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tör ténni köz tük szinte semmi.
Áron László Ga jevje pél dául egy
pil la na tig sem hat más nak, mint
üres fe csegônek. Mül ler Jú lia Ra -
nyevsz ka ja ként meg vil lantja azo -
kat a cso dá la tos sze me ket, ame lye -
ket Lo pa hin em le get, és szé pen éli
meg ag go dal mát a har ma dik fel vo -
nás ban, de ala kí tása min den más
vo nat ko zás ban fel szí nes ma rad.
Mél tá nyol ha tó a Lo pa hint ját szó
Fandl Fe renc. (Még an nak a cse -
hovi kö ve tel mé ny nek is meg fe lel,
hogy „ne le gyen rö vid a haja, mert
a fe jét gyak ran hát ra veti”.) Fandl
Lo pa hinja jó szán  dékú, ké pes sé -
ges em ber. Ha igaz sá go sak va -
gyunk, nincs is sok okunk ide gen -
kedni tôle. Al kal mas az életre,
szem ben az al kal mat la nok kal. Van
az a gyöngy szem je le nete a ne gye -
dik fel vo nás ban, ami kor meg kérni
ké szül Varja ke zét. Var ját az ér de -
sen mély hangú és mély ér zésû
Bo dor Né meti Gyön gyi for málja
meg, az elôadás leg komp ak tabb
tel je sít mé nyét nyújt va. Áll nak a
szín pad két ol da lán, s Fandl Lo pa -
hinja nem is igen igyek szik meg -
szó lalni. Vol ta képp meg sem pró -
bálja fel esé gül kérni a lányt.
Annyira re mény te len, hogy em be -
rek egy másra ta lál ja nak.

Ebbe az ígé re tes je le netbe be le -
csör gött hi he tet le nül hosszan egy
ze nélô mo bil a zsöllyébôl. Ami ar -
ra utal, hogy ta lán nem csak a mis -
kolci tár su lat nem iga zán fel ké -
szült és érett a Cse resz nyés kert elô -
adá  sára, de a nézôk kö zül sem
min  den ki. 

CSE HOV: 
CSE RESZ NYÉS KERT 
(Mis kolci Nem zeti Szín ház)

For dí totta: Spiró György. Dísz -
let: Fabry Ju raj. Jel mez: Laczó
Hen ri ette. Iro dalmi munka társ:
Hor váth Bar bara. Ren dezô: Ra -
dos lav Mi len ković.
Sze replôk: Mül ler Jú lia, Barta
Má ria Vi ola, Bo dor Né meti Gyön   -
gyi, Áron László, Fandl Fe renc,
Lu kács Gá bor, Hal má gyi Sán -
dor, Ke re kes Va lé ria, Baj László,
Varga And rea, Mol nár Erik,
Csapó Já nos.

Har mó nia címû Mol nár Fe renc-da rab 1932-es bé csi be mu ta- 
tója azért ful ladt bot rányba, mert a nézôté ren nagy tö meg ben

meg je lent nem ze ti szo ci a lis ták az ak ko ri ban el ter jedt, na ci o na lista-
pol gári er köl csö ket kép vi selô da lár dák ki gú nyo lá sá nak te kin tet ték. 
A né hány hó nap pal ko rábbi bu da pesti pre mier lan gyos fo gad ta tásra
ta lált a Ma gyar Szín ház ban, és nem csap tak nagy zajt a da rab késôbbi
be mu ta tói sem: 1970-ben a Jó zsef At tila Szín ház ban és 2000-ben 
a ta ta bá nyai Já szai Mari Szín ház ban. Ács Já nos most a Pesti Szín ház
szá mára vette elô a rit kán ját szott mû vet. Nagy vi hart fel te hetôen 
ô sem fog ka varni, ám az elôadás két ség te len po zi tí vuma, hogy be bi -
zo nyítja: a mellôzött Har mó nia ki fe je zet ten mu lat tató víg já ték, mely
ki tûnô sze rep le hetôsé get kí nál a szí né szek nek, és ép pen meg fe lelô
mennyi ségû frap páns po én nal szó ra koz tatja a na gyér de mût. 

Min den adott a zse ni á lis víg já ték hoz, hi szen van Nagy Fel for du lás: egy
szín pa don sza lad gál férj és fe le ség, sze retô és volt vôle gény. A köz tisz te -
let nek ör vendô Kor nély ta ná csos ról (Lu kács Sán dor) ki de rül, hogy sze -
retôt tart. Rá adá sul egy be csü le tes bor bély le gény, Vili (Varju Kál mán)
me nyasszo nyát csá bí totta el, a ma ni kû rös kis asszony Ma ri anne-t (Cson -
ka Szil via). Vili hosszú ideig szót la nul bo rot válja Kor nély ar cát, ám a ta -
ná csos ál tal ala pí tott Har mó nia da lárda ju bi le umi ün nep sége elôtt fel lá -
zad, rá tá mad a csá bí tóra, és an nak kettôs éle tére az egész csa lád elôtt fény
de rül. A fe le ség, Ilona (Ha lász Ju dit) mér gé ben annyira el ra gad tatja ma -
gát, hogy po fon vágja fér jét. Tet tét mé lyen meg bánva azon ban rög tön
meg bo csát neki, sôt, hogy vissza kapja a sze re tett fér fit, még azt is el vi -
selné, hogy az foly tassa kap cso la tát sze retôjé vel. A ta ná csos vi szont nem
kér az en ged élye zett vi szony ból, és le mond Ma ri anne-ról, aki utóbb hoz -
zá megy Vi li hez.

A víg já té kot fel pezs díti a zene, mely Kor nély és a lel kes kór is ták sze rint
min denre gyógy ír: ka ré nek sze lí díti meg a bo rot va pen gé vel ha do ná szó
bor bély le gényt egy ope rát pa ro di záló je le net ben, és an nak se gít sé gé vel
könnyeb bül nek meg a meg pró bál ta tá sok tól el csi gá zott szí vek az elôadás
vé gén. Ezen túl menôen a zene a ko mi kum for rása, és sa já tos rit must ad
az elôadás nak: a ház béli gye re kek min dig a leg fe szül tebb pil la nat ban top -
pan nak be, hogy ka ré nek kel ked ves ked je nek a ta ná csos nak, és mind há -
rom fel vo nás a kó rus fel lé pé sé vel ér vé get.

Ács Já nos ren de zése ala pos munka, s mun ká já nak ered mé nye a régi
Víg szín há zat fe li dézni szán dé kozó be csü le tes bo hó zat. Az elôadás a szö -
ve get csak nem tel je sen érin tet le nül hagyja, a szín pad kép (dísz let: Men -
c zel Ró bert) szinte haj szál pon to san meg egye zik a szerzôi inst ruk ci ók ban
le ír tak kal. A sza lon ér zék le te sen idézi fel a ko ra beli pol gári miliôt – akár -
csak a jel me zek (ter vezô: Gyar mathy Ág nes). Mi vel azon ban a da rab tár -
sa da lomk ri ti kája a mai nézô szá mára nem oly szembe szökô, és szinte
min den sze replô gyôztes ként ke rül ki a Nagy Fel for du lás ból, az el ko mo -
ru lás el ma rad – az elôadás nak leg fel jebb a har min cas évekrôl van mon -
da ni va lója.

Ma gára Kor nély ta ná csosra is ne héz vesz tes ként te kin teni. Lu kács Sán -
dor kar na gyán nem meg rend ülés, ha nem bele törôdés lát szik, ami kor
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kettôs éle tére fény de rül. Azért mond le Ma ri anne-ról, hogy fér fiúi hiú -
sága ne szen ved jen csor bát. Nem való színû, hogy sze retôje el vesz té sét
so káig fáj lalná; az sem, hogy ne kapna mind járt má si kat. A könnyed ele -
gan ci ájú, sár mos Lu kács Sán dor Kor nély ta ná csosa ko ro sodó, ked ves
csirke fogó – hát te het ô ar ról, hogy annyi nô sze rel mes belé? Ilona vissza -
kapja fér jét, így ô is gyôztes. A fe le sé get ját szó Ha lász Ju dit ala kí tása el -
lent mon dá sos: míg az omi nó zus po font kö vetô je le net ben ka ba ré szí -
nésznôket meg szé gye nítô mó don ri ká csol, és do bálja lá bait a le vegôbe,
az utolsó fel vo nás ban ké pes fel vil lan tani az örök asszonyt, a nagy for má -
tumú férj tá ma szát, aki el hi teti a fér fi val, hogy az tör té nik, amit ô akar.

Az elôadás ab szo lút gyôztese – szí né szi ér te lem ben is – Vili. Varju Kál -

mán ala kí tása egy szerre le nyû gözô és sze re tet re  méltó. Nem esik abba a
csap dába, hogy a bor bély le génybôl egy síkú bur leszk fi gu rát for mál jon.
Pe dig könnyû lenne: a hó ri hor gas fi a ta lem ber bo ka csör getô nad rág ban
jár, sze relme el hó dí tó já nak cipôjét hordja, össz ev issza be szél, és rosszul
hasz nál ide gen sza va kat. Ám Varju Kál mán Vi lije min den ne vet sé ges sége
el len ére igazi baj nok, aki he ro i kus küz del met foly tat a sok szem pont ból
es élye sebb Kor nély ta ná csos el len. Kü lö nös, hogy sze rel mük kö zös cél -
pontja, Ma ri anne sem a da rab ban, sem az ôt ját szó Csonka Szil via ala kí -
tá sá ban nem tû nik arra ér de mes nek, hogy két ilyen for má tumú férfi har -
col jon érte.  

Kor nély ta ná csos lá nyá nak sze repe is al kal mas lenne arra, hogy ko mor
színt vi gyen a víg já tékba. Zeck Ju li anna azon ban sem nem eléggé ko -
mor, sem nem eléggé ko mi kus. A da rab béli Vera és a szí nésznô pár hu -
za mo san küzd apja és a kö zön ség fi gyel mé ért – hi ába.  Pe dig sze rel me -
sen si mo gatja a fürdôszoba aj ta ját, mely mö gött apja ké szülôdik, ne u ro -
ti ku san cso kit za bál, és ami kor senki sem fi gyel, na gyo kat húz egy üveg
likôrbôl. Így me rít bá tor sá got ah hoz, hogy fér jét, a rossz in du latú, ka rót
nyelt Pállt (Feszt baum Béla) a vé gén el küldje a po kolba – a so ka dik gyô -
ze lem eb ben az elôadás ban.

Mert vé gül min den meg ol dó dik, és a ma ra dék szo morú sá got is el csi títja
az egy üt té nek lés öröme. A zá ró képre az összes sze replô és a da lárda to -
vábbi tag jai (Zrí nyi Kó rus – Bu da pest Cse pel Ve gyes kar) is meg je len nek,

az ab la kok ban pe dig a ház beli gye  -
re kek fe jecs kéje buk kan elô. A Har   -
mó nia tag jai su gárzó arc cal ének -
lik, hogy A szív, / Fe lé tek dob ban, /
Nagy-nagy ti tok ban, mi köz ben mell  -
ka sukra te szik ökölbe szo rí tott ke -
zü ket. Hom mage à Mol nár Fe renc.
Ács Já nos fel vál lalja a mellôzött
szín da ra bot, min den hi bá já val,
szen  ti men ta liz mu sá val és he lyen -
kénti zse ni a li tá sá val együtt. 

MOL NÁR FE RENC: 
HAR MÓ NIA 
(Pesti Szín ház) 

Zene: Dinnyés Dá niel, Dar gay
Mar cell. Kar nagy: Holló Gyula.
Szce nika: Krisz ti áni Ist ván. Vi -
lá gí tás: Ko mo róczky Gá bor.
Dísz let: Menc zel Ró bert. Jel mez:
Gyar mathy Ág nes. Iro dalmi
munka társ: De res Pé ter. A ren -
dezô munka társa: Vár nai Il di -
kó. Ren dezô: Ács Já nos. 
Sze replôk: Lu kács Sán dor, Ha -
lász Ju dit, Zeck Ju li anna, Feszt -
baum Béla, Csonka Szil via, Ta -
hi Tóth László, Varju Kál mán,
Val lai Pé ter, Mécs Ká roly, Sze -
gedi Erika, Tóth Si mon Fe renc
e. h. 

Vallai Péter 
(Dr. Péter), 
Varju Kálmán (Vili)
Fesztbaum Béla
(Páll) és Csonka
Szilvia (Marianne)
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