá válik számára, hogy a két nő más-
más módon, de egyként magára hagyta,
Oszlopos Simeon-i attitűddel - lássuk,
Uram, mire megyünk ketten! - gyújtja fel
a házát, s öngyilkossága egy értékes,
többre hivatott ember tiltakozó gesztu-
sának szánt, de végső soron értelmetlen
cselekedete lesz csupán.

A rendező a történet általános érvényű
gondolatait hangsúlyozza, erre utal a
díszlet, a játék terének kialakítása is.
Gyarmathy Ágnes puritán látványvilágot
teremtett. A háttérben óriási, az egész
falat beborító fotógrafika látható: mintha
a hajdani falukutatók szociográfiáit
illusztrálná a kiszáradt szikes talaj
felnagyított képe. S mintha ennek a kép-
nek a valóságos folytatása lenne a csu-
pasz színpad, ahol csupán néhány bútor-
darabbal jelzik a különböző helyszíne-
ket, mindenkor kellő tágas helyet hagyva
a játéknak, az emberi viszonylatok ábrá-
zolásának.

Giricz térben is pontosan teremti meg
ezeket a viszonylatokat. Amikor például
Szakhmáry először találkozik Rozikával,
a színpad két legtávolabbi pontjára he-
lyezi őket. Bal hátulról jönnek be a sum-
máslányok, köztük Rozika, s jobb elöl áll
Zoltán. A néhány szavas párbeszéd alatt
szinte felszikrázik a levegő a két ember



között kialakuló feszültségtől. A rendező
ezt az átlós szervezésből adódó lehető-
séget a végsőkig kiaknázza, amikor a
Rozika és Zoltán közötti jeleneteket
következetesen így komponálja, amikor
Rozikát ezen átló mentén mozgatja, s így
a két ember közötti kapcsolat alakulását
koreográfiával, a metakommunikációs
megnyilvánulások széles skálájával tudja
érzékletessé tenni.

De említhetem Zoltánnak Eszterrel és
Lefkovits ügyvéddel való jelenetét is,
ahol viszont egy asztallal, néhány szék-
kel sikerül olyan zárt teret létrehoznia,
amely a lakás nyomasztó légkörét éppen
úgy érzékelteti, mint a Szakhmáry szá-
mára kilátástalan helyzetet. Az úri muri
helyszínének zsúfoltságát nem natura-
lista hűségű berendezések, hanem az
állandóan mozgó, képlékeny tömeg je-
lenléte adja. A csupán a második részre
korlátozódó mulatságot újra meg újra
megszakítják a páros jelenetek, ilyenkor
a mulatozók székestül, asztalostul, hor-
dóstul, cigányostul átvándorolnak egy
másik „helyszínre", azaz kiürítik a szín-
padot, majd visszatérve, lényegében
ugyanúgy, részleteiben mégis mindig
másként népesítik be a teret.

A rendező minden egyes szerepet pon-
tosan értelmeztetett és dolgoztatott ki.
Az előadásban nincs olyan figura, amely
ne illeszkedne be jól az összjátékba, s ez
nem kis dolog egy sokszereplős darabnál.
A korrekt átlagszínvonalból néhány ala-
kítás kiemelkedik.

Giricz - Harag György felfogásához
hasonlóan - a csugari parasztok alakjait
különösen fontosnak tartja. Jelenetük
igen hangsúlyos. A három paraszt az üres
színpad jobb oldalán elhelyezett ledön-
tött fatörzsre telepszik, és kicsinyke
járandóságukra várakozván falatozni
kezd. Széplaky Endre, Gyurcsek Sándor
és Géczi József alakításában ezek a csu-
gariak egyáltalán nem földhözragadtak,
kisemmizettek. Új és új étkek kerülnek
elő a tarisznyákból, kissé mentegetődz-
nek ugyan egymás előtt, hogy kinek mit
csomagoltak otthon, de ez a mentegető-
zés inkább dicsekvés. Keserű komédia ez
a jelenet, s az marad akkor is, amikor a
tűzvész hírére elszelelnek. Egy olyan
krajcáros mentalitás jelenik meg általuk,
amely legalább annyira okozhatja a
Szakhmáry Zoltán-félék elgondolásai-
nak kudarcát, mint az úri emberek értet-
lensége.

Az úri társaság tagjainak szerepe-súlya
- ahogy már utaltam erre - ebben az elő-
adásban kissé csökkent, viszont megma-

radt Csörgheő Csulié, így nagyrészt az ő
figurájába sűríti a rendező a Zoltánt
visszahúzó társadalmi közeget. Lengyel
János a Csuli-figura minden szokásos
jellegzetességét felvonultatja:
nagyhangú, kötekedő, műveletlen, az élet
gyönyöreit habzsoló, mulatni tudó,
akinek nagy szíve is van: a nagy kant
őszintén elsiratja. De a színész ennél
többet is érzékeltet: azt, hogy a
társaságból egyedül őt izgatja, bosszantja
Szakhmáry „különcködése". Mindenki
más tudomásul veszi Zoltán másként
gondolkodását, vagy nem törődik vele,
vagy csendes lesajnáló mosolyra készteti
csupán - nem éri fel ésszel, hogy mit
akar ez az ember, mit jelenthetne
számukra is, ha tervei sikerülnének.
Egyedül Csuli érzi ezt meg s fél. Ezért
tesz meg mindent, hogy ismét maguk
közé édesítse, leszerelje Zoltánt. Így
válik Csörgheő Csuli Zoltán drama-
turgiai ellenpontjává, s ezt Lengyel János
jól megértve érzékelteti is.

Zoltánt Harkányi János játssza. Nem a
gazdálkodót s nem is a dzsentrit hang-
súlyozza játékában - lehetne ez a Szakh-
máry bármi más foglalkozású is, mint
földbirtokos. Zoltán megszállott ember
volta lesz lényeges. Egy olyan megszál-
lott ember ő, akinek beszűkültek a cse-
lekvési lehetőségei. Mások jó- vagy
rosszindulatának vannak kitéve a tervei,
ezért neki manővereznie kellene, meg-
szerezni a szükséges pénzt, üzletet kötni,
jól kijönni a parasztokkal és az ügyvéddel
egyaránt. De Harkányi Zoltánja nem dip-
lomatatípus, nem tud taktikázni. Kényte-
lenségből meghunyászkodik, majd indu-
latoskodik, könyörög és meggondolat-
lanságokat cselekszik. Csak akkor nyug-
szik meg néhány pillanatra, amikor Rozi-
kával találkozik. Nem szerelem ez, de
pillanatnyi nyugalmat, békét nyújt szá-
mára az érzékeny falusi lány. Giricz
nagyon következetesen úgy szervezi a
játékot, hogy Zoltán körül egyre fogy a
levegő, egyre kétségbeesettebb válaszai
vannak környezetének megnyilvánulá-
saira, így törvényszerűen és egyre gyor-
sabb tempóban rohan a vesztébe. Ezt a
folyamatot nagyon pontosan, bár a tragi-
kumot némileg túladagolva mutatja be
Harkányi János.

A Zoltán életét meghatározó két nő
közül a feleséget Felkai Eszter játssza.
Az általában hálátlan szerepnek tartott
Rhédey Eszterben a színésznő a család-
jáért aggódó nő magánéleti drámáját
ábrázolja. Lehet, hogy valahol mélyen
érti-érzi azt, amit az ura tervezget, sze-
retné is segíteni őt, de a beidegzések

erősebbek: megkeményedik, s ha nem
akarja is, minden szavával, gesztusával
bántja a férfit. Felkai minden színészi
gesztusában ez a kettősség érhető tetten,
ettől lesz ez a nőalak is a dráma egyik
kulcsfigurája.

Rozika: Varga Kata. Az előadás leg-
összetettebb, legizgalmasabb figurája.
Ez a Rozika külsőre nem különös szép-
ségű, nem válik ki a többi lány közül.
Csak ahogyan néz, ahogyan felveti a
fejét, ahogy naivan-kacéran mosolyog,
ahogy megmozdul, lesz különb a többi-
nél, rá kell figyelni. Varga Kata nem
ártatlan naivát játszik, aki bekerülvén az
urak közé, számítóvá, feltörekvővé válik.
Az ő Rozikájában eleve van valami furcsa
kettősség: romlottság és tisztaság együtt
jellemzi ezt a lányt. Ahogy illegeti magát
Zoltán előtt, ahogy megáll mellette,
ahogy egy csipetnyi szünet után válaszol
csak a férfi kérdéseire, ahogy az ajándék
cukorkákat szopogatja, abban a tettetés
és az őszinteség együtt jelenik meg.
Rozika pontosan tisztában van az érté-
keivel és képességeivel, s nincsenek gát-
lásai, amikor ezeket a paraszti létből való
szabadulása érdekében érvényesíti. Elő-
ször Szakhmárynál, aztán - főleg amikor
Zoltán elárulja őt, s nem vállalja fel mint
társát - másoknál is. Játszik Zoltánnal,
ugyanakkor megérinti a férfi hite. Az elő-
adás egyik legszebb jelenete a kettejük
kapcsolatának tisztázása, amelyben min-
den addig helyénvaló mórikálás végleg
eltűnik Varga Kata alakításából, s tisztán
kiderül a lány szeretete, sértettsége, de
konok akarata is.

A békéscsabai Úri muri a nagy tablók
helyett az emberi kapcsolatok feltárását,
egy alkotó férfi tragikus életét s számos
egyéni drámát mutat fel, s ezzel kiszaba-
dította a drámát a kritikai realista társa-
dalmi valóságábrázolásra leszűkítő mű-
faji skatulyából.

Móricz Zsigmond: Úri muri (békéscsabai Jókai
Színház)
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