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kell hozni egy szobabelsőt, ahol mellesleg az ágy
takarója piros, rajta a lepedő fehér, a paplan pe-
dig természetesen zöld), az oszlopok előtt cse-
nevész fácskák, melyeknek bizonyos ágait fe-
hérre meszelték, s a jelenetváltások közti sötét-
ben csak ezek a fehér keresztek világítanak so-
katmondóan, sőt, a nagy jövés-menésben e ke-
resztek jobbra-balra hajladoznak. A záróképben
a keresztekre zuhan a harci sátor, hátul pedig a
királyt látjuk, amint szinte ráfeszíttetik a három
színre szakadt trikolórra.

Koncepciót, üzenetet hordozó illusztráció
egyfelől - ugyanakkor átgondolt és jól kidolgozott
emberi szituációk másfelől. A rendezőt és
színészeit dícséri, hogy megőrzik a jelenetek
életszerűségét. Ez különösen olyankor nehéz,
amikor sok szereplő van a színen, és a szöveg
nélküli jelenlét illusztratív, mintha-színházba
csúszhatna át. Ám nem ez történik, mert a színé-
szek - Ács Tibortól Hajdú Gézáig, Dobos Imrétől
Varga Vilmosig - nemcsak a végszavakra, de a
szituációkra is figyelnek. A páros jelenetek elem-
zése és kidolgozása pontos: különösképpen ér-
vényes ez Mária és Zápolya találkozására (az ál-
talam látott előadáson Molnár Júlia játszotta a ki-
rálynét, a másik szereposztásban Kovács Enikő
látható - Zápolya alakítója Medgyesfalvy Sán-

dor). Végeredményben tehát egy részértékekkel
bíró, a produkció egészét tekintve ellentmondá-
sos előadás született Nagyváradon. A Mohács
időszerűsége mindenesetre kiderült. Erről per-
sze nem csak a váradi színház és nem csak Háy
Gyula tehet.

Göncz Árpád: Rácsok (temesvári Állami Csiky Ger-
gely Színház)

Díszlet- és jelmeztervező: Ioan Badila. Rendezte:

Laurian Oniga.
Szereplők: Makra Lajos, Fall Ilona, Szász Enikő, Du-
kász Péter, Nemes Péter, Makra L. Katalin, Higyed
Imre, Majorán Attila, Sütő Udvari András, Mátray
László, Orbán Attila, Orbán István, Réthy Margit, Hozó
Márta, Szilveszter Olga.

Háy Gyula: Mohács (nagyváradi Állami Színház Szig-
ligeti Társulat)
Jelmez: Győrffy Anikó m. v. Szcenikus: Szabó Károly.
Díszlettervező-rendező: Seregi Zoltán m. v.
Szereplők: ifj. Kovács Levente, Kovács Enikő -
Molnár Júlia, Tatai Sándor m. v., Rátkai Zoltán, Rácz
Mari, Dobos Imre, Ács Tibor, Medgyesfalvy Sándor.
Varga Vilmos, Halasi Erzsébet, Szentmiklósi József,
Hajdu Géza, Borsos Barna, Szabó Barna, Meleg
Vilmos, Körner Anna, Földes László.

Román Judit (Marianne) és Pálfi Zoltán (Oszkár)
az egri Mesél a Bécsi Erdő című előadásban

Két városban Mesél a Bécsi Erdő: Miskolcon
és Egerben. A két előadás meglehetősen
egyforma, noha minden ok meglenne
rá, hogy különbözzenek egymástól.
Nem egyszerűen azért, mert más-más a
rendező, a tervező és a szereplőgárda. Az még
érthető, hogy a díszletek hasonlítanak egymás-
ra, hiszen a szerző részletekbe menő használati
utasítással látta el népszínjátékát. Nem csoda,
hogy Miskolcon éppúgy giccsfestészeti
mázolmány tágítja a horizontot, mint Egerben, s
mese-
könyvbe illő, babakék-babazöld-babarózsaszín
portálok jelzik Bécs nyolcadik kerületi üzletsorát.
A színpadképek arra utalnak, hogy egyik
rendező sem kívánja megfosztani a Mesél a Bécsi
Erdőt attól a vékony, édeskés máztól, amely
mögül
a darab keserű gondolatai is kibonthatók lenné-
nek. Ekkor láthatóvá válnék egy kegyetlen
dráma: a kispolgári idill kiábrándító valósága.
Törté-

netesen erről szól a darab. Ödön von Horváth
nem az illúziókeltés, hanem az illúziórombolás
szándékával írta.

Szóval a két előadás egymásra üt, s ez azért
különös, mert a szereposztásból lényeges elté-
réseknek kellene következniük. Ugyanis a három
főszereplő - Marianne, Alfréd és Valéria -
teljesen más életkori viszonyban áll egymással
Miskolcon és Egerben. Miskolcon - annak hor-
váthi rendje és módja szerint - fiatalember ala-
kítja Alfrédot s korosodó színésznő Valériát. Ami
tökéletesen megfelel a darab támasztotta igény-
nek, hiszen kettejük kapcsolata azon alapul,
hogy a linkóci, ámde szerethető ficsúr anyagi tá-
mogatás ellenében szerelmi szolgáltatást nyújt a
hervadó trafikosnőnek. Egerben javakorabeli
férfi játssza Alfrédet s viruló fiatalasszony Valéri-
át. Ami erősen megingatja a történet hitelét, an-
nál is inkább, mert az előadás nem szolgál értel

mezhető magyarázattal erre a sajátos felállásra.
Voltaképpen csak a színház egyik súlyos gond-
jára hívja fel a figyelmet.

Amikor önálló társulat alakult Egerben, jó né-
hány fiatal színész csatlakozott hozzá. Azóta vi-
szont jelentősen megemelkedett a tagság átlag-
életkora, s ez korántsem csupán a múló éveknek
tulajdonítható. Az igazgató ugyancsak kivette ré-
szét a társulat öregítéséből. Gall László megsza-
badult attól az ifjú csapattól - Tízek Társasága -,
mely infantilis módszerrel próbálta megtörni a
direktor hatalmát. Csakhogy a rendcsináláson
talán többet veszített a színház, mint amennyit
nyert. Például azóta nem járt Egerben Valló Pé-
ter, pedig a vele való munka jót szokott tenni a vi-
déki társulatoknak. Ennél sokkal nagyobb baj,
hogy Gali elmulasztott a távozó fiúk helyére ha-
sonló korú utánpótlást szerezni. Ennek követ-
keztében az egri színháznak most nemhogy jó
fiatal színésze nincs, de egyáltalán semmilyen
sincs. Így állhatott elő az a helyzet, hogy az alka-
tilag sem éppen bonviván típusú Fésűs Tamás ifjú
hősszerelmessé avanzsált.

Eltérő rendezői felfogást indokolna a két Mari-
anne eltérő alkata és szerepformálása is. Az egri
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Margitai Ági (Valéria) és Szervét Tibor (Alfréd) a
miskolci előadásban (Jármay György felvételei)

Román Judit már „első blikkre" sem áldozattí-
pus. Vehemens, elszánt fiatal lány, aki képes ér-
vényt szerezni akaratának. Aligha lehet kedve
ellenére férjhez adni. Ő, ha veszekszik, két kéz-
zel esik neki partnerének. Román Judit Marian-
néja nagyon is hétköznapi lány: derűs, mosoly-
gós és kacér. Gátlástalanul szemez egy majd-
nem ismeretlen férfival a saját eljegyzésén. Ezt a
nőt nem kell félteni. Csalódott a házasságában,
magára maradt, de meg fog állni a lábán. Nem
hal éhen, megkeresi a maga és a fia kenyerét. Ha
a Maximban pucéran, akkor ott és úgy. Amikor
apjával szembesül a lokálban, mondén stílusban
rágyújt egy hosszú cigarettára. Nyugodt, maga-
biztos, megállapodott. Így fog élni ezután, ilyen
egyszerű ez. Ő realista.

Miskolcon Zborovszky Andrea „felhőn járó"
Marianne. Titka kifürkészhetetlen - benne rejlik
a Liliom Julikájának titka is -, sértődöttsége
megnevezhetetlen. Van valami sejtelmes, bo-
nyolult női varázsa. Törékeny kis asszony. Két-
ségkívül „az a nő - ahogy Ödön von Horváth
mondatja Alfréddel -, akivel egy igazi férfi
anyáskodni kezd". Ezt a Mariannét valóban
megalázhatta a börtön, s létező illúziókat veszí-
tett el a kedvezőtlen fordulatok során. Zbo-
rovszky Andrea dacos jelenség, hihetővé teszi,
hogy egy ponton túl minden mindegy számára, s
már csak a kisfia érdekli. Más miegyebekkel
szemben immunissá vált. S a végén a gyermek

halálhírére hirtelen elemi erejű indulatok szakad-
nak ki belőle.

Ami a rendezést illeti, Egerben a vendég Kin-
cses Elemért mintha jobban inspirálta volna
Ödön von Horváth műve, mint Árkosi Árpádot.
Árkosi Miskolcon azzal fejeli meg a játékot, hogy
a jelenetközökben beküld egy lurex frakkba
öltözött revüembert. (Minta harmadik részben
kiderül, ő a Maxim konferansziéja.) Az a dolga,
hogy néma közjátékokkal baljósan múlassa az
időt. Kicsit ront démonias hatásán, hogy közben
elegáns mozdulattal leemeli cilinderét, láthatóvá
téve tar fejét, mire a miskolci közönség
harsányan megörül a Fogyival és Mr. Hairrel
hírnevet szerzett Janik Lászlónak.

Kincses Elemér a végére tartogat frappáns
hatást. Marianne dúltan tologatja az immár üres
babakocsit, miközben mögé settenkedik Oszkár,
s belemarkol a mellébe. A húsra vágyó hentes
hálásan-huncutul felpillant az egek urára, majd
hóna alá kapja a lányt és kihurcolja a szín-ről.
Marianne nem ereszti el a babakocsit, így az is
kivonszolódik. Nem bántam volna, ha a miskolci
előadás is jelzi - ilyen mértéktartóan , de hatá-
rozottan - az agressziót, az emberellenes ter-
rort. Árkosi egy hintalónak veszi fejét az utolsó je-
lenetben.

A miskolci Mesél a Bécsi Erdő bőségesebben
van ellátva színészekkel, mint az egri. Egerben
Román Judit ugyan elfogadható ajánlatot tesz
Marianne figurájára, ám Fésűs Tamás csupán
sémákra és külsődleges eszközökre hagyatko-
zik. (Különösen kirívó ez a gyermek halálakor.)
Saárossy Kinga életkorban alul maradva nem
sokat érzékeltethet Valéria kapuzárás előtti pá-

nikjából, kétségbeesett férfiszerzési-megtartási
igyekezetéből. Csendes László komikai figurává
egyszerűsíti a Tündérkirályt. Miskolcon Szervét
Tibor személyében fiatal, tehetséges színész
formálja meg Alfrédot, aki képes kellően ambiva-
lens hatást kelteni: vonzóan sármos és taszítóan
felelőtlen. Alakításának legszebb pillanataival az
utolsó jelenetben rukkol elő, amikor őszinte cso-
dálkozással megállapítja, hogy fáj neki a fia halála.
A megdöbbenés megrendüléssé válik benne. Van
rá esély, hogy a darabon túl felnöveszti őt ez a
tragikus haláleset. Margitai Ági remekel Valéria
szerepében. Nagyon egyszerűen dolgozik: ko-
rából, elmúlt fiatalságából drámát fakaszt a szín-
padon. Egerben Pálfi Zoltán külseje - hórihorgas
alakja, kopaszsága, dús bajusza - elkarakteresíti
Oszkárt, míg Miskolcon Karczag Ferenc
megsejtet valamit a szerelmes hentes igazságá-
ból is.

Amúgy azt mondják, a miskolci előadás igen jó.
Nem tudom. Nekem nem elég érdes, nem elég
kemény. Csöppet sem akarja meglepni,
megdöbbenteni az andalító címre bejövő közön-
séget. Ahogy Egerben nem, úgy itt sem verik be-
le az orrunkat az operettkülső mögötti fájdalmas
valóságba. Meglehet, bennem van a hiba. Az
Ascher Tamás-féle „perdöntő" Mesél a Bécsi Er-
dőhöz (Kaposvár, 1977) sajnos nem volt szeren-
csém, de láttam néhány éve Zsámbéki Gábor
rendezésében a Kasimir és Karotinét az Ódry
Színpadon. Az a „lórúgás" erejű előadás hatá-
rozta meg az én Ödön von Horváth-képemet.

Ödön von Horváth: Mesél a Bécsi Erdő (Miskolci Nem-
zeti Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Dóra Gábor m. v.
Jelmez: Csik György m. v. Zene: Darvas Ferenc m. v.
Zenei vezető: Gillay András. Mozgás: M. Kecskés
András. Dramaturg: Bérczes László. Rendező: Árkosi
Árpád.
Szereplők: Szervét Tibor, Margitai Ági, Csapó János,
Zborovszky Andrea, Karczag Ferenc, Honti György,
Sallós Gábor, Máhr Ági, Máthé Éva, Benedek Gyula,
Somló István, Ábrahám István, Horváth Zsuzsa, Péva
Ibolya, Komáromy Éva, Janik László, Galkó Bence,
Molnár Anna, Márfi Vera, Kovács Vanda, Tóth Edina,
Majláth Marianna, Viskovics Krisztina, Baranyi Péter,
Guzi Emese, M. Szilágyi Lajos, Juhász Árpád, Simon
Ildikó, Szegedi Dezső, Farkas Szilvia.

(Egri Gárdonyi Géza Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Kastner Péter. Jel-
mez: Szabó Ágnes m. v. Zene: Aldobolyi Nagy
György. Koreográfus: Kelemes Márta. Dramaturg: Lő-
kös Ildikó. Rendező: Kincses Elemér m. v.
Szereplők: Fésűs Tamás, Saárossy Kinga, Csendes
László, Román Judit, Pálfi Zoltán, Dezsényi Péter, M.
Horváth József, Losonczy Ariel, Ribár Éva, Kelemen
Csaba, Pistyur Attila, Réti Árpád, Tatár Gabi, Váli Zita,
Matolcsi Marianna, Dévai Péter, Solymosi Tibor,
Lengyel Edina, Klepács Andrea, Nagy Enikő,
Berzéki Krisztina, Szél Anikó.


