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Druzsin Ferenc

„Bíróválasztás lesz hónap…”
Móricz Zsigmond: Sári bíró. Vígjáték

Nemzeti Színház – 1909
A „Nyugat” kiadása –1910

Adatok és dilemma. Móriczot vonzotta a színház.
„Első bűnbeesésem a Sári bíró volt… A bűnbeesés úgy történt, ahogy az igazi 
bűn szokott: predesztinált eset volt. Már 17-18 éves korom óta a színház von-
zott, s amikor 1908 őszén a Hét krajcár című novellámmal sikerem lett, rögtön 
darabhoz akartam fogni. Még fél évig várnom kellett, az élet, a szerkesztőségi 
munka akadályozott – és odáig novellákat írtam.”1

A Sári bíró már a keletkezés esztendejében szabad utat kapott: karrierje 
a Nemzeti Színház 1909. december 17-i bemutatójával kezdődött, a  szép-
irodalomba az 1910-es Nyugat-kiadás vezette be. Ezeket a „zöld jelzéseket” 
alighanem hitelbe kapta a Hét krajcár novelláira. Úgy járt, ahogy a Toldi írója, 
aki Petőfi lelkesült hangú levelét és barátságát nyerte pályaműve aranyai mellé, 
Móricz Ady barátságát és lírai ihletettségű esszéjét a Nyugatban.2 Jókor jött ez 
az emberi és szakmai hitel; az új század elején ígéretes színműíró nemzedék 
jelentkezett a magyar drámairodalomban: Gárdonyi és Bródy mellett Szomory 
Dezső, Lengyel Menyhért, Csáth Géza, Bíró Lajos, Barta Lajos és mások. Közé-
jük soroltatott be a decemberi bemutatóval Móricz Zsigmond.

A Sári bíró ismertetéskor az okoz némi gondot, hogy a darab melyik válto-
zatát olvassam: az 1910-es Nyugat-kiadást-e (az 1909. december 17-i nemzeti 
színházbeli előadás szövegét), vagy a Belvárosi Színház 1923. május 12-i fel-
újítására átdolgozottat (az Athenaeum 1924-es kiadását)? A 23-as változatban 
„beszédesebbek” a szerepek (talán Laczkó Géza 1911-es „nembeszélés”-kriti-
kája hatására?),3 több részletkérdést világít meg egy-egy jelenet, következe-
tesebben beszélteti az í-ző nyelvjárást. Ezt közli a Szépirodalmi Könyvkiadó, 
amikor 1956-ban hat kötetben kiadja Móricz színpadi műveit, amiből valószí-
nűsíthető, hogy ezt a változatot találja meg a legkönnyebben a mai olvasó.

Mégis úgy határoztam, hogy az első Sári bírót veszem a kezembe: tömö-
rebb, drámaibb, költőibb.

1 In: Móricz Zsigmond, Ö. M. Színművek 1909–1913, Bp., 1956, Szépirodalmi K., 485.
2 Ady Endre, Móricz Zsigmond (És egy kötet elbeszélés. A  címe: „Hét krajcár”. A  „Nyugat” 

kiadása.), Nyugat, 1909. augusztus 16.
3 Laczkó Géza, Móricz Zsigmond a Nemzetiben, Nyugat, 1911. ápr. 16.
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Tehát: Sári bíró. Nyugat, 1910.

A  bíró „hátulsó házában”, a  voltaképpeni lakószobában játszódik az első 
felvonás, ahol, Arany Jánossal szólva, „sürög-forog, jő-megy a népség”:4 bí-
róválasztás lesz holnap! Egyelőre rutin-izgalmakkal zajlik minden: Sári, a bíró 
felesége, ahogy bizonyára minden korábbi választás előtt, azzal fenyegetőzik, 
ha nem lesz kilencedjére is egyhangú a győzelem, jaj a bírónak.

Az első perceket a „sáribíróság” komikuma határozza meg: nemcsak a 
házban úr az asszony, a bírói pálca is az ő kezében van. Hamarosan azonban 
„baljós jelek” akasztják meg Sári lendületét.

Az első jelzés Pistától, a kisunokától származik, aki valami új nótát tanult Ge-
ditől, a gúnydalokat gyártó rímfaragótól, ám „a versit holnap reggel mongya el”.

Másodjára már csakugyan baljós a jel: az öreg Varju, a falu csavargója, aki-
nek csak a konyháig van bejárása, ma a lakószobába merészkedett volna, ha 
a bíróné ki nem dobja. Egyelőre nem mondott semmit, de magabiztosságára 
Sári asszony „helyzetelemzést” épített. „Pokol nyelje el a toprongyosát. Szegé-
nyek kolomposa! Érzi már, hogy hónap ű is valaki! Bíróválasztás lesz hónap, 
hát árulja a voksát!”

A harmadik jel maga az egyre bizonytalanabb bíró.
Bíró: (bejön, körültopog a szobában, szólna is, nem is; megvakarja a ba-

jusza tövit) Anyjuk. Hé. Hallod.
Bíróné: No.
Bíró: Izé.
Bíróné: Mi a?
Bíró: Hát, hát, – hogy – izé –
Bíróné: Mi a mán megint?
Bíró: No, no, semmi baj.
Bíróné: Baj?
Bíró: Hun a fekete gyászba van mán a pipám?
A negyedik jel – a terjedő hír. Terka hozza, Sári menye.
Bíróné: Fellép!
Terka: Fel! Mán vót is a főszolgabírónál.
Bíróné. Hm.
Terka: Aszonta a főbíró: senki másnak nem tenném, Pengő Kovácsnak 

megteszem.
A  helyzetet komplikálja, hogy a bíróék legényfia, Jóska eljegyezni készül 

Pengő Kovács Lizijét. Ezt a bíróságra pályázó két ház be is veti a csatározásba, 
éspedig bohózatbeli sablon szerint. A bíróné azzal igyekszik visszalépésre kész-
tetni Pengő Kovácsot, hogy Jóskának „kitalálja” Mancit, amire Pengő Kovács 
Lizinek Tas Miskát.

Jön Varju – másodszor, ám most a bíróné invitálja a szobába. Hírt hoz:
„Hát mondok, aszonta Pengő Kovács uram, hogy a legelőt, már hogy a falu 

legelőjét, a hova minden szegény kihajthatja a bocziját, nem osszák fel, – ű 
nem engedi.”

4 A verssor Arany János Kertben című költeményéből való. In: A. J. Kisebb költeményei, Pest, 
1856. Kiadja Heckenast Gusztáv, I. k. 173.
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Már meneszti is Sári az öreget; hordja szét a faluban Sári bíró „szegénypa-
raszti programját”, mely szóra egyezik vetélytársáéval:

„Hát tudja meg az egész falu szegénysége. A bíró azt mongya: jól van! A le-
gelőt nem fogják felosztani! Én nem engedem: …Ő nem engedi! Érti kend? 
Mindent megteszek, – aszongya a bíró – hogy a legelőt ne osszák fel, mert a 
szegénynek is ílni kell. (…) Ugyi, te ezt mondtad? (…) Az a fő, hogy a szegény 
embernek legyen benne gondviselője. Mán pég akarki akarmit mondhat az 
uramra. Meg Pengő Kovácsra. De aztat nem mondhassa, hogy az én uram nem 
szereti a szegínt. Meg aztat se, hogy Pengő Kovács szereti.”

Ez az álság a felvonás komikumának legtartalmasabb rétegét adja: olyan 
szatíra jön ki belőle, amely kétfelé csap, és el is találja mindkét ígérgetőt. Rá-
adásul nemcsak a választások „együtthatója”, a napos napjáig tartó hazudozás 
találja telibe őket, hanem a nyilvánvaló ostobaság is, hiszen a két szó szerint 
egyező ígéret a versengésben kioltja egymást.

És amíg a választási programokkal Varju a falut járja, Sári bíró és Pengő 
Kovács – akár a piramis csúcsán szokás – megmérkőznek. Igazi komédiás 
fordulattal nem a bíróságért, az várhat holnapig: a bíró „hátulsó házában” Sári 
bíró két tinójáért „párbajoznak”. A bíróválasztástól eltérően a tinók dolgában 
erkölcs szabályoz: a  vásár erkölcse, és parola pecsételi meg az egyezséget. 
A  végén csodálatosképpen mindkét fél elégedett. Pengő Kovács elmenőben 
még bekiált a bíróék ablakán:

Pengő Kovács: Igaz a! nem gyünnek el hónap hozzám bírólagziba? Meg 
kézfogóra? (Mármint Lizi és Miska kézfogójára!)

Bíró: El én. El én! Ha te is elgyüssz arra hozzánk. (Jóskáéra meg Manciéra.)
Ennek a felvonásnak tehát komédia a vége: az „egy füst alatt” tinóra-bírói 

hivatalra és szerelmes fiatalokra alkudozás a komikumnak az az „alapesete”, 
amikor a magasrendű értékek (szerelem, hivatal) lefokozódnak a tárgy, a do-
log, a  használati érték (tinók) szintjére. Többnyire szatirikus célzattal alkal-
maztatik ez a konstrukció; Móricz szándéka is ez. Az olvasó és a néző el- és 
felszabadult nevetéssel fizet érte.

Érdekes első felvonást olvastunk. Szórakoztató felvonást láthatott a Nemzeti 
Színház közönsége is. S ha hozzávesszük, hogy a felvonás abszolút főszerep-
lője a bíróné szerepét alakító Blaha Lujza volt, fogalmat alkothatunk a színházi 
hangulatról.

Blaha Lujza.
Móricz eredetileg Rákosi Szidire gondolt, ám Tóth Imre, a Nemzeti igazga-

tója másként határozott:
„(…) Bízza rá Blahánéra: ilyen kedves szerepe nem is tudom, mikor volt. 

(…)
– Ha ő vállalja… én boldogan…
– Hát kérem (…), kérdezze meg tőle – emlékezett vissza Móricz a Blaha 

Lujza rácsos kis kapuja című írásában.5

Tóth Imre ekkor már átadta a művésznőnek a darab szövegkönyvét.

5 In: Nagymihály Sándor, A nemzet csalogánya. Blaha Lujza életregénye, a Helikon KPT Buda
pest kiadása, é. n., I. k. 9.
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– Menjen csak át. Itt lakik szemben, az Emke felett. (…) Első emelet, kis 
rácsos kapu.

Becsöngetek. Egy öreg szakácsné nyit ajtót.
Meghallgat, s  bevezet a másik nagy ajtón az előszobán át. Egyenesen a 

szalonba, mely az előszoba torkolata volt.
Az ismert múlt század végi, selyemmel behúzott szalon (…), ahonnan egy 

pillanat múlva már megjelent egy feketébe öltözött fürge kis öregecske úriasz-
szony, bodrosra zilált frufruval és pici száján édes mosollyal.

– No, jöjjön csak, édes gyermekem, jöjjön csak, kedves fiam, üljön ide szé-
pen és meséljen magáról, kicsoda maga, hol szedte ezt a gondolatot ebbe a 
nagy buksi fejébe (…), hogy ejnye, ennek a vénasszonynak már egy neki való 
szerepet kell csinálni, öreget, csúnya öreg házsártos vénséget, olyat, amilyen 
ő maga, kiállhatatlant, aki mindenkinek elrontja azt az ici-pici kis boldogságát 
(…).

Egészen úgy beszélt, mint a színpadon.
Mintha kész, megtanult szöveget mondana. (…)
– Jó lesz a darabja, ne búsuljon miatta, a jó Isten majd csak megsegít, és 

ha nem lesz jó, majd megjavítjuk, már ne vegye rossznéven, úgy gondoltam, 
hogy megtanuljuk becsületesen, szóról szóra, abba egy szónak is eltévesztve 
lenni nem szabad, ha akarja, már el is fújom magának, pedig sok beszéd van 
benne, és én sohase szerettem a sok beszédet, csak ha van neki veleje.”

Az első felvonásban egymás sarkára léptek az emberek és egymást tolták 
tovább az események. A második felvonás Sári bíró udvarán, hátul „a színben” 
játszódik, és tipikus második felvonás zajlik a napsütéses téli délutánban. 
A mesterségesen megbolygatott-összekuszált események és kapcsolatok meg-
próbálnak működni, ám mivel ennek a legcsekélyebb esélye sincs meg (ezek 
eleve nem működésre, hanem a vígjáték megtorpantására találtattak ki), csak 
annyi történik, hogy minden szereplő besorol a kockára, ahol a sakktáblán 
neki helyet (voltaképpen helyben járást) írtak elő. És várakozik a harmadik 
felvonásra.

A bíróékkal kezdődik ez a helyben járás. A baljósnál is aggasztóbb jelek és 
a most már szöveggel énekelt Gedi-gúnydal („Sári bíró, hum, hum, hum! / Az 
a bíró, hum, hum, hum!”) hatására a rendíthetetlen bíróné fogadalmat (!) tesz; 
mint bajban-betegségben szoktak.

„Vénuram, öreg uram, csak most az egyszer csináld meg, soha többet sem-
mit se kívánok tűled. Nem bánom ezután, ha egyebet se teszel, csak a pipádat 
piszkálod. (…) Nem bánom, öregem, ha olyan bolondot teszel is, mint a tokaji 
hegy, nem szólok bele.”

A fiatalok (Lizi és Jóska) „gabalyodásáról” tudja az olvasó, hogy az a bíró-
választáshoz kreált kisszerű „taktika”, lényegét (és tartósságát) tekintve pedig a 
vígjáték buborékja. Képtelenség, mely magától elhalna, ha Lizi, a bájos és naiv 
leányka nem gondol egy „férfiasat”, egy nyerőnek ígérkező választási taktikát: 
legyen bíró az ő apja; s mivel ez nincs ellenére Sári bírónak sem (egyedül Sári 
bírónénak lenne ellenére), a másnapra tervezett kézfogók száma a kívánatosra, 
Liziére és Jóskáéra csökken.

„Receptje” a következő.
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Haragítsa magára Sári bíró az öreg Varjut, s akkor az elviszi a falu szegé-
nyeit a másik oldalra. Hajdók sógort pedig rá kell venni, hogy titokban (Sári 
előtt mindenképpen) a módos gazdákat terelje Pengő Kovácshoz.

Sári bíró örömmel kapott Lizi szavain, és elzavarta udvaráról az egyre 
gátlástalanabbul követelőző Varjut, mondván: „Bíz a falu tolvaját nem teszem 
csősznek.” Hajdók sógort pedig menesztette a gazdák közé.

A  harmadik felvonásban a sakkfigurák lelépnek a kockáról és meglépik 
előírt lépéseiket.

Sári bíróéknál a férfiak (a „beavatottak”) tudják, mi lesz a választás kimene-
tele, ám színlelik az izgalmat. Hajdók sógor „lép”, és hozza a hírt. Ő is színlel: 
nem a hírközlés szabályait követi, hanem a népi történetmondásét.

„…Hát úgy vót a, hogy ahogy ma reggel elmegyünk innen, nagy fittyel, hát 
nem is gondolt ott a világír se senki semmire. Begyütt oszt a főbíró, meg a 
jedző, meg a bíró úr, oszt aszonta a főbíró, hogy hát eegyütt bíróválasztani. Jól 
van. Hát akkor csak feláll Nagy Pál Istók, a kebelibe nyúl, oszt aszondi: A kösség 
azt kíváni, hogy Pengő Kovács gazda legyík mán a bíró, itt az irás rulla. Mind 
az egísz falu, 186-an írták alá, hogy ők mind Pengő Kovácsot akarik bírónak.”

Lizi „lépése” – újra meglepetés. Az, hogy ideszaladt, meglepte a bírónét is.
Bíróné: (…) Na lám, milyen szerencsés lábbal kőttem én ma. Én újságolha-

tok ilyen nagy hírt a Pengő Kovács jánynak. (Megtörül egy széket a kötényével 
s megvető hízelgéssel szól.) Tessék leülni nálunk, Lizi kisasszony, bíró kisasz-
szony.

Egy perc múlva azonban már fullánk a szava.
Bíróné: Ó, ne tetesd magad; átlátok rajtad, mint a szitán. Hunczut a májad, 

a veséd, a zuzzád. Hunczutságból vagy tetőtül-talpig, mint az apád.
Új helyzet – új Lizi: bája a küzdelemben eltűnt. Az új bíró lánya úgy veszi át 

a régi bírónétól a váltóbotot, hogy átveszi vele a szerep teljes fegyvertárát is.
Lizi: Nem csak úgy az égbül pottyant ez a ménkü. (…) Hát tuggya meg  kied, 

velem húzott ujjat! (…) Én irattam alá a szegínysíget Varnyuval, a gazdákat Haj-
dók sógorral. Én csináltam ki, hogy egy szó se kerüljön a kied filibe. Mert ha 
kied napamasszon, én meg vagyok menyemasszon! Úgy próbálja meg tülem 
elvenni a fiát, hogy ott szabatom ki a Rétekalja legelőrészit, a  túlsó határba, 
a Tiszaöntésbe, a hun ötször megy rá az árvíz még száraz esztendőbe is. Osz-
tán ha kied bírót tudott csinálni az urából, én is fogok a magaméból.”

Lizi nemcsak a bíróné „szótárát” alkalmazza hiba nélkül („én… én… én”); 
utolsó mondatában Sári bírócsináló „filozófiája” szólal meg.

Felismerte-e a bíróné Liziben önmagát?
„Siralma” azt sejteti: igen.
Bíróné: (két kezét égre emeli) Óh mennybéli jehovaisten. Hallottál mán ijet 

odafenn a Khérubimok közt?… Hiszen ez nem vércse, ez kettősfejű sárkány 
kígyó!… Oh jó falu, szegíny falu, ídes szülőfalum; ó micsoda sorsra jutottál!…

S végül még egy kérdés: kit jegyez el Jóska (ma vagy bármikor), szerelmes 
Lizijét vagy Sári bíróné reinkarnációját?

Jóska: (…) Hát mi bajod?
Lizi: Aszonta az anyád, hogy –
Jóska: Mit?
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Lizi: Lepocskondiázott mindennek. Annyi becsületet nem hagyott rajtam, 
mint a körmöm feketéje. Még azt merte mondani, hogy én fundáltam ki az 
egész bíróválsztás módját –

Jóska: Hát azt eltanálta.
Lizi: De ü nem tudhassa, hogy meri rám fogni? (Sír) (…) Tudom, hogy az-

után is hazajársz az anyád kötője mellé; csak az ü parancsát fogod mindig les-
ni. De nem is lesz ennek jó vége. Soha jó vége nem lesz ennek! (…) De tudom 
istenem, ott is hagylak az első napon, a méken anyád belepiszkál a dógomba.

Vígjáték: mégiscsak boldog befejezés kell.
Az új bíró kérőbe jön: vőlegénykérőbe (fordított világ?) – látszólag szent a 

béke. A fiatalok telket kapnak a falu kellős közepén. S mint a mesében:
„Ha megtollasodnak, kastélyt építhetnek ott maguknak.”

Alexander Bernát a Budapesti Hírlapban (1910, 299.) adta közre, mit látott 
a Nemzetiben.

„Egészében (…) bizonyos csalódással távozott a közönség, talán többet 
várt, mert Móricz Zsigmond is azok közül való, akik előtt harsonások jártak.”

Valóban: a Hét krajcár novellái után még Ady Endre is megfújt egy „harso-
nát” a Nyugatban. S ha a kisprózai írások után, azokat tartva mércének, csaló-
dott a Sári bíró közönsége (mondjuk így: a közönség egy része), akár érthető 
is: a színdarab nem múlta fölül a novellákat (vagy a novellák többségét). Nem 
érthető azonban, s valójában meg sem is fejthető Alexander Bernát következő 
mondata; mintha arra célozna, valaki(k) le akarjá(k) „lapítani” Mikszáthot és 
Gárdonyit, s éppen Móricz lenne hozzá a „dorong”?

„Amikor megjelent a lámpák előtt mosolygó, majdnem nevető arccal, mi is 
örültünk az ő örömének, de mégis kívántuk: Ne engedje, hogy erőtlen kezek 
dorongnak forgassák, mellyel Mikszáthot, Gárdonyit le akarják lapítani. Féltem 
– a dorongot.”

Fenyő Miksa6 a Nyugatban jószerivel nem is a Móricz-előadásról ír, hanem 
Alexander Bernát rémképeit utasítja el.

„Móricz Zsigmondnak kötete jelent meg Hét krajcár címen. Pompás kötet; 
aki ért valamit az írásművekhez, aki szereti az irodalmat: igaz gyönyörűsége 
tellett benne. Ezt megírta a Nyugat, megírta az Újság, az Élet, az Egyetértés, 
a Pesti Hírlap, az Új Idők; megírták: hogy egy kiváló íróval gazdagodott a ma-
gyar irodalom, de senkinek eszébe nem jutott Mikszáthtal vagy Gárdonyival 
szembeállítani, rőffel mérni tehetséget. Honnan vette ezt a vádat?”

Ignotus alapos ismertetőjéből kiderült,7 hogy elsősorban a színmű az elem-
zés tárgya, a színházi előadást épp csak érintette. Őt magát idézve a követke-
zőképpen lehet összefogni a fontosabb megállapításait.

1. „(…) a Sári bíró meséje nem egyszerűen csak kedves vagy nem kedves 
történet, hanem született komédia-mese, s hogy embereit (…) a máshogy nem 
történhetés s az ezek következtében való történés vaskapcsa tartja össze.”

2. „Ennek az egységes parasztkomédiának a lelke drámai, mert a története 
végzetes. (…) Bíróné asszonyom ellen nem az ura, nem a falu, nem a fia, nem 

6 Fenyő Miksa, Alexander Bernát két bírálatáról, Nyugat, 1910, I. 73–76.
7 Ignotus, Sári bíró, Nyugat, 1910. I. k. 22–26.
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a leendő menye, nem is a huncut Gedi lázad föl, hanem az élet. Az élet, mely 
mindennel túléleti magát… A bíróné asszonyom urasága is így túlélte magát 
mindenestül (…), s így mikor aztán egy cölöpe meginog, egyszerre mindenfelé 
jelentkezik az ingás, a repedezés, a törés, a betörés, s egyszerre az egész ösz-
szeomlik.”

Ignotus voltaképpen a magát túlélő helyzet modelljét ismerte fel; s bár úgy 
tűnik fel, ágyúval lőtt verébre (Sári bíróék komédiás „összeomlása” mégsem 
világra szóló dolog!), mégis: a kis világ „cseppjében” felismerszik a „tenger”, 
a választási ígérgetések-rászedések komédiája.

3. „(…) Nagyon is tudja, mi való elmondásra és mi való megtörténésre, 
de a darabja részleteiben még sok helyütt beleesik abba, hogy mégiscsak el-
mondja azt, amit megtörténtetni kell. (…) A kihagyásos előadás, mely a novel-
lát oly drámaivá teszi, a drámában a megokolás s az előkészítés híja gyanánt 
jelentkezik.” (Én a „kihagyásos előadásban” a dramaturgia erejét, úgyszólván 
Csehov „három-pontjait” vélem „hallani”, ám csak itt, s még a Falu egyik-másik 
egyfelvonásosában. A  későbbi színművekben már nem: később „megtanult” 
„szabályszerű” dramaturgia szerint darabot építeni.)

4. Röviden kitért a színészekre is. Elsősorban Blaháné alakítására. Tulaj-
donképpen idéznem kellene mind a húsz sort, amelyben leírja a varázslatot, 
a  mindenkorit, amikor Blaha Lujza színpadon van. Mert „(…) mily gyönyö-
rűség tudni, hogy az ő drága személye még itt szépíti köztünk ezt a csúnya 
világot(…)”, csakhogy „Blaháné egyénisége elválaszthatatlan az édességtől, az 
elragadó bájosságtól, a  darab Sári asszonyában pedig semmi sincs ezekből 
a tulajdonságokból”. Mindebből pedig Ignotus szerint az lett, hogy Blaháné 
„bájossága elejtette” az akarnok, a kemény, a kardos bírónét, voltaképpen a 
„Sári bírónét”, mert „a Rákóczi-indulót nem lehet viola d’ amouron eljátszani”. 
(Tudjuk: Móricz Rákosi Szidire gondolt, Tóth Imre Blaha Lujzára. Móriczot le-
nyűgözte Blaha Lujza „drága személye”; Móriczban a színházi rajongó legyőzte 
a színpadi szerzőt.)

Dícséri „Ujházi mestert”, Ligeti Juliskát, Rózsahegyiről pedig azt írja, hogy 
„olyan volt, mintha nemcsak szerepét, de a játékát is Móricz Zsigmond írta volna”.

Laczkó Géza a Falu bemutatójáról írta a Móricz Zsigmond a Nemzetiben 
című kritikáját,8 de pár sorban visszatért a Sári bíróhoz is. Méltató gondola-
tai val alighanem túlbecsülte Móricz első színházi jelentkezését. Azt írta: „Mikor 
Gárdonyi Bor-át láttam (…), ez az élet, mondtam magamban. Más is azt hitte 
akkor, amit én, hogy a magyar paraszt színpadra állításában Gárdonyi kimond-
ta az utolsó szót. És jött Móricz Zsigmond a Sári bíróval, amelynek zamatos 
humorú klasszicitása is, cselekvéshiánya is Kisfaludy Pártütőkjére emlékeztet, 
–  és Gárdonyi elévült.” Nem mondja meg, miben látja Gárdonyi elévülését, 
a Sári bíróra vonatkozó elismerés („zamatos humor”, „cselekvéshiány”) pedig 
A bor színpadának éppúgy erénye.

„Falusi színmű”. A „névadás” Hevesi Sándortól való, aki A bor című szín-
művet „népies vagy inkább falusi színműnek” nevezte. Úgy, hogy a falu apraja-

8 Nyugat, 1911. ápr. 16.
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nagyja, szegénye-módosabbja színen lenne a maga század eleji problémáival, 
nem „falusi” darab a Sári bíró, de A  bor sem állna helyt ilyen rugalmatlan 
kritérium előtt. Baracs Imre sem bajlódik gazdaságával, nem tudjuk, szűkölkö-
dik-e, és faluja szociális helyzetéről sem esik szó. Ha azonban úgy tesszük fel 
a kérdést, hogy falusi élet van-e ezekben a művekben, már határozott igennel 
válaszolhatunk.

De így van ez Móricz ez időben írt „falusi” kisprózájában is.
A Hét krajcár novelláiban első ránézésre a falu apró dolgai sorjáznak. „Hó-

fehérre, fényesre meszelt” ház gólyával a tetején, belül mogorva vénember, 
másutt évődő szerelmesek vagy tragédiába sodródó szerelem, csodabogár ha-
rangozó falut felbolygató ötlettel, „aranyos öregek” még aranyosabb humorral, 
anya gyermekével egy csupor sovány tejjel, anya gyermekével sok kacagással, 
hat krajcárral, és egy koldussal, aki pótolja a hiányzó hetediket…

Apróságok?
Ezek a szegénység novelláinak végzetes csattanói. Mert hiába volt a koldus 

krajcárja; szappanra elég, lámpaolajra már nem. Erre megint kacagni kellett: 
„(…) nagyot, nagyot”. Kacagott is az anya.

„Fuldoklás jött rá a kaczajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás és a hogy odaáll-
tam alá, hogy támogassam, a mint két tenyerébe hajtott arczczal hajlongott, 
valami meleg ömlött kezemre.

Vér volt, az ő drága, szent vére. Az anyámé, a ki úgy tudott kaczagni, a hogy 
a szegény emberek között is csak kevés tud.”9

Írjuk csak e mellé az életcsattanó mellé Ady Endre sorait a „szalmás tetejű 
kunyhók” szegényeinek haláláról:

„Kunyhó, olaj-mécs, munka, éhség,
Gyermek, rongy, szégyen és a többi
S végül a legnagyobb parancs jött:
Tessék a tüdőt kiköhögni.”10

Csodálkozhatunk-e, hogy ezt a nyomorlátó „vérrokonságot” felismerve 
megszólalt Móricz üdvözlésére a legnagyobb „harsonás”?

„(…) Hej, Uramisten, hej Móricz Zsigmond, drága nagyszívű kenyeres pajtá-
som, milyen egyszerű és milyen egyetlenül nagy dolgot míveltél te. Meglelted 
a magyarságot, melyről már azt kezdtük hinni, hogy nincs is. (…)

Alig tudom a ceruzámat fogni, hogy Móricz Zsigmondot, hogy éppen Móricz 
Zsigmondot össze ne égessem toluló nagy forró szavak, képzelések hirtelen 
forróságával. Csak egyetlenegy ujjongásomat bocsátom szabadon: ez a mi 
fajtánk, újra itt van egy ragyogó, kis ember belőle, tehát minket akar a jöven-
dő, s ránk van szüksége. (…) Hogy micsoda fajta? Hajdu-szélen, Szabolcsban, 
Bihar-szélen, Szatmárban, Ugocsában, Szilágy-szélen él. (…) Ez a tájék Magyar-
ország dagasztó teknője, s ennek fajtájából, a mi fajtánkból s e vidékről kellett 
a megindult magyar intellektuális forradalomnak vitézeket kapnia. S ebből a 

9 Móricz Zs., Hét krajcár. Elbeszélések, Bp., 1909. A „Nyugat kiadása”, 11–12.
10 Ady Az öreg Kunné c. költeményéből a Szeretném, ha szeretnének c. kötet (1909) szerint 

idézek.
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mi fajtánkból jött most megint ime egy Móricz Zsigmond, aki egyedül felér egy 
forradalmi szabad csapattal.”11

Hosszú évekre szemet szúrhatott bizonyos körökben az Ady-esszé utolsó 
mondata; hozzájöttek még Móricz ’19-es riportjai, egyebek. Tény, hogy amikor 
Hevesi Sándor 1923-ban a Nemzeti Színház tervébe iktatta a Sári bírót, politikai 
oldalról induló sajtóhadjárat „eredményeként” a darabot a színház nem tűzhet-
te műsorra.12 Móricz levélben köszönte meg Hevesi jóindulatát:

„Igen tisztelt igazgató úr! Ön azzal a kitüntető ajánlattal keresett föl a sze-
zon elején, hogy felújítja, műsorra tűzi az én Sári bíró című darabomat.

Mivel azonban ez a kérdés a politika porondjára került, s mivel a politika és 
a művészet külön irányú emberi akciók, s mivel már Apollo kénytelen volt Mars 
elől visszavonulni szent csöndjének Olimposzára: én is levonom a konzekven-
ciákat, s kérem Önt, méltóztassék a Nemzeti Színház tulajdonában levő dolga-
imat visszaadni, illetve a Sári bíró, Pacsirtaszó és a Falu című színműveimnek 
szerződéseit megszüntetni.

Budapest, 1923. február 2.”13

Közben elkészült a Sári bíró átdolgozása, s ha nem mutathatta be a sajátos 
helyzetben lévő Nemzeti, bemutatta a Belvárosi Színház. És ha 1909-ben nem, 
most Rákosi Szidi játszotta a bíróné szerepét.

Úgy tűnik fel, a szegedi színháznál nem tudtak sem Móricz politikai meg-
ítéléséről, sem a Nemzeti Színház „esetéről” a sajtóval, mert műsorra vették; 
természetesen Szegeden is lett „esete” a Sári bírónak.

„A szegedi színház 1925. szeptember 26-án Móricz Zsigmond Sári bíró című 
vígjátékával nyitotta meg az évadot. A Szegedi Új Nemzedék és Dobay Gyula, 
a  színügyi bizottságban a szélsőjobboldali volt kormánybiztos, destruktívnak 
nevezte Móriczot és vígjátékát. A színügyi bizottságtól függő színigazgató, Andor 
Zsigmond két előadás után (26. és 27.) levette a darabot a színház műsoráról.”14

Az „esetre” Juhász Gyula a Délmagyarországban másfél flekkes dramatizált 
pamflettel reagált. Címe: Sári bíró Szögedébe. Alcíme: Parasztvígjáték. Úri szo-
morújáték. Kultúra füzértánccal. Vagy amit akartok. Az aláírás: Gyalu.15

Íme pár sor ízelítő a „tartalomból”.
Sári bíró országjáró útja során Szegedre érkezett. Ott az ügyben illetékes 

„kupaktanács” vallatóra fogta.
Nyakolaj (Dobay Gyula): Aztán mondja csak, ki fia kend?
Sári bíró: Móricz Zsigmond volt az apám. (…) Az Ady Bandi kenyeres pajtása (…).
Az ostobaságon nem lehet segíteni; az előkelő patrónus, Ady neve sem 

törte át a tudatlanságot. Nyakolaj reflexből a húszas évek nyomvonalára tapadt: 
ez a Móric nem zsidó?

És ettől fogva egy falusi bíró csatázik egy város kulturális „elitjével”.
Nem nyerhetett a város ellen; a szegedi „kupaktanács” (nem a pamfletbeli!) 

hatalma és ostobasága frigyre lépett, s a következő határozat született (ugyan-

11 Ady E., Móricz Zsigmond, Nyugat, 1909. augusztus 16., 169–170.
12 Móricz Zs., Naplók 1924–25, Noran Kiadó, 2010, 837.
13 Móricz Zs., Ö. m., I. k. 486.
14 Juhász Gyula, Ö. m., szerk. Péter László, 7. k., 425.
15 J. Gy., Ö. m.,7. k., 207.
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csak nem a pamfletben, hanem a valóságban): két estét engedélyeztek a Sári 
bírónak, „ha már egyszer a Nemzetiben is megtűrték”. („Egyszer” – valóban, 
1909-ben, ám „kétszer”, 1923-ban másodjára, már nem!)

Nem a pamflet volt Juhász Gyula utolsó szava Sári bíró kétnapos „bekuk-
kantásáról” Szegedre. Az Est 1925. november 29-i számában Móricz Zsigmond 
című költeményében megkövette a városából kiutasított színpadi szerzőt. Nem 
könnyű eldönteni, hogy a költemény szépsége, márványba kívánkozó emelke-
dettsége gyönyörködteti-e jobban az ember lelkét, vagy Juhász Gyula emberi 
nagysága, bátorsága. Az utolsó három strófát idézem, döntse el, aki tudja.

Ha megdobott kövével az irigység,
Ha megcsúfolt szavával a galád,
Lelked tovább tetézte drága kincsét
S tovább pörölted néped igazát.

Nemes vad voltál hinár-rengetegben,
Hol mindig áll a hajtás, csapda int,
Hol az igaz magyarság mindig ellen
S elvéreznek legméltóbb álmaink.

De a magyar nyár termő kedve nem hül,
A magyar ősznek forr még új bora
És én hiszem, hogy győzelmedre csendül
Minden pohár e tájon, cimbora!

Jeney Klára
Merre van előre?




