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s noha a figurateremtés a kvartetten belül nem lehet
cél, az alkati eltérések még karaktert is kölcsönöznek
az alakoknak. Valamivel halványabb náluk az Ill csa-
ládját játszó hármas – Vándor Éva, Ullmann Mónika
és Ferencz Bálint –, igaz, maguk a szerepek halová-
nyabbak, ám ugyanakkor ôk is precízen illeszkednek
az együttesbe. A Claire körébe tartozók sorából fô-
ként Sztarenki Pál kiismerhetetlen, rezzenéstelen te-
kintetû, asszonyát árnyékként követô komornyikja
tûnik ki. A városi elöljárók közül Maday Gábor Papja
többnyire a háttérben marad; hogy értekezik-e hallga-
tásáról az Úrral, nem tudni. Annál virulensebb Vári-
Kovács Péter Rendôre, aki mosolygós arccal, töretlen
kedvvel veszi palira a hozzá forduló Illt, s akinek
derûsen amorális tekintete inkább fenyegetést, mint
védelmet jelez. Friedenthal Zoltán Tanára az öreg
hölggyel való szembesülés jelenetében a legerôsebb,
ott még fenntartja azt az illúziót, hogy ôt más fából
faragták, mint a többieket – aztán ezt a tévképzetet
hagyja szerteoszlani. Szabó Kimmel Tamás Polgár -
mestere a lehetô legkézenfekvôbb eszközökkel, min-
den felesleges karikírozás és kikacsintás nélkül állítja
elô napjaink gátlástalan, mindenre kapható és min-
den lelkifurdalástól mentes, velejéig cinikus politiku-
sainak prototípusát.

Az együttesekbôl élesen kiválik a két fôszereplô
alakja. Pontosabban Ill esetében az elsô felvonásban
még inkább csak a szereplô pozicionális elkülönülése
érzékelhetô; Méhes László játéka inkább a többiekhez
való hasonlóságot érzékelteti. A második részben az-
után önszántán kívül kerül gyökeresen más helyzet-
be, s fordul ellene az a mechanizmus, melynek ko-
rábban maga is részese volt. Méhes pontosan játssza
el az ebbôl keletkezô riadalmat, de igazán a már min-
denbe beletörôdött Illként válik jelentékennyé. Ez az
Ill bölcs ember; kívülrôl lát rá magára, a többiekre, s
a csendes szavakból, finom gesztusokból felépített
alakítás pontosan érzékelteti: innen nincs visszaút,
nem lehet újra „körön belülre” kerülni, a megúszás,
a kegyelem már fel sem merülhet. A címszerepet ját-

szó Ladányi Andrea alakítása verbális szempontból is
pontos, megszólalásai ugyan relatíve szûk regiszter-
ben mozognak, de erôteljesek, élesek, kifejezôek.
Minden apró gesztust, mozdulatot jelentôséggel és
jelentéssel képes felruházni, alkata, roppant erôs
színpadi jelenléte és kifejezôereje nem létezôvé mi-
nôsíti kor és fizikai állapot kérdését. Utóbbi jelzésére
elegendô a harisnya, a kesztyû meg némi befogadói
képzelôerô. Ladányi Andrea amellett, hogy elhitetô
erôvel farag hús-vér figurát a milliárdosnô alakjából,
bármilyen patetikusan hangozzék is, a halál, a romlás
fojtogató levegôjét is színpadra tudja hozni.

Erôs atmoszférájú, színes, a már-már érdektelennek
tûnô alapmû egy szeletét érvényesen és hatásosan ki-
bontó elôadást készített a József Attila Szín házban
Zsótér Sándor. Azok az aggodalmak, melyek a rende-
zô és a színészek együttmûködéséhez kapcsolódtak, a
végeredmény felôl nézvén feleslegesnek tûnnek.
Hogy az elôadás nézôi recepcióját illetô félelmek
mennyiben jogosak, egyelôre nem tudnám eldönteni…
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usznyák Gábor két magyar vircsaftot, az italo-
zást és a délibábosságot egyesítve mitologizálja

duhaj millenniumi haláltánccá az Úri murit, s e cél-
ból – logikusan – visszatér a regényhez. Eljárása a ka -
posvári színházban sikeres kísérlet a kis- (vagy nagy-)
realizmus meghaladására és egy színházi mitológia
pótlására, amire csak azok szorulnak (a lengyelek pél-

dául nem), akiknek a drámairodalmából ez a kínálat
evidensen hiányzik.

Móricz Zsigmond tehetségébôl mindenesetre fu-
totta, hogy az „úri muriban” fölfedezhessük a meta-
fora lehetôségét, még ha teatralizálására a magyar
színház tradíciói a legkevésbé sem voltak alkalmasak.
Jelképesnek tekinthetô az eredeti drámaváltozatnak
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az az instrukciója – „ázsiai nagy mulatság, de kedve-
sen” –, amely a színmû csúcsjelenetében mintegy fi-
gyelmezteti a rendezôt a befogadás határaira. A ked-
vesen tálalt danse macabre önmagát s így az ipari-ke-
reskedelmi tevékenységgé vált színházat degradálja.
Rusznyáknak az a döntése, hogy a murit kiterjeszti az
elôadás teljes idôtartamára, gesztusértékû. Ugyan -
akkor kockázatos is, mert kizárja a hagyományos drá-
mai építkezést: a fokozatosan adagolt feszültség ki-
robbanását a végsô „nagyjelenetben”. A kaposvári
elô adásban a „muri” már az ivóban (étteremben) el -

kez dôdik, és az elrejtett Rozika megjelenését is itt kö-
veteli ki a kanok társasága; mire a mulatság „szünet
után” új erôre kap – a második részben –, Rozika
már Pestre szökött, így elvesztése nem közvetlenül a
drámai eseményekbe ágyazva s fôként nem a duhaj
katasztrófahangulat csúcsán hergeli Zoltánt az ön-
gyilkosságra. Kioldódott volna ezáltal a drámai fe-
szültség?

Nem, csak más hangsúlyt kapott. Ez a Szakhmáry
Zoltán ugyanis – akit Kocsis Pál játszik – nem az a
Szakhmáry Zoltán, akit megszoktunk, nem a borba

és bánatba fulladt, jobb sorsra érdemes
gazdasági reformer, akit lehúz a magyar
ugar, hanem olyan elvetélt félértelmiségi,
aki bár szellemileg különb az átlagnál, lé-
nyegében egyívású vele. A színész és a
rendezô elkerüli azt a hamis sablont,
amely a pozitív hôs és a borzalmas kör-
nyezet konfliktusára építi a drámát, s az
elôbbi bukásának tragikus katarzist tulaj-
donít. Ennek megfelelôen nincs sárba ra-
gadt vidék az egyik oldalon és virtuális
mintagazdaság álma a másikon, nem a
csikorgó agyak ütköznek össze az európai
szellemmel – sokkal inkább a millenniu-
mi társadalmi-gazdasági háttér képe sej-
lik föl mint valóságos alternatíva. Szesz -
ipar és vasútfejlesztés – a kérdés az, hogy
ki lehet-e mindezt használni, például el
tudja-e érni a polgármester, hogy ide ve-
zessék a szárnyvonalat, és jó lenne-e ez
egyáltalán. A tréfából miniszteri rangra
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emelt Lekenczey Muki „látogatásának” dzsentroid fo-
gadtatása például más dimenziót kap. Az is, hogy a
Japánban nemesített búza szára nálunk letörik, ha rá-
száll a veréb – na ja: „Japánban nincs veréb”. A való-
ságidegenség áll szemben a realitással. A délibáb a le-
hetséges fejlôdéssel. A napfogyatkozás kozmikus tü-
neménye a kisszerûséggel. A bódult millenniumi
hangulat a tényleges helyzet fölismerésével. (Aminek
az sem mond ellent, hogy odafönt éppen ebben az
idôben igenis volt fejlôdés – annál nagyobb a „vidéki”
kontraszt.)

Angyal Bernadett díszlete már az étterembe beépí-
ti a szeszfôzde fémtartályait és -csöveit; másfelôl vi-
szont a kettôs vécéajtót is, amelyek használatbavétele
vedelôs-mulatós daraboknál negyven évvel ezelôtt
Lucian Pintilie Farsang-rendezésében vált a kelet-eu-
rópai színházi ikonográfia részévé. „Fordulás” után –
a második részben – ugyanez az ipari berendezés
megmarad mint kiemelt háttér, sôt egy elôszínpadi
zsilippel és csatornával is kiegészül, ami azt a hatást
kelti, hogy ugyanannak a komplexumnak a túloldalán
vagyunk, azaz a helyszín nem változott, csupán az ét-
termi részhez csatlakozó lakótérbe, egy zárt belsô ud-
varfélébe kerültünk. Föltevésünket erôsítendô pincér-
ként ugyanaz a Kôrösi András jelenik meg, aki az
elsô felvonásban mint Malinka kocsmáros minta-
szerû példát adott a személyiséggel telített néma je-
lenlét egykori kaposvári hagyományából. Van ebben a
színpadképben valami enyhén szürreális, ami tom-
pítja meglepetésünket, mikor a szeszfôzde „kazánjá-
nak” vasajtaja kinyílván, mögötte egy rózsaszín, tük-
rös leányszoba tárul föl mint Rozika szerelmi fészke,
sôt a második részben az elszállásolt cigány lányokkal
létesített orgia helyszíne. Ez a képtelen kép mintha
egy „harmadik” magyar mitológiát, az operettes mo-
zifantáziát célozná meg.

A mitológiák világában hétköznapian ismerôs em-
berek mozognak. Nagy Ilona Rozikája mellôzi a láp-
virág romlott ártatlanságából fakadó negédességet,
egyszerû, természetes, életrevaló teremtés, aki gya-
korlatiasan megragadja az elsô adandó alkalmat,
hogy tágabb dimenzióban érvényesítse nôi létébôl fa-
kadó tehetségét. Rusznyák nem ismerkedô kokettá-
lásnak, hanem enyelgô rutinnak állítja be szerelmi di-
alógjukat Zoltánnal, amely így szerencsésen elveszti
népszínmûves jellegét. Valószínûleg ezért hagyja el a
csugariak – politikailag nem föltétlenül korrekt – je-
lenetét is. Helyette viszont az elsô mulatójelenetben
tartós jelenlétre ítéli a hashajtó pálinkával leitatott
Fancsali szomszédot, alkalmat adva ezzel Hunyad -
kürti Györgynek egy hozzá méltóan pompás epizód-
alakításra; nagyszerû, ahogy a színpadszélen meghú-
zódó, páriaként kezelt, asztalától megfosztott
parasztember elôbb személyes integritásának, majd
le ré szegedvén méltóságának megôrzésével képes re-
agálni egyre méltatlanabb helyzetére. Az eredeti da-
rabváltozat zsánerjeleneteitôl a Rhédey Esztert játszó
Csapó Virág is megfosztatik, mert nem a tanyára ki-
látogató, cipôtalpáról finnyásan sarat pucoló polgári-
arisztokratikus szépasszonyról és a váltókra aláírás
közben freudi ösztönnel tintát öntô, férje reformjai-
val együtt szárnyalni képtelen feleségrôl van szó, ha-
nem a megértô társat hazudó hisztérikáról. Csapó

Virág pontos látleletet ad a nôrôl, aki az együttérzés
gesztusával kicsalja férje titkát, majd a tények láttán
vadul sikoltozni kezd, és kitépkedi a cihákat a feltá-
rult szerelmi fészekbôl.

Az érvényes reálszituáció kínál keretet az erre leg-
alkalmasabban fölépített jeleneteknek, például az
elsô felvonás vendéglôi asztaltársaságának – Gyu -
ricza István joviális Csulijának, Kelemen József link
Lekenczeyjének, Kovács Zsolt katonásan szikár
Zsellyei Balogh Ábelének, Szula László lagymatag
Borbírójának, Karácsony Tamás fontoskodóan jelen-
téktelen polgármesterének –, de már itt is a jelenlét-
tel megerôsített ensemble a lényeges, ahogy a kvater-
kázás átmegy mulatozásba. Ritkán látni „cigányzene-
kart” olyan természetes játszó személyekként a
színpadi létezéssel eggyé olvadva, mint itt. Amikor
pedig a két táborra szakadt kompánia egyik fele az
„Egy cica, két cicá”-t énekli békés megértésben a
Kossuth-nótára gyújtó másik felével, az már „a ma-
gyar mitológia”. A második rész cigány lányokkal
überolt orgiasztikus ivászata, ahogy a fokozáshoz
szükséges, egy számmal nagyobb, és szervezettségé-
ben szürreálisabb is. Sikerült kikeverni a részletek és
az egész megfelelô arányát: a tömegbôl mindig kiha-
lászható egy-egy önálló, egyéniséggel fölruházott, a
pillanatnak megfelelôen reagáló karakter. Még a „sta-
tiszták” közül is – ha ugyan volnának, s nem lépné-
nek elô, régi kaposvári szokás szerint, egyenértékû
fôszereplôvé.

A legvégén – az Úri muri-beavatottak némi megle-
petésére – nem az itt is sokat járatott „csehovi puska”
sül el, hanem a móriczi vasvilla. Ugyanis abba szalad
bele a takarásban – és tántorog vissza átdöfötten a
színpadra – Kocsis Pál önmaga végére jutott Szakh -
máry Zoltánja. A tûzzel-vízzel föltupírozott káoszban
azonban észrevétlen marad, ugyanis a fináléra érke-
zik a Wágner Artúr zenetanárt játszó Valcz Péter, aki
ifjonti lobogással már az elsô felvonásban beígérte
ünnepi zenekari nyitányként – Liszt helyett – Rossi nit,
és úgy látszik, most ért ide a kultúrával. A legjobb pil-
lanatban. Föl is harsan A tolvaj szarka, ideiglenesen
elnyomva a zûrzavart, majd minden zaj és a zene is
elnémul, csak a fiatal karmester vezényli tovább ren-
dületlenül a megdermedt panoptikumot.          
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