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Vidnyánszky Attila fest, komponál, költészetet te-
remt a színpadon. Formanyelve atmoszférát varázsol-
na. Csakhogy egy adott produkció stílusa, eszköztára a
nézô számára csak onnantól élvezhetô igazán, ha szín-
házat teremt. S bár a rendezô ezt kétségkívül teljesíti,
mégsem színházi élményt nyújt elsôsorban; elôadása
ugyanis: színpadi regény. Mesével, történetekkel, le-
írásokkal, valamint rengeteg, komótosan hömpölygô
idôvel. 

Hogy a rendezôt a változhatatlan móriczi légkör ér-
dekli elsôsorban, a mintegy négyórás elôadás minden
percén érezni lehet. Nem is elsôsorban a társadalmi
kórkép, a nagy magyar sorskérdések, még csak nem is
a szûkebb környezet, a dzsentri közege, hanem az em-
berek maguk. Személyes történeteik, sorsuk fogyaté-
kossága, szerethetôsége, s mindaz, ami ezeket a törté-

neteket közös emlékezetté formálja. Csakhogy az elô-
adás a regény egész világát be akarja mutatni. Ez pedig
felborítja a dramaturgia ritmusát: az anekdoták és sze-
mélyes történetek vontatott és hosszadalmas láncolatát
egy idô után a zenés-táncos jelenetek képtelenek fel-
pörgetni. Sôt, a nézô többször is úgy érezheti, nem is
az ugar, nem is a komótos dzsentri maga álmos, fáradt
és élettelen, hanem a mindezt megjelenítô színpadi
történések. A hosszú elôadás pedig figyelmetlenségek
sorát szüli: a Cigányasszony (Lôrincz Ágnes) olykor
nem úgy táncol, ahogy a zenészek húzzák, a szekéren
utazók hol külön-külön, hol egyáltalán nem zötykölôd-
nek. Az összjáték Vida Gábor egyébként sem túl bonyo -
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z lesz a finálé – jegyzi meg félhangosan a mellettem ülô nézô az egyik betétdal kezdetén, úgy az
elôadás kétharmadánál. A tévesnek bizonyuló jóslat pontosan foglalja össze a debreceni Úri muri

legnagyobb hibáját: egy feszesnek és élvezetesnek induló elôadást bô másfél órával nyújt hosszabbra 
a rendezô a kelleténél. 

Dánielfy Zsolt (Zsellyei Balogh Ábel), Cserhalmi György
(Csörgheô Csuli) és Trill Zsolt (Szakhmáry Zoltán)
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lult koreográfiájánál is többször szétesik, ahogy néha a
betétdalok artikulációja is bosszantóan pontatlan, idô-
vel pedig egyre öncélúbbnak tûnik a folytonos történet-
meséléseket meg-megszakító össznépi nótázás. 

Pedig az elôadás elsô harmada-fele még emlékezetes
adaptációt ígér. Sorra bomlanak ki a regény különbözô
értelmezési lehetôségei, a móriczi légkör megteremté-
sének rendezôi szándéka pedig kezdetben erôs színé-
szi alakításokkal párosul, bár a nézônek folyamatosan
meg kell küzdenie, hogy megértse az elhangzó szö-
vegfoszlányokat. Csörgheô Csuli szerepében Cserhal -
mi György lényegében uralja a színpadot: legkisebb
gesztusai, félszavai, arcrezzenései is magukra vonják a
figyelmet. Kiválóan ellenpontoz, a túlfeszített helyzete-
ket, a drámai szituációkat iróniával oldja. Játéka felvil-
lantja a dzsentri könnyelmûségét, nehézkességét, fele-
lôtlenségét, virtusát, pimaszságát, visszataszító döly-
fét, együtt érzô búsongásra csábító nekikeseredését.
Ha mûködne a drámai viszonyokat kiélezô dramatur-
gia, az ô ellenpontja lenne az Ügyvéd (Jámbor József),
akinek hûvös józansága a bosszantóan ostoba és szen-
vedélyesen vérbô magyar közeg viszonyítási pontja. 

A színpadi regény azonban a Szakhmáry Zoltán kö-
rüli drámai csomópontok érzékeltetését is elmulaszt-
ja: szinte nyoma sincs az elôadásban ellentétének az ôt
körülvevô Nagy Magyar Úgyséval, a minden jobbító
energiát leszívó ugarral, de magánéleti vívódásai is el-
sikkadnak a zenés tablón. Hiába koncentrált és erôs a
potenciális fôhôst megtestesítô Trill Zsolt jelenléte, a
kelleténél hosszabb elôadás miatt képtelen folyamato-
san dinamizálni szerepét. Érzékeny fôhôst teremt, a
tenni akarás és a tehetetlenség között vergôdô figurát.
Jellemzô módon ez a kettôsség elsôsorban nem társa-
dalmi szinten jelenik meg, hanem a Rozikához való vi-
szonyban. 

Talán a lányt megformáló Tenki Réka játéka a leg-
változatosabb: okos arányérzékkel birtokolja szerepét,
az egyszerû summáslány alakját gazdag érzelemvilág-
gal ruházza föl. Trill Zsolttal folytatott lírai dialógusa
emlékezetes duett, a kettejüket hol össze-, hol megkö-
tözô szövetdarab szép jelképpé válik kezeik között.
Tenki Réka Rozika versmondását valóban egy színész-
nôi álmokat dédelgetô falusi lány teátrális szavalata-
ként adja elô, úgy, hogy közben elkerüli a karikatúra
csapdáját. Ondraschek Péter realista tanyasi díszletei
közt eleven szimbólumként mozog; játékának ereje
éppen gesztusainak ártatlanságában van, így ellenpon-
tozva a virtust, a szenvedélyt, a fatalizmust, amit
Szakhmárynak jelent. 

Ebben a személyes játéktérben Rhédey Eszter szere-
pe erôs drámai kettôsséget kínál: meg kell személyesí-
teni a józanságot, a biztos erôt, másrészt pedig a félté-
keny asszonyt. Szûcs Nelli játéka azonban elvész a sze-
rep lehetôségei közt; olyan zavaróan teátrális pátosszal
nyomja agyon mondatait és gesztusait, amely egy
Móricz korabeli színpadon talán hiteles lehetett, ma
azonban már semmiképp.

Trill Zsolt és Szûcs Nelli kettôse rávilágít a drama -
tur gia leggyengébb pontjára is: dialógusuk ugyanis
mintegy a drámai szöveg csúcspontja, benne explicit
módon kimondatnak központi konfliktusok. Csak hogy
miután az asszony lényegében megfogalmazza
Szakhmáry sorstragédiáját, és összefoglalja a mû köz-
ponti kérdéseit, az elôadás még hol újabb zenés-táncos
jelenetekben, hol újabb monológokban hosszadalma-
san magyarázza ôket.

Szûcs Kata (Dizôz), Nagy László Zsolt (Széplegény),
Szôke Norbert (András), Tóth László (Mérnök) és
Dánielfy Zsolt
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Innentôl kezdve pedig lényegében minden konkré-
tum elsikkad: a regény megkezdett szálai elvarratlanok
maradnak. A váltók aláírását erôs feszültséggel hang-
súlyozó korábbi jelenetnek nincs megoldása, de And -
rás sy Máté is hiába keresi a szélhámos álgróf Le ken -
czey Muki figurájának variációit, néhány villanáson túl
ô is képtelen kibontakozni a mindent felölelni akaró
történetvezetésben. Teljesen indokolatlan a daruvadá-
szatos részekhez való ragaszkodás: elôbb még csak az
úri muri erôtlen ellenpontozásaként hat, a zárókép
elôtti mocsaras jelenet azonban – a színpadi vályúban
való naturalista tocsogással – már mosolyra is késztet;
a rendezôi szándékkal nyilvánvalóan ellentétesen.

A bizonytalanság és a totális adaptáció igénye az elô -
adás végén bosszulja meg magát a leginkább: az alföl-
di kor- és sorsképek hosszú láncolata után a rendezô
mintha fel szeretné pörgetni a ritmust, azonban a cse-
lekményfoszlányok és színpadi történések követhetet-
lenül csúsznak egymásba. Vannak itt gumi kellék
disznók, újabb és újabb önlelocsolós részeges nekive-
selkedések, végül pedig lángoló tanyát imitáló fényef-
fekt, hogy végül megtörténjen a vontatottan és kiszá-
míthatóan elôkészített öngyilkosság is: a daruvadásza-
ton pont akkor sül el a puska, mikor Szakhmáry
Zol tán is a testébe ereszti a golyót. 

Nagyszabású elképzelés kerekedett az Úri muriból
grandiózus színpadi megoldásokkal: Vidnyánszky
Attila zenével, látvánnyal, kompozícióval délibábos
sorsok haláltáncát szervezné a színpadra, a Hortobágy
feletti égboltról a csillagokat is lehozná a debreceni
deszkákra; álomvilágot teremtene. És ha egyszerûen
játszani engedte volna a történetet, akkor talán sikerült
is volna. Akkor a nézô is álmodhatott volna.

MÓRICZ ZSIGMOND: ÚRI MURI 
(Csokonai Színház, Debrecen)

Dramaturg: Rideg Zsófia, Díszlet-jelmez: Ondras ch ek
Péter f. h. Rendezôasszisztens: Jóvér Csaba. Ko re og -
ráfus: Vida Gábor m. v. Rendezô: Vidnyánszky Atti la.
Szereplôk: Trill Zsolt, Cserhalmi György m. v.,
Mercs János, Dánielfy Zsolt, Tenki Réka e. h., Garay
Nagy Tamás, Jámbor József, Andrássy Máté, Szûcs
Nelli, Kristán Attila, tóth László, Szûcs Kata, Varga
József, Simó Krisztián, Nagy László Zsolt, Szabó
Anna Eszter, Domareckájá Júlia, Szôke Norbert,
Lôrincz Ágnes m. v., valamint a Zenészek.

A SZÍNHÁZ folyóirat pályázatot hirdet a mai magyar
színház kérdéseit elemzô írásokra. Olyan kritikai
hang vételû, elemzô szemléletû tanulmányokat, esz-
széket, vizsgálatokat, kutatásokat várunk bármilyen
mûfajban, amelyek rámutatnak a kortárs magyar
színház meghatározó jelenségeire, állapotának átfo-
gó elemzésére törekszenek. Továbbá kiemelkedô
(budapesti, vidéki, határon túli) színházak, alkotó
sze mélyiségek, mûhelyek, jelenségek (kortárs drá-
ma, különbözô színházi stílusok, iskolák, hagyomá-
nyok vagy a közönség) helyének, mû vészi, társadal-
mi szerepének elemzését célozzák meg.

• A pályázat célja inspirálni a mai magyar színház
átfogó vizsgálatát, serkenteni a kritikai szellemû
elemzést. 

• A pályázat jeligés.

• Pályázatot nyújthat be bárki magyar állampolgár,
határon túli vagy külföldi szerzô még nem publikált
írással. 

• FIGYELEM! AZ ÁPRILISI KIÍRÁSHOZ KÉPEST
RÉSZBEN MÓDOSÍTOTT FELTÉTELEK!

• Terjedelmi korlátok: minimum 20 000 – maxi-
mum 40 000 karakter. Az ennél nagyobb terje-
delmû írásoknál – készülôben lévô, monografikus

elemzések, könyvek fejezetei, kutatások anyagai
stb. – a tervbe vett mû vázlatát a pályázattal együtt
kérjük benyújtani. 

• A pályázatot zárt borítékban 3 nyomtatott pél -
dányban kérjük benyújtani, ugyanebbe a borí-
tékba lezárt kisborítékban mellé kelve a pályázó
nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.
A kisborítékra, valamint a tanulmány minden pél-
dányára kérjük felírni a választott jeligét.  

• A nem titkosított pályázatokat a pályázatból
kizárjuk.

• Pályázati határidô: 2008. augusztus 1. 

• Díjak: I. díj – 300 000 Ft
II. díj – 200 000 Ft
III. díj – 100 000 Ft

• A pályázatot szakmai zsûri bírálja el. Bírálók:
Fodor Géza, Radics Viktória, Schilling Árpád, va la -
mint a SZÍNHÁZ folyóirat szer kesztôi (1 szavazat). 

• Eredményhirdetés: 2008. október 1.

A SZÍNHÁZ folyóirat fenntartja a jogot a nyertes,
illet ve kiemelkedô pá lyázatok publikálására.  
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