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Imák gurulnak a színpadon, Egerben
is, Marosvásárhelyen is. Rhédey Eszter
nem szereti a tanyát, nem szívesen
megy oda, esemény tehát, hogy mosta
férje, Szakhmáry Zoltán unszolására
kénytelen-kelletlen, de hajlandó

ivonulni és ismerkedni a gazdasággal. Zoltán
egadja háta módját a látogatásnak,

apernyővel felszerelt fehér karosszéket állít a
ezőre, és romantikus pózzal egy kosár almát

urít felesége lábai elé. Egerben több az alma.
Nyár van, áll a levegő a tanyán. A csugariak

énzükre várva álmosan vakaróznak, izzadsá-
ukat törölgetve múlatják az időt, s a nagy sem-
ittevésben meg is éheznek. Ködmön András, a
ódos gazda kolbászt kotor ki a szütyőből. Pa-
aszolják sanyarú sorsukat a csugariak, kígyó-
ént kanyarog a kolbász Ködmön András kezé-
en, fürgén forog a sült liba Hulla János koma
ezében. A kolbász hosszabb, a liba nagyobb
gerben. Hozzátehetem, hogy itta Csuli által

el-hajtott sör is igazibbnak látszik - egyetlen
endülettel felhajtva azt, meg is kapja érte a
apsot a

színész, ez a taps Vásárhelyen csak később ér-
kezik, amikor is a zsíros libát úsztatni akaró csu-
gari kiüríti borosüvegét, de az egri borral úgysem
versenyezhet a vásárhelyi bor.

Kincses Elemér, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház magyar tagozatának főrendezője fél
éven belül kétszer is megrendezte Móricz Úri
muriját. Előbb saját színházában, majd Egerben.
A két előadás között lényegi különbség nincsen,
és ez természetes. Az lenne a csoda, ha egy ren-
dező egyik napról a másikra alapvetően másként
nyúlna ugyanahhoz a műhöz, és ezzel saját
munkájával érvénytelenítené saját munkáját. A
két produkció között mégis felfedezhetünk kü-
lönbségeket, és ezek nem elsősorban a magyar-
országi alma- és kolbászterméssel magyaráz-
hatók. A különbségek Kincses
elégedetlenségéből - jelen írás tartalmát
megelőlegezve hozzáteszem: jogos
elégedetlenségéből - fakadhatnak. Az apró
módosítások jelzik, hogy a rendező

Csendes László (Szakhmáry) és Román Judit
(Rozika) az egri előadásban

nem érte be a puszta ismétléssel. Egerbe kész
konstrukcióval érkezett (Kemény Árpád díszletét
egyszerűen átemelte Marosvásárhelyről), de
nagyon jól tudta, hogy az új közegben át kell
igazítania a fazont, hiszen az általa elképzelt
ruhát mások viselik majd. Mások a színházi ha-
gyományok is: Marosvásárhelyen például isten-
kísértés az Úri muri választása, mert a színész-
és rendezőképzés elsorvasztása és a menekült-
áradat következtében majdhogynem szétvere-
tett színháznak kell megküzdenie a Székely
Színház legendás előadásának sokakban még
élő emlékképével. Más a színész-néző viszony
is: ott sajátos cinkosság működik játszó és kö-
zönség között, ebből következően utóbbi igényli,
hogy beavassák, hogy látványosan titkos jeleket
válthasson az előbbivel, és ha ez megtörténik,
hálás is, és azonnal tapssal jutalmaz, míg itt meg
kell küzdeni minden egyes nézőért, mert az nem
feltétlenül szigorú ugyan, de bizony, olykor
érdektelen. Továbbá más a szavak helyi
értéke. Gondoljuk csak meg: Móricz a magyar
ember drámájáról ír. Mit jelent ez egyértelműen
kisebbségi helyzetben ott, és mit jelent zavaros,
sanda pártharcok idején itt...

Gurulnak az almák a színpadon. Ez egy szép
kép, de a kérdés az, hogyan születik ez a kép.
Vásárhelyen Zoltán rákészül, Egerben őt nem is
látjuk, a takarásból mintegy véletlenül, meglepe-
tésszerűen bukkan elő a kosár. Ott be vagyunk
avatva, és lessük a hatást, itt bennünket ér hatás.
Nézzünk más példát: Zoltánt behívják a
vendéglőbe, hogy „beköpjön egy pohár sört". Ott
bevonul a pozitív hős - Győrffy András -, és úgy
jön-megy, úgy ülés beszél, mint aki eleve tudja,
hogy ő lesz a megszülető történet központi
szereplője, és az a hivatása, hogy
körbehordozza saját rendkívüli lényét. Itt bejön
egy ember - Csendes László -, akiről elhiszem,
hogy vendéglőbe lép, be, nem pedig takarásból
a színpadra, másképpen fogalmazva, a jeltelen
civilségből a jelentést hordozó teatralitásba.
Csörgheö Csuli ugratja Zoltánt. Teheti, a
mintagazdaság egyelőre hiábavaló,
megvalósíthatatlan ábránd, és ha Rhédey
Eszter továbbra is megmakacsolja magát, az is
marad. Ott minden mondatát hatalmas ka-
csintással kíséri Csuli, amiből a mellette ülő Zol-
tán - legyen ő bármennyire is pozitív hős - mit
sem érzékei, de amiből az asztal körül kókadozó
zsíros magyar uraságok, úgy, mint Zsellyei Ba-
logh Ábel, Borbiró, Gosztonyi és a pincér, sőt én,
a nézőtér utolsó sorában ülő is értem a viccet, és
bólintok, igen, itt most ugratás folyik. Ettől a feltű-
nően titkos, nyilvános összekacsintástól viszont
mindannyian kicsit ütődöttebbeknek látszunk,
mint szeretnénk, és úgy kell csinálnunk, mint-
ha... Ez folytatódik Lekenczey érkezésekor. Be-
lépésekor szinte megáll az élet, mindannyian
együttfigyeljük a jelentéktelen vigéc „alakítását",
amint jelentőségteljesen félrehúzódik, majd ha-
tásvadász módon húsz tojásból rántottát rendel
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Jelenet az egri Úri muriból

- igen, Egerben jobban tojnak a tyúkok is, na-
gyobb az adag -, majd később, az urak asztalá-
hoz kerülve oly feltűnően észrevétlenül próbál
egy korsó sörhöz jutni, hogy szívtelen és vak az a
publikum, mely a színészi igyekezetet nem díjaz-
za. Egerben csak úgy kezet fognak Zoltánnal -
nem állnak sorba „jópofán" -, Csuli nem ka-
csintgat, és a vigéc sem húzza alá alakítását fe-
lesleges hangsúlyokkal.

Az említett különbségek a színészválasztás
és a szerepértelmezés zavaraiból is fakadnak.
Győrffy András - akit elsősorban igen jó karak-
terszínészként ismerhetünk - a pozitív hős sé-
máját hozza a színpadra. Páncélba bújt lovag-
ként elzengi álmait, élő-mozgó mondanivalóként
közlekedik a pódiumon, és szószéknek képzeli a
kocsmapultot. Szakszerűséget képviselő refor-
mer helyett gőzös fejű hőbörgőt látunk, aki sem-
miféle kapcsolatban nincsen a valósággal. Vagy
ha mégis, az kimerül az ivásban - a váltók alá-
írására várva például egymás után hajtja fel a fe-
leseket - és abban az igyekezetben, hogy meg-
próbálja ágyba vagy legalább egy boglyába vinni
Rozikát. Bukása elkerülhetetlen - ezt mondja az
író, ezt mondja a rendezés, csakhogy nem mind-
egy, hol találjuk e bukás indítékait. A vásárhelyi
előadásban a teatralitásba fulladó színészi alakí-
tás teszi hiteltelenné Szakhmáry Zoltánt és
nagyratörő terveit. Környezete nem húzza le őt

- nincs honnan. Igaz, nem is tudná lehúzni, eh-
hez ugyanis fel kellene mutatni a múltba
kapaszkodó, sárba ragadt vidéki gazdák
marasztaló erejét. Mindenekelőtt Csörgheö
Csuli őserejű, nagy kan természetét: csakhogy
Tarr László erre nem igazán alkalmas. Alkati
kérdés ez, hiszen Tarr, az erdélyi magyar
színjátszás kiemelkedő alakja régen túl van már
tehetsége bizonyításán (az elmúlt évben például
a magyarországi nézők is láthatták emlékezetes

Színész-alakítását az Éjjeli menedékhelyben).
Ám érzékeny, törékeny, sebzett alkatától idegen
Csuli figurája, akinek minden mozdulata olyan
erejű, hogy reng tőle a föld, meghasad a fal, és
önmagába omlik ez az egész pusztulásra ítélt
világ. Egerben Dánffy Sándor meg tudja
teremteni ezt a hatást (ahogyan megteremtette
már néhány évvel ezelőtt egy pécsi nyári
előadásban is). Ez a Csuli ravasz, fineszes
paraszt, tehetségéből akár egy minta-
gazdaságra is futná. Ettől fájdalmasan groteszk
figura ő: Zoltán társa lehetne a holnapi tervezés-
ben, de ő tíz körömmel kapaszkodik a tegnapok-
ba. Elveszetten rohan haza kedvenc disznaja
halálhírére, nem láthatja, hogy Zoltán ujja már a
pisztoly ravaszát mozdítja. A pisztolylövés aztán
móriczi szándék szerint belevész a földet dön-
gölő, mulatozó társaság üvöltöző nótázásába
(erről a „mulatozásról" érdemes lesz még né-
hány szót ejteni), de mi látjuk, hogy a főhős -
Marosvásárhelyen - térdre bukik, feje oldalt bil-
len, karjai fennakadnak két kósza széken: meg-

váltatlan mulatozók és részeg Krisztus a nagy
magyar ugaron. A kép pontos, de túlságosan
csinált, mesterkélt, hiszen nem a véletlen,
hanem a kimódolt igyekezet szüli. Egerben
árnyaltabb a kép: a lövéstől megtántorodó
Zoltán a táncolók vállaira zuhan, és élettelenül
táncol velük tovább. A különböző megoldások a
színészi attitűd különbségeiből is fakadnak.
Csendes László kerüli a pátoszt, egy lassúbb,
nyugodtabb, józanabb Szakhmáryt ábrázol. Ő
nem alázza meg magát azzal, hogy az ügyvéd
jelenlétében pálinkát vedel, a murin nem tölt rá a
korábbi felesekre, nála kétségbeesett döntés
eredménye az ivás. Csendes biztonsági alakítást
nyújt: nem mozdul ki. Így kiderül, milyen ember
nem volt Szakhmáry Zoltán, az viszont csak
sejthető, milyen is lehetett. Jóval karakteresebb
- Ferenczy István esetében szélsőséges, Blaskó
Balázsnál visszafogott módon - Lekenczey
alakja. A karakter mégsem áll össze, mert az
erős kontúrok többféle - egymásnak ellentmondó
- vonást mutat-nak. Lekenczey belép, és egy
betegesen rátarti, idiótán pedáns hivatalnok
karikatúráját rajzolja meg. Ez érdekes és
mulatságos, de semmiből nem következik, és
belőle sem következik az általa megrendelt korsó
sör és a belétöltött féldeci. Ez a fennkölten
urizáló vigéc nem nyúlhatna remegőn az ingyen
sörért, illetve ha már egyszer ennyire vadászik
az alkohol után, akkor az éjszakai murin nem
szavalhatná józanul, hogy ezzel mondanivalót
pumpáljon az előadásba. Leken-
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czey kisszerű szélhámos, de nem ügyetlen.
Nem játszhatna suta és átlátszó szertartásos-
sággal arisztokratát, és a darabból kibeszélve
nem gyakorolhatna társadalomkritikát.

Az eddigiekből világos lehet, hogy míg Ma-
rosvásárhelyen erős kontúrokkal felvázolt, de
egymással kapcsolatot nem tartó, szélsősége-
sen teátrális alakításokra esik szét az előadás,
addig Egerben a vásárhelyiekkel azonos irány-
ba mozduló figurák árnyaltabbak, legalábbis
visszafogottabbak. Ezért egységesebb az elő-
adás, kevesebb az önmagáért való, nem a pro-
dukció egészét, hanem önmagát kiemelni
igyekvő részmegoldás. Abból is fakad ez, hogy
Erdélyben továbbra is önértéke van a magyar-
ság pódiumi megszólalásának, vagyis bizo-
nyos motívumok szándéktól függetlenül levál-
nak az előadáson belüli helyzetről: egyes ese-
tekben eltűnik Móricz és az Úri muri, marad a
közönség és a neki magyar zenét húzó cigány-
banda, maradnak a takaros magyar menyecs-
kék (akik oly sugárzó-tisztán és kikent-kifent
rendben masíroznak át a színpadon állítólagos
kapálás után, mint egy steril skanzenben
IBUSZ-csoport előtt magát schillingért illegető
néptánccsoport), maradnak a magyar népdalt
zengő kapás leányok, és maradnak a csizma-
szárat büszkén csattogtató táncosok... Ez a
történelmi ballaszt nem terheli a magyarországi
előadást - a menyecskék felszabadultabban
viháncolnak, és Rozika éneke is rövidebb -, de
az árnyalatnyi különbségek további fel-
sorolása félreérthető lehet: azt hihetnénk, hogy
a produkció minősége az „almák számán"

múlik. Ám hiába gurulnak ki az almák a második
változat szerint Zoltán és Rozika egymásra ta-
lálásának pillanataiban is - a két előadás mi-
nősége lényegileg azonos: éppen a „mintegy
véletlen" pillanatok hiányoznak. A rendezés
nem olvad fel, nem tűnik el a színpadi ese-
ménysorban. Árulkodóan átlátszóak a megol-
dások, szinte hallani az instrukciókat: „itt most
jól mutatna egy kosár alma", „itt most hatásos
lenne egy hegedülő cigány..." Semmi nem ma-
gától értetődő, az egyes jelenetek nem egy-
másból bomlanak ki, az előadás egésze az
egymásnak ellentmondó részletek áldozatává
válik. Ötletek következnek egymás után, de
ezekből nem születik élő, egységes produkció.
Ezek a csugariak nem jelenthetnek lelkiismereti
gondot Zoltánnak, hiszen olyanok, mint a falu
bolondjai (különösen Gáspárik Attila), de leg-
alábbis bohócai (különösen Bakody József); ez
a színtelen, egyéniség nélküli, saját igazságát
felmutatni képtelen feleség (Mózes Erzsébet,
illetve Bókai Mária) nem lehet Zoltán ellenfele;
ez az új kapcsolat pedig nem kínálhatja az
eset-leges kiutat, de még a kétségbeesett
menekülést sem, hiszen itt szó nincs
szerelemről vagy annak lehetőségéről: Rozika
folyamatosan fel-kínálkozik, földre hullott,
romlott gyümölcs ő már, és ezt nem is igen
titkolja (ezt a feladatot - ha ez volt a feladat -
mindkét színésznő meg is valósítja, Gajzágó
Zsuzsi f. h. a naiv állításokat

Csendes László (Szakhmáry Zoltán) és Bókai Mária
(Rhédey Eszter) (Ilovszky Béla felvételei)

kihívó, zavarba ejtő kérdésekké kanyarítja,
Román Judit pedig félbemaradt mosollyal és
messzegondoló, tört fényű tekintettel fordul a
másik felé); ez a Zoltán persze nem is akar
többet, a lányt a falhoz szorítva kakaskodik,
majd pisztolyát mutogatva látványosan kiborul
- és csak azért lövi agyon magát, mert az író
így rendelkezett. A katartikus halálhoz
szembenézésre lenne szükség. Ehhez viszont
nem elég a fel-színt birizgálni, mélyebbre
kellene ereszkedni, a pokol fenekéig. Ahhoz
viszont pokolra is szükség van. Márpedig hiába
emlegeti Zoltán a „magyar poklot", ez az úri
muri ártatlan teadél-után ahhoz a végzetes
haláltánchoz képest, amiben Móricz
Szakhmáry Zoltánt elveszejti. Ebben a muriban
néha besétálnak a cigányok, és huzigatják
vonójukat, aztán elhallgatnak és kibaktatnak.
Vajon honnan jönnek és hová mennek? Már
csak azért is helyénvaló a kérdés, mert
Kemény Árpád praktikusan egyszerű, állandó
falai között minden egy helyen játszódik.
Ezekből az omladozó, átvizesedett, penészes
falakból épült a vendéglő és Zoltán háza is,
ezek a falak takarják a háttérben kókadozó
szegényes kukoricást, e falak közé tolják be a
dézsában bágyadtan visítozó statisztériát, itt
nótázgatnak a néha részeg, néha józan, vér-
szegény magyar ördögök. Ebben a kis magyar
pokolban minden kisszerű: a háttérben ártatlan
tüzecske pislákol, az urak kedvetlenül lépeget-
nek, a kapásleány már nem kapál, és már nem
is leány - nem csoda, hogy az élettől is elmegy
egyesek kedve. Hisz ezek az urak nemhogy
egy mintagazdaságot, de még egy valamire-
való úri murit sem tudnak összeütni.

Móricz Zsigmond: Úri muri (Marosvásárhelyi Nem-
zeti Szinház)
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