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ön Zsiga Pista, és tömör összefoglalót ad Dinicu
Pacsirtájából, gyönyörû madártrillákat bocsát ki a

hegedûbôl. Aztán menyecskekórus következik, da-
lolva sétálnak kicsit a színen, majd ôk is elmennek.
Ezután az elsô rész valamennyi színváltásakor így
adják a közzenét, s olykor a díszletmunkásoknak is
besegítenek, például kiviszik magukkal a fölösleges-
sé vált székeket. Mira János díszletének legjelentéke-
nyebb darabja egy hatalmas cséplôgép, nyilván a me-
zôgazdasági haladást szimbolizálja. Kezdetben a
színpad másik oldalán egy homokfutó áll, bizonyára
a régi úri életformára utalva. A padlót szalmatöredék
lepi. Vészjóslóan áll még a gép elôtt egy hatalmas
marmonkanna is, Szakhmáry Zoltán egy alkalom-
mal üzemanyagot tölt belôle a masinába, és be is in-
dítja, nyilván hogy észrevegyük, a gyúlékony anyag
kéznél van. Az állandó háttér elôtt jelzésszerû vagy
funkcionális elemek váltakoznak. A kocsma sokabla-
kos utcafrontja a zsinórpadlásról száll alá, Szak h -
máryék szobájának ajtaja kerekeken gördül be. A be-
rendezésre már nemigen telhetett, csak a váltók alá-
írásához nélkülözhetetlen rozoga asztal áll ott ócska
székkel. Tordai Hajnal a menyecskéket nem hival-
kodó népviseletbe, a többieket kopott vidéki szok-
ványruhákba öltöztette. Rhédey Eszter eleganciája vi-
szont éjfélkor a tanyán is makulátlan. Csipkeköpeny
és tüllruha bizonyára készen áll nála otthon éjszakai
riasztások esetére.

A rendezô Kerényi Imre a mûsorfüzetben két dol-
got tart fontosnak elôrebocsátani. Az egyik Móricz
nyelve, a másik a szereplôknek, az úri világ képvise-
lôinek viselkedésmódja. Valaha ez volt a magyar
színház anyanyelve. Álmából fölébresztve is tudta
minden valamire használható színész. Sôt álmában
is. Sokszor úgy is adták, mintha csak úgy magától
jönne belôlük, oda se kellene rá figyelni, hogy mit is
mondanak ezzel a nyelvvel, mit is jeleznek a gesztu-
sokkal, mi az a drámai tartalom, amit vele közvetíte-
nek. Az élet modernizálódásával ettôl egy ponton
természetesen meg kellett szabadulni. De azért nem
kellett volna jóformán felidézhetetlenül elfelejteni.
A színészek szorgalmasan í-znek, gondosan kerülik
a z-t a zongora emlegetésekor, de az egykori magyar
beszéd hangzásbeli gazdagságát sejtetni sem képe-
sek. A hajdani paraszti és úri gesztusok pedig, úgy
tetszik, végleg a süllyesztôbe kerültek. A csugariak
étkezésén eddig, valahányszor láttam, mindig hatal-

masakat kacagott a né-
zôtér. Ezúttal egyetlen
poénjuk sem csattan.
Nemcsak a nyelv és vi-
selkedésmód, de a hoz-
zákapcsolódó játékha-

gyomány felélesztése sem sikerült a rendezônek.
Az elôadás fô célja persze lehetne más is, mint tör-
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ténelmi néprajzlecke, bár olykor talán az sem ártana.
Móricz Zsigmond mégiscsak egy eléggé bonyolult
drámát írt, amelyet aligha lehet azzal elintézni, hogy
lám, minden nemes, haladó akarat, szándék mikép-
pen ragad bele a vidéki elmaradottság sarába.
Szakhmáry Zoltán tényleg fantaszta, s nem realista
újító, a kisvárosi úri társaság legalább annyira ha-
gyományôrzô, mint amennyire züllött és elmaradott,
Rhédey Eszter pedig legalább annyira irtózik a ré-
szegeskedô dzsentri bandától, mint amennyire fél
férje gazdasági kockázatvállalásaitól. Ráadásul elbe-
szélnek egymás mellett. A megromlott kapcsolat indu-
latában mindketten pontatlanul fogalmaznak. A szö -
veg nemcsak klasszikusan szép, ízes, veretes, de rop-
pant gubancos, valódi tartalmai nem is láthatók át
olyan könnyen.

A játék nem mutat törekvést a gubancok kibogozá-
sára, a mélyebb tartalmak elôbányászására, a drámai
építmény megértésére és megjelenítésére. Kôszegi
Ákos indulatokból építi föl Szakhmáry Zoltán jelle-
mét. Egy sok kudarc koptatta feszült idegzet szinte
reménytelen föllángolásával, konok elszánásával ha-
lad a tragédia felé. Balogh Erika eljátssza Rhédey
Eszter érzelmi zûrzavarát, egy elemzettebben föl-
épülô elôadásban talán az is nyilvánvaló lenne, hogy
a maga okozta tragédiától iszonyodik. Sirkó László
Csörgheô Csuli figurájához nemigen talál eredeti
színeket. Gidró Katalin meggyôzôen hozza az élettôl

megrontott ártatlanság naiv realizmusát, egyszerre
elragadó és kiábrándító báját.

A befejezés elkapkodott. A tüzet kurtán föllobbanó
vörös fény jelzi, aztán föntrôl-lentrôl fekete leplet
húznak a játéktér fölé. Hát gyászolni éppen van is
mit.
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