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többségét - és jó ízléssel nem üt le minden lab-
dát, amit a jólelkű surmó színre állítása kínál. A
Kaszás-Eszenyi-Igó-Szarvas négyesfogat
olyan csapat benyomását kelti, melynek minden
tagja ismeri a többiek minden gondolatát - bele-
értve a kulisszák mögött rejtőző ötödik csapat-
társ, a rendezőként most első alkalommal bizta-
tóan és sikeresen bemutatkozó Rudolf Péter
gondolatait is. (Figyelmeztető jel azért akad így
is: a sokszorosan kipróbált és összecsiszolt csa-
pathoz közvetlenül nem tartozó Mádi Szabó
Gábor alakítása határozottan lötyög az előadás
gépezetében.)

Eszenyi Enikőt nem feledékenységből hagy-
tam a végére. Hanem mert az előadásról az ő
gesztusait és hangját viszem haza emlékül. Egy-
szerű ténymegállapításként talán csak ennyit:
Alison alakítása telitalálat. És aztán van az elő-
adás végén egy sikoly, ami nem minősíthető

GÖNCZ ÁPRÁD: RÁCSOK

Temesvárott már túl vagyunk a tapson, és a ru-
határ felé igyekszünk, de én még egy pillanatra
belépek a nézőtérre. Az elmúlt két óra alatt
bejáratták velem a színház minden zegzugát,
de a nézőtéren még nem fordultam meg. Pedig
köz-ben lezajlott Göncz Árpád Rácsok című
drámájának előadása. Állok hát a félhomályos
nézőtéren, és a sokféle töredékből,
mozaikkockából próbálok összerakni egy képet,
egy történetet. Nemigen sikerül. Ahogyan a
folyosóról elcsípett mondatfoszlányokból
gyanítom, nézőtársaim is így vannak ezzel.

Rálegyinthetnék, mondván, elmegy ez is a
sok-sok felejthető színházi este közt • - de az az
igazság, hogy nem megy el. Zavar, bosszant és
foglalkoztat, amit ebben a reménytelen - a hat
romániai magyar színház közül talán a legre-
ménytelenebb - helyzetű színházban tapasz-
taltam. Erős, intenzív, nem felejthető élmény ért,
de ennek kevés köze van a Rácsokhoz. Kíváncsi
lennék egy olyan felmérésre, mely azt vizsgálná;
van-e olyan néző, aki el tudná mesélni a történet
vázát, lényegét.

Történet természetesen van. Az egyik az,
amit Göncz Árpád darabjának elolvasása, vagy
akár a műsorfüzet felütése után megismerhe-
tünk, a másik pedig az, ami a színházba belépő

megannyi formás jelző formás halmazával sem.
Ritka színházi pillanat. A meggyötörten hazakul-
logó és Jimmy lábához alázkodó Alisonból, a
könnymaszatos csúfságában és szánalmas ele-
settségében széthulló Eszenyi Enikőből előtör
egy hang, egy eszelős, hörgő, reszelős valami...
és ez olyan. Olyan, hogy a darab melodrama-
tikus végjátékát valóságos tragédiává változtat-
ja, s ezáltal visszamenőleg megemeli az egész
előadást.

John Osborne: Dühöngő ifjúság (Pesti Színház)
Fordította: Losonczi Gábor és Ottlik Géza. Díszlet:
Horgas Péter m.v, Jelmez: Bartha Andrea m.v. Dra-
maturg: Hársing Hilda m.v. Irodalmi konzultáns: Tóth
András. A rendező munkatársa: Simon Andrea. Zenei
munkatárs: Molnár András. Rendezte: Rudolf Péter.
Szereplők: Eszenyi Enikő, Kaszás Attila, Szarvas
József, Igó Éva, Mádi Szabó Gábor m.v.

nézővel megtörténik az előadás során. A látot-
tak alapján Göncz drámájának - ő maga műfaji
megjelölésül a „fekete komédiát" adja - felidé-
zése feleslegesnek tűnik. Ugyanakkor fontos
tisztázni, hogy egy, a hatvanas évek külföldi és
hazai drámairodalmából jól ismert elvi kísérletről
van szó, egy, a senkiföldjére helyezett groteszk
játékról, melynek láttán - annak idején! -
összekacsinthattunk - volna! -, és titkolt, mégis
közös kielégültséggel behelyettesíthettük a ne-
veket, a főszereplő, Emmanuel lehetett akár Ár-
pád, József vagy éppen Sándor, az arctalan El-
nök pedig akár ismerős pártfőtitkár vagy, mond-
juk, kondukátor. Sokszorosan megcsavart dür-
renmatti történet ez - főhősünk erkölcsös és
szabad akar lenni mindenáron, ám a diktatúra ál-
tal megerőszakolt élet bármely helyzete rácsok
közé zárja őt, legyen az valódi börtön,
szétszakított család vagy a külvilágtól
elválasztott intézet. Nos, e történet, vagyis
inkább megírásának módja, idejétmúlt. Az
történt vele, ami a politikához erősen
kapcsolódó művekkel történni szokott: amikor
robbanhatott volna, nem játszhatták, amikor
játszhatják, akkor bizony még csak nem is
pukkan.

Talán ebből a meggondolásból, talán másból,
Laurian Oniga, a román vendégrendező alapo-
san felrúgta a darab által kínált „normális" szín-
házi kereteket. Emmanuel történetéből ugyan
vajmi keveset tudunk így meg, de részt vehetünk
egy kísérletben, egy, a színészek által hittel és fi-

gyelemmel megvalósított happeningben, és el-
mondhatjuk, hogy az alapvetően másfajta szín-
házi tradíciók felől érkező közönséggel történik
valami ezen az estén.

A produkció már az utcán elkezdődik. A főtér-
ből nyíló sétálóutcán kisebb-nagyobb csopor-
tokba verődnek az emberek, és a színház föld-
szinti ablakait bámulják. Az üvegekre belülről
kényszerzubbonyos fehér alakok tapadnak, ők
lesznek azok, akik majd az előcsarnokban -
igencsak erőszakosan - a ruhatárhoz tessékel-
nek, velük megyünk fel aztán az első emeleti
társalgóba, ahol aztán egyikünket-másikunkat
karonfogva, például Kafka, Hamlet vagy a Csár-
dáskirálynő szövegeit mormolják. Közben egy-
folytában zeng a hangszóró, valami politikai al-
kudozás mondattöredékeit halljuk - mellesleg a
darab első felvonását -, de az elsődleges, elemi
élményhez képest ez igazán mellékes, akár el-
hanyagolható. Ezután a színpadra kísérnek ben-
nünket, itt már szobaszínházi körülmények kö-
zött intim családi jeleneteket láthatunk (csak hát
az előzményekről fogalmunk sincsen, ahogyan
itt is mellékessé válik olykor, amit látunk, mert az
a legizgalmasabb, mit kezdjen a néző a kezébe
nyomott bútordarabbal, az ölébe hajított kabát-
tal...). Egy alig követhető tempójú hajszát látunk
rohangáló, üvöltöző szereplőkkel, és köztük ott
áll elesetten, szerencsétlenül a főhős, a kisem-
ber (Makra Lajos), aki legszívesebben elbújna,
menekülne, megszűnne, csak hogy szabaduljon
ezektől a köré zsúfolt ember formájú rácsoktól.
Később felmegy a függöny, s bennünket valódi
rácsok választanak el a nézőtértől, ahol a harma-
dik felvonás játszódik.

Ezért léphetek hát a nézőtérre már csak az
előadás után. A helyemen, a helyünkön néhány
ottfelejtett bábu üldögél még, és emlékeztet arra,
ami az elmúlt két órában történt. Nem hallgatha-
tom el: semmi olyan nem történt, amivel koráb-
ban más színházakban ne találkoztam volna.
Mégis, a temesvári társulat és közönség szem-
pontjából fontos ez az előadás. A nagy kérdés in-
kább az, mi lesz e kísérlet hozadéka legköze-
lebb, amikor a színészek valószínűleg mégis-
csak visszamennek a színpadra, mi pedig be-
ülünk a nézőtérre.

HÁY GYULA: MOHÁCS

Nem vitás, kis hazánkban és körötte Háy Gyula
Mohács című drámája mindig aktuális lesz. Mo-
hács (a jelenség) élt, él és élni fog. Röviden -
hisz úgyis tudjuk, éljük, tesszük - miről is van
szó: a nemzet veszélyben, össze kellene fogni,
félretenni csip-csup sérelmeket, nem felkaparni
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tegnapi sebeket, nem pártoskodni és nem
kárörömmel nézni társaink veszteségeit, na és
persze nem naív módon remélni, hogy „majd a
Nyugat"... A feladat kézenfekvően adott, legyen
szó akár Európába menetelésről, akár török
veszedelemről - de a mindenkori magyar urak
egy-másra acsarkodnak, a néppel nem
törődnek, széthúzás, önzés mindenütt, de hiszen
ismerjük. Lajos király például hiába vár pápai és
császári csapatokra, de hiába vár Zápolya
Jánosra

is; marad tehát a szánalmas mártírhalál, Csele-
patak vagy egyéb, a halál neme, helye lényegte-
len, a végeredmény bizonyos: Mohács.

Háy Gyula darabjának időszerűsége tagad-
hatatlan, ám ez a tény nem takarhatja el a
szín-padra állítás nehézségeit. Alapvető - és a
fő-szereplő számára szinte megoldhatatlan
feladatot - problémát jelent az az
ellentmondás, ami az első jelenetben megismert
és a későbbi Lajos király jellemében
mutatkozik. Először izgága,

Dobos Imre (Nuncius) és ifj. Kovács Levente
(II. Lajos) a nagyváradi Mohácsban (Katona Ti-
bor felvétele)

éretlen, sőt infantilis kamaszt látunk, aki talán
még a kis- vagy nagydolgát sem tudja maga el-
végezni. Ám hálószobájában találkozik a pápai
követtel, és társalgásuk - a jó ég tudja, miért -
megváltó erejűnek bizonyul az ifjú király számá-
ra. Egyik pillanatról a másikra érett, bölcs és ha-
zájáért végtelen felelősséget érző nagy formátu-
mú uralkodóvá válik, bár még mezítláb szaladgál
a palotában. Addig sovány eredményeket pro-
dukáló férfiereje is bizonyára feltámad, noha ezt
bizonyítani már nem tudja, mert a hitvesi ágy he-
lyett a mohácsi csatatér felé veszi az irányt. Ami-
kor szerelme-felesége, Mária királyné belép, ő a
semmiből támadt hittel, sugárzón kijelenti: „Ne-
kem mától kezdve más dolgom van!" A szerző
egyáltalán nem motiválja ezt a váltást, ezért -
megengedem, tévedhetek - a rendező és a szí-
nész feladata az lehetne, hogy az uralkodó infan-
tilis megnyilvánulásait kiiktassa a játékból, és ez-
által hitelessé tegye azt a II. Lajost, akit nem je-
lentéktelensége, kisszerűsége miatt hagynak
cserben a magyar urak, hanem mert nem tudnak
felülemelkedni pillanatnyi érdekeiken.

A mű másik problémája nem mindig indokolt
eklekticizmusából következik: az író össze akar-
ja házasítani a groteszket a pátosszal (a király fi-
gurájának ellentmondásai is ebből a törekvésből
erednek). Ez azonban néhol csak egymásutáni-
ságában sikerül, vagyis az egyik jelenetet csak a
groteszk (például a királyi pár és Mária testvérei-
nek találkozása), a másikat csak a pátosz (Lajos
és Mária találkozása) határozza meg.

A vendégrendező, Seregi Zoltán felemás
eredményre jutott. A darab hibáit felerősítette, és
ezzel saját dolgát (és a Lajost játszó ifj. Kovács
Leventéét) nehezítette meg. Még az országnyi
bajával magára maradt király fohászánál sem az
ima tartalmára, ember és Isten megszülető kap-
csolatára figyelnek elsősorban, hanem az imád-
kozás módjára: a színész hevesen ágál, izgatot-
tan gesztikulálva fel-alá jár, és ezzel tovább erő-
síti az infantilis uralkodóról kapott képet. A ma-
rosvásárhelyi főiskoláról nemrég kikerült fiatal
színész érdeme és tehetségének bizonyítéka,
hogy ezzel együtt többnyire el tudja fogadtatni,
emberi léptékek között tudja tartani Lajos király
alakját (vagyis nem lesz úrrá rajta sem a felszí-
nes bohóckodás, sem az érzelgős önsajnálat).

Nehezíti saját dolgát a rendező azzal is, hogy
rossz emlékű kísérőzenét választ (a Julianus ba-
rátdalai szólalnak meg olykor-olykor), a díszletet
pedig (melyet maga tervezett) a gondolatok, a
„mondanivaló" illusztrálására használja. A hát-
térben egyre fogyatkozó oszlopcsarnok (bár a
„fogyatkozást" nem tudja következetesen meg-
valósítani, mert a második rész közepén vissza
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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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