
gies. Nem azért, mintha nem volnának termé-
szetesek, de a természetesség hat légiesen. S a
rendezés legnagyobb érdeme ez a különállás és
különválás. Ez nem folyamat. Ebben visszhang-
zik leginkább a Rómeó és Júlia-történet, még-
pedig annak a Júliának a gondolatvilága, aki egy
olyan világban, ahol mindent a név jelentett, ki
meri mondani, hogy a név nem jelent semmit. Az
ő számukra semmit sem jelent a két csoport, a
verekedés, az előítéletek világa. S ebben a ren-
dezésben az derül ki, hogy a gyűlölet légkörében
a gyűlölettől mentes ember is óhatatlanul bele-
kerül abba a világba, amelyből kiszakadt. Csak-
hogy ők nem kerülnek bele szellemileg. Történe-
tük, sorsuk itt dől el. De gondolkodásuk és érzel-
meik ettől teljesen függetlenek. Ezért náluk
minden az egyéni bájon és az éneklési készségen
dől el. Elsősorban Lipcsei Editnél éreztem úgy,
hogy Maria - a rendezés felfogásának Mariája - a
színen volt. Farkas Bálintnál kevésbé. Az ő
kedvessége - a szabadtéren - nem jött át a
közönséghez, nem tudta áthidalni a zenekar
okozta távolságot.

S csupán még néhány szót a legdrámaibb
figuráról, Anitáról. Anita szeretőjét, Bernardót
ölte meg Tony, és mégis átveszi a Mariával le-
játszódó duettben a szerelmes lány hangvételét.
Ez Anita első fordulata, nagy drámai kiszakadása a
gyűlölet légköréből. Majd mikor segíteni akar, és
a jetek megerőszakolják, létrejön a második
fordulat: beleszédül a gyűlölet légkörébe. Ezt a
nagyon emberi drámát a színház koreográfiailag
is remekül építette bele a játék egész menetébe.
Anita egy pillanatra sem válik légiessé, ő a földön
akarja megvalósítani azt, amit Tony és Maria
földöntúlian szeretnének. S Anitának ezt az
evilágiságát Galambos Erzsi fejleszti igazi
tragédiává. Pokoli gyűlöletek lobbannak fel
benne, és ezt nem valamiféle légies, hanem vas-
kosan földi önfeláldozással váltja fel. Hogy az-
után ismét elszabaduljon benne a pokol. Ez a
mozgás a belső végletek között teszi a dráma
középponti hősévé Anitát. Az általam ismert
változatokban Anita mindig másodrendű szereplő
volt. Az Operettszínházban azonban a West Side
Story Anita drámája. S talán ez volt ennek az
előadásnak az egyik legfontosabb tanulsága.

Mert az Operettszínház megújhodása nem
csupán azzal függ össze, hogy most fiatalok ját-
szanak, hogy a kollektívának nagyobb szerepe
van, hogy a zárt szerepkörök széjjelesnek. Ez a
megújhodás egy új rendezői értelmezéshez kap-
csolódik, az előbbieken túlmenően. Mert ahol
légies álmok és pokoli valóság ütköznek össze,

ott feltétlenül nagy szerephez jut az emberi dráma,
azé az Anitáé, aki átéli mind a két végletet, és aki
bensőleg nagyobb tragédián megy keresztül
tudatosan, mint maga Maria. A katartikus
befejezés is szépen sikerült. Talán csak azt lehetne
megkérdőjelezni, hogy az Anita-probléma nem
oldódott meg a befejezéssel sem. Ha Vámos
annyira - helyesen - ezt a drámát emelte ki, akkor
a záróakkordban komolyabb szerepet juttathatott
volna neki. S talán még lehetne ezen gondolkodni,
mielőtt visszakerül az előadása kő-színházba.
Mindezzel együtt komoly élményt jelentett a West
Side Story magyar bemutatója. Ennek az
élménynek valószínűleg hatása lesz az
Operettszínház további fejlődésére is.

III.

MAJOROS JÓZSEF

Játékok Szentendrén

és Gyulán

Szentendrei Teátrum

Alig lehet ideálisabb környezetet elképzelni
ősrégi iskolajátékaink felelevenítésére, mint
Szentendre főterét. Valójában keskeny, szűk tér
ez, ám az élmény valódiságához éppen elegendő. A
deszkaszínpadot és, a nézőtér faemelvényét a
templom és a műemléképületek fogják közre -
természetes díszletként. A színészek a Teátrum-
hoz vezető kanyargós kis utcákon közlekednek két
jelenet között; útjukat a díszletként funkcionáló
épületek kitárt ablakaiból figyelik bámész szemek.
Akiknek nem jutott hely a faemelvényen, azok a
járdán gyülekeznek, a vándormuzsikusok
közvetlen szomszédságában. Mert itt a házak és az
utcák jelzik a kulisszákat, a díszleteket, s ha a
harangszó nem is olyan pontos sokszor, mint a
színházi ügyelő, mégis, mindez hozzásegít
bennünket ahhoz, hogy a „korabeli" helyszín és
díszletek között „korabeli", naiv nézőkké váljunk -
legalább három órára.

A Teátrum két régi, elfeledett iskoladrámával
nyitotta meg kapuit. Sokszor elhangzott már, de
hadd írjuk ide most is : mindenképpen dicséretes
az a szándék, amely a századokon keresztül ily
messzire visszanyúlva próbálja éleszteni amúgy



is szegényes drámahagyományunkat, színház-
kultúránkat. Nem is olyan régen a Thália Szín-ház
a Bachus színrevitelével bizonyított - s a Comico-

Tragoedia és a Pikkó herceg és Jutka Perzsi

szentendrei bemutatója is meggyőzhetett arról:
elevenebb élet lüktet ezekben a darabokban annál,
mintsem, hogy muzeális értékként tisztelve
feledjük őket.

Keveset tudunk a Comico-Tragoedia keletke-
zéséről. Szerzőjéről csupán annyit (a Vett jegyző-
könyv alapján), hogy valószínűleg erdélyi szár-
mazású volt. Tudjuk viszont azt, hogy a mű első
nyomtatott kiadása 1646-ra datálható, s a fenn-
maradt adatok a három nyomtatott kiadás, vala-
mint a kéziratos másolatok erejéig a mű korabeli
sikeréről is tudósítanak.

A Comico-Tragoedia az erények és bűnök küz-
delmének allegorikus ábrázolásával a késő-
középkori moralitások hagyományaihoz nyúl
vissza. Ezekben a moralitásokban az allegorikus-
mitológiai elemek nyilvánvalóan a teátralitást
hangsúlyozzák - a valóságábrázolás rovására.
Mégis, a Comico-Tragoedia (Dömötör Tekla mutat rá
elemző tanulmányában) mondanivalója sok
helyütt „kikezdi" az allegorikus keretet. A
haláltánc-motívumban felsejlik a társadalmi
visszásságok témája, s nem kerülheti el figyel-
münket a darab írójának rokonszenve a koldus
Lázár és a szegény parasztok iránt.

A Pikkó herceg és Jutka Perzsi című „Szomorú
Víg Opera" már közelebb van hozzánk időben
(ősbemutatója 1793-ban volt Budán); de szerző-
jéről is többet tudunk. Szalkay Antal (1753-1804)
fordította németből a darabot; a Pikkó herceg ...

korabeli színlapja így „reklámozza" őt: „A játék-
darabnak legfőbb előre való ditséretére szolgálhat,
hogy egy olly nevezetes férfiúnak munkája, ki
Blumauer travestírozott Aeneassát magyar ruhába
öltöztetvén, elmésségéről... s vers-szerzésének
természetességéről magát az egész Hazánál

megismértette." Ez az elmésség (bátor, gunyoros
hangon szólt a korabeli papságról) elég sokba
került Szalkay Antalnak: darab-ját elkobozták,
állását elvesztette.

Szomorú, de egyben víg zenés játék is a Pikkó,
hiszen igaz, hogy Jutka Perzsi elveszíti apját, a
tatár khámt, ám legyőzője maga Pikkó herceg
(kalmuk fejedelem), aki iránt „olthatatlan szerel-
met" érez. És miután mindketten eleget tesznek a
tisztesség és szív követelményeinek (öngyilkosok
lesznek, egyik a másik után); önfeledt örömmel
„támadnak föl" egymás karjaiba - mégis-csak
jobb, hogy Pikkó győzött .. .

A két darab eredeti szövegét Békés István
„igazította" a Teátrum színpadára. Munkája
igazán a Pikkó esetében sikeres. Itt valóban

könnyedén, nagy láttató erővel peregnek a jele-
netek, a dialógusok tömörek, csiszoltak; Vujicsics
Tihamér zenéje pedig stílusában, hangzásában
önmaga is kifejező értékű - érzi és a bravúros
zenei fordulatokkal tovább árnyalja a darab
atmoszféráját, hangulatát. A Comico-Tragoedia
valószínűleg nehezebb feladat elé állította az
átdolgozót. Talán feszesebbre foghatta volna az
Erény és a Bűn terjendős tirádáit, de elnyújtottnak
éreztük sok helyütt a Gazdag Ember monológjait
is.

Ez lehet a magyarázata annak, hogy a Comico-
Tragoedia bizonyos mértékig részeire hull Békés
András rendezésében is. Az első kép sokáig a
mozdulatlan látványosság szintjén marad, igaz, itt
Szász Endre fantáziadús díszletei némiképp
emelik a hatást. Csak a második képben lesz ele-
ven a játék, míg a Haláltánc-jelenet színes, vál-
tozatos beállításai, mozgalmassága már nemcsak
a moralitás szellemét közvetíti, de a korabeli
diákszínpad atmoszférájából is sokat megérez. A
Pikkó színpadra állításánál ugyanakkor majd
minden pillanatban nyomon követhetjük a szel-
lemes rendezői leleményt, a sziporkázó ötletek
mértéktartó sokaságát.

A színészek is ez utóbbi darabot érzik a leg-
inkább. A rendezés is tág teret enged itt a rög-
tönzéseknek, a „pillanatnyi legjobb megoldások-
nak", s mindannyian - mert hiszen lehetetlen nem
észrevennünk - ki is használják az önfeledt
hancúrozás nyújtotta lehetőségeket. Psota Irén a
végsőkig felszínre hozza szerepének alapvető
komikumát: hogyan lehet egy ilyen névvel, mint
Jutka Perzsi a tatár fejedelem lányának lenni? S
alakítása nyomán csak tovább tehetjük fel el-
ismerő-csodálkozó kérdéseinket: hogy lehet ennyi
vérbő dinamizmussal „végigszáguldani" egy
szerepet, de úgy, hogy száguldásainak még az
apja levágott fejét tartó rúd is áldozatul esik -
szabályosan kettétörte!? És hogy lehet ennyi
mókás bájjal „kinézni" minduntalan a szerep
mögül, ennyi kamaszlányos esetlenséggel dobálni
kezét-lábát - s ne felejtsük el, hogy eközben még
„szívet tépő" áriákra is futja erejéből.

Sztankay István és Szabó Gyula mint Bűn és
Erény a Comico-Tragoediában alig kapnak lehe-
tőséget a játékra. A Pikkóban, Dadogó és Csukli
szerepében már lendítői, igazi mókamesterei a
darabnak. A „hálás szerep" esetükben a beszéd-
hiba, amit mind a ketten a karakterteremtés
szintjén művelnek, ám ezen túl, a szerepen belül,
külön életet élnek a színpadon. Sztankay jelenései
és eltűnései sokszor teljesen ötletszerűek; amikor
Pikkó a Magyar Aktorok státuszá-
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ról, valamint az enni-innivalóról rendelkezik, az
égre sóhajt - bizonyára nagyon éhes lehet. Szabó
Gyula vészjóslóan oldalra billentett fejjel harsog
a khám nevében - jó nagyokat csuklik is közben,
hogy vezérségének minden elrettentő erejét latba
vesse. De jóízű, komédiázó kedv jellemzi a
többiek játékát is; a spontán meglepetés erejével
hatott Basilides Zoltán „operai bosszús-
basszusa", éppen úgy, mint Konrád Antal „ki-
művelt" tenorja, találó gesztusai, mimikája.

Az öröm és az elismerés hangján üdvözöljük
tehát „Az új múzsai hajlokot - a Szentendrei
Teátrumot!"

Gyulai Várszínház
A Gyulai Várszínház ebben az évben immár a

hatodik bemutató távlatából tekinthet vissza a
kezdés gyönyörű romantikájára. Jogos a gyulaiak
öröme s büszkesége, hiszen e hat év alatt
elképzeléseikből nívós, komoly művészettel
megvalósított profil lett, amelynek keretében
Katona Józseftől Heltaiig, Victor Hugótól Cal-
deróniga magyar és a világirodalom számos
klasszikusa szólalt meg a gyulai várszínpadon. A
XIV. században épült vár komor bástyáival,
hangulatos udvarával eleve biztosítja a színházi
esték sajátos atmoszféráját - mégis, a szabadtéri
látványosságon túl a várszínház művészeti vezetői
rokonszenves, izgalmas műhelymunkába is
kezdtek. „Gyula a magyar történelmi dráma egyik
számon tartott otthonává lett" - állapítja meg
Miszlay István, s ha most Sárközi Dózsájára,
Szigligeti Béldi Páljára vagy Madáchnak a Csák
végnapjai című drámájára gondolunk, rögtön
világos lesz e műhelymunka missziója is: fel-
fedező, újjáteremtő szándékkal indult itt útnak
egy lelkes csoport a magyar drámatörténet poros
lomtárnak hitt múltjába, hogy értékeket mutasson
fel onnan - s a megvalósult eredmény mind-
három esetben őket igazolta.

A színház idei „magyar műsorán" ismét egy
ősbemutató szerepelt. Igaz, Jékely Zoltán darab-
ját nem évszázados homályból kellett felszínre
hozni - alig másfél évtizedesből legfeljebb: A
fejedelmi vendég 1956-ban íródott. S hogy fel-
fedezés ez a bemutató mégis, azt ismét a meg-
valósult eredmény bizonyítja. A játék láttán egy-
szerre riasztóan soknak érezzük a tizenhárom
évet, ami a darab megszületése és színre kerülése
közben eltelt. Megszületés és színre kerülés köz-
ben persze történt azért itt más is: az átdolgozásra
gondolunk, amelynek során egy értékes irodalmi
mű (hadd ne írjam, hogy könyvdráma) kezdett új
- és reméljük sikeres - életet a színpadon.

A fejedelmi vendég avagy Zrínyi Fogarasban
című 3 felvonásos színmű Jékely Őrjöngő ősz c.
verseskötetében jelent meg (Magvető 1968).
Témája: az ál-Zrínyi tündöklése és bukása Apaffy
Mihály udvarában. Az írót, saját vallomása
szerint, Bethlen Miklós Önéletírása és Abbé
Reverend francia kalandor-diplomata fel-jegyzései
ihlették a téma feldolgozására; ezen túl pedig: ,,...
a nyelvújítás előtti, csodálatosan gazdag,
hajlékony és mozgalmas régi magyar nyelv és
szókincs felelevenítése". Nos, a színes nyelvi
gazdagság, a hol könnyen szárnyaló, hol érdes
líraiság kétségtelenül a mű legfőbb erényei.

Érdekes az író közelítési módja témájához: nem
direkt módon közelít Apaffy erdélyi fejede-
lemségéhez, hanem egy szélhámosságában is
kedves, megnyerő figura felől. Az lesz majd jel-
lemző erre az uralkodóra és erre az udvarra,
ahogy az ál-Zrínyi orruknál fogva vezeti őket, s
ez a motívum inkább kedélyes, mintsem szatiri-
kus vagy éppen drámai hangvételt kölcsönöz a
darabnak. Tudjuk viszont, hogy az erdélyi álla-
potok Apaffy uralkodása alatt aligha mondhatók
kedélyesnek. Igaz, a mű szövetében halvány,
inkább csak árnyaló jelzésként felsejlik a téma
komor oldala is: a hamis pénz hivatalos terjesz-
tése, udvari intrikák . . . Felsejlik - viccesen,
tréfásan, ha akarom nevetek rajta, ha akarom
komolyan veszem, de minek?

Miszlay István a darab átdolgozója és rendezője
is a „Hlesztakov-motívumra" figyelt fel
elsősorban: az ál-Zrínyi felől közelít a műhöz, s
bolondos szolgája, Bocskor Bódi felől, akinek
„békebeli mókázásai" eleve elmossák a sötét
tónusokat. Az átdolgozás néhol kegyetlennek
tűnik - első látásra. Mert igaz ugyan, hogy a
színház a színházban jelenet a mű egyik legele-
venebb, legszínesebb része, de be kell látnunk,
hogy a színpadon megbontaná a szerkezeti
egyensúlyt. Egyrészt. Másrészt minden bizony-
nyal gondolni kellett a várszínpad technikai
lehetőségeivel, pontosabban a méreteivel is.
Miszlay egyébként is a bravúros ötletek egész
sorozatával komponálta színpadra a darabot. A
darab lendületét, dinamikáját a vaskos vidám-
ságok súlypontozásával adja, ehhez mérten a mű
lírai részei is inkább kedélyes, elégikus hangzást
kapnak. Remekel az udvari tanácskozások színre
állításával: itt kerülnek felszínre a kényes témák
(a hamis pénz terjesztése, például), ám a rendező a
hangsúlyok árnyalatnyi eltolásával, a groteszk
beállításokkal a leleplező-komédia hangnemét
munkálja ki - így marad hű végső soron az író
koncepciójához is.



A színészek is a vidám kedélyesség talajáról
indítják szerepeiket - néhol alaposan el is ru-
gaszkodnak erről a talajról: érzik a lehetőségeiket,
kacagtatóan karikíroznak. Apaffy Mihály alakját
Iványi József állítja színpadra. Szerepé-nek
mindvégig az elégikus, nosztalgikus elemeit
hangsúlyozza. A tehetetlenség és az ábrándozás
konfliktusát oldja meg ezzel a sóhajtozó, boros-
nekikeseredéses hangvétellel. Alakítása mérték-
tartó, a maga teremtette típus határait csak a szép
Kamuthiné bájai láttán lépi át: itt is csak a
papucsférj sóvárgásainak erejéig. S azzal, hogy a
figura minden oldali jelentéktelenségét juttatja
felszínre, történelmileg is hiteles típust formál.
Művészetének erejét a jelentéktelenség módoza-
tainak sok árnyalatú bemutatásánál érhetjük
tetten.

A leghálásabb szerep kétségtelenül Suka Sán-
doré, Bocskor Bódi alakjában. Az ál-Zrínyi hűsé-
ges szolgája ő . . . tehát először: hűséges. Gond-
ját viseli gazdájának, óva inti a csapodár kalan-
doktól, felmondatja vele a Zrínyi-életrajzot. Az-
tán: temperamentumos és csavaros észjárású
szolga ez a Bocskor Bódi. Suka különösen az ivó-
versenyen nyert fejedelemség pózában remek.
Nagyszerűen érzékelteti a tarisznyás szolga lelki-
világát, amikor éppen főszerephez jut, amikor
szava súlyosabb a fejedelem szavánál is (hisz
megdolgozott érte!), amikor bölcsességét, ím,
mindenki lemérheti, s amikor gazdájának is látnia
kell: több ő bizony egyszerű rímfaragó szolgánál.

Fontos szerep jut a darabban az udvarnak, hisz
szerepe a fejedelem mellett a leginkább kor-festő,
korjellemző. Tyll Attila már másodszor formálta
meg Teleki Mihály alakját (a Béldi Pálban is ő
játszotta ezt a szerepet), ám nagyot változott ez a
figura most ebben a darabban. S örvendetesen
nagyot változott Tyll Attila is szerepében:
humoráról, szatirizáló gesztusairól, mimikájáról
eddig keveset tudtunk - minden mozdulata,
bamba, sunyi szemhunyorítása él a szín-padon.
Szoboszlai Sándor Bethlen Miklós jel-mezében az
intellektust képviseli ebben a boros-kedvű
udvarban. Mozgása kimért, elegáns, és az adott
helyzetben természetesen magatartását leginkább
a gyanakvás jellemzi. A darab vége felé, amikor
„velencei tervével" felbőszíti a fejedelmet -
megszeppenésében ironizálja, kívülről is láttatja a
figurát. Horkay János ostoba, mindenre kész,
csúszó-mászóan alázatos udvarmestert formál
Naláczy alakjából. Jól érzi szerepé-nek harsány és
alázatos felhangjait - hogy szerepét csak ő veheti
komolyan, valójában még a fejedelem előtt is
nevetséges. Fülöp Zsigmond

és Petényi Ilona többnyire lírai hangvételű sze-
repükben eléggé hálátlan feladatot kaptak. Fülöp
ál-Zrínyiként remekel igazán, a figura bűnbánó
mivoltában elszürkül - lehetőség híján. Petényi
Ilona a szép Kamuthiné szépségéről győz meg
leginkább - ismerve szerepét, egyéb-ről alig is
tudna meggyőzni.

Kis méretű ez a gyulai várszínpad. Mégis : mi-
lyen különböző világok megelevenítésére képes!
Ezen a nyáron is: az erdélyi fejedelmi udvar után
spanyol főteret idéz a helyszín - erkélyek-kel,
rejtett ablakokkal, sötét utcákkal, még a
kötélhágcsó is előkerül. Remek ötlet volt ezen a
színpadon Lope de Vegát megszólaltatni, hiszen
ezáltal a Gyulai Várszínháznak arra nyílott lehe-
tősége, hogy a XVI-XVII. századi spanyol corral
színházat elessze. No meg Lope de Vegát, akit
Cervantes joggal nevez a spanyol irodalom
legreneszánszabb jelenségének, „a természet
csodájának".

A furfangos menyasszony igazi spanyol „köpe-

nyes és kardos vígjáték", a szerelem és a becsület
alapkonfliktusával, Lope de Vega-i drama-
turgiával, melynek lényegét ő maga így írta elő:
„A tragikust vígsággal elegyítsük, Terentiust
Senecával, s ne bánjuk, / Ha Minotaurus lesz is
az eredmény ..."

A furfangos menyasszony esetében az ered-
mény: szabad áradású jókedv, önfeledt kacagás,
ami egyaránt köszönhető a darab fordítójának
(Berczeli A. Károly), a rendezőnek (Giricz
Mátyás) és nem utolsósorban a színészeknek,
akik megannyi „plusz ötlettel" szórakoznak
pompásan megírt szerepeikben - s szórakoztat-
nak minket is ott lent, a hűvös várfalak mellett.

Giricz Mátyás a pergőbb ritmus, a látványos-
ság intenzitása érdekében bizonyos mértékig
„kijavította" a Lope de Vega-i dramaturgiát. A
három jornadát (rész, felvonás) összevonta, a
cselekmény mediterrán ritmusát csak egyszer
szakítja meg, s külön érdeme, hogy ott teszi ezt,
ahol figyelmünket éppen lekötötte s kellő módon
felcsigázta az expozíció sokoldalú kibontása.
Pszichikailag, de a látványosság szempontjából is
jól munkálja meg a félreértések motívumait,
hiszen voltaképpen ezekben a groteszk helyze-
tekben rejlik a darab dinamikája, mozgatórugó-ja.
Ezek a motívumok lendítik vagy késleltetik a
cselekményt: Bernardo kapitány Don Quijote-i
szerelmi felsülésein, Fenisa és Lucindo rajongó
szerelmén és Hernando ravasz kópéságán keresz-
tül.

Bernardo kapitány: Rajz János. Úgy tör be a
színpadra - pontosabban, az özvegy házába -,



kezében a faajtó maradványaival, mintha csak-
ugyan Cervantes regényéből ruccant volna át Lope
de Vega színpadára. Ragyogóan éli át szerepének
alapvető komikumát: minduntalan a becsületéért
és tisztességéért harsog, holott ezt az ő tisztességét
az égvilágon nem veszélyezteti senki és semmi.
Házassági tervét Fenisával viszont annál inkább
veszélyeztetik (maga Lucindo, a fia), ám erre
későn eszmél. Külön remekel a „féltékeny atya"
szerepében: mozgása, tartása itt sebezhetetlen
grandot mutat, ingerült közbeszólásaival azonban
elárulja, hogy milyen szívesen lenne akár
kardforgató hidalgó is - csak néhány évvel
fiatalabban persze.

Fenisa: Pap Éva. Ő a „furfangos menyasszony".
Külön bája van az ő furfangosságának; rajongó
szemei és kislányos „epekedései" adják tréfáinak
ellenpontjait. Amikor megjelenik anyja, a szigorú
özvegy oldalán, oly sűrűn süti földre a szemét,
hogy alig hiszünk furfangos képességeiben. Aztán
Bernardo kapitány komikus házassági szándéka
láttán egyszerre hozzá-fog cselszövényeihez -
kipirult arccal, huncut, tréfás szemvillanások
kíséretében közli velünk minduntalan cselvetései
tervét, s oly légies könnyedséggel, annyi bájjal
csinálja ezt, hogy őszintén vele izgulunk tervei
sikeréért, s aztán persze, hogy vele is örülünk
annak, amit mi már jó előre sejtettünk: a boldog
beteljesedésnek.

Lucindo: Szersén Gyula. Talán a leginkább
Lope de Vega-i hős ő, akinek elhisszük a szerző
„aranymondását": „A költészet feltalálója a sze-
relem." Vérbeli spanyol életet él: a szenvedély,
tüzes szíve sodorja egyik kalandtól a másikig és
természetes, hogy szerelmi kalandokról van szó.
Szersén érzékelteti játékában az „apai örökséget"
is: az ostobaságot, ám az ő tetteit az őszintén
vállalt érzelmek vezetik. Különösen „tépelődései"
hitelesek: itt, ezekben a jelenetek-ben bizonyítja
leginkább tehetségét.

Hernando: Tordy Géza. Ideális szolga, „sze-
mélyi titkár", ha úgy tetszik. Nyers, földhöz-
ragadt, de nagyon is praktikus realizmusával
minduntalan parodizálja gazdájának felhőkben
járó, ideális elképzeléseit. Nagy feladat hárul rá:
mindenütt jelen kell lennie, éber szemmel és fül-
lel, olykor, ha a helyzet úgy kívánja, női lepelben
„éji lepkeként" kelleti magát, kötélhágcsón köz-
lekedik - pillanatnyi szüneteiben is praktikus
marad: almát rágcsál. Bernardo mondja róla:
„Nyelve, szeme oly hamis, / Hogy hazug a lelke is,
/ S lódít mindig nyomorultan"; ha most le-
számítjuk a kapitány tisztes haragját, azt kell
mondanunk: Tordy Géza úgy mókázik, olyan
eleven kedvvel játssza szerepét, mintha magának

Lope de Vegának a szolgálatából szegődött volna
rövid időre a gyulai várszínpadra - a mi
szórakoztatásunk szolgálatába.

Szentendrei Teátrum
Comico-Tragoedia (XVII. századbeli ismeretlen

magyar szerző moralitása). Színpadra alkalmazta:
Békés István, művészeti vezető: Békés András,
zenéjét összeállította: Oberfrank Géza, díszlet:
Forray Gábor, jelmez: Szász Endre. Szereplők:
Básti Lajos, Szabó Gyula, Sztankay István, Mádi
Szabó Gábor, Psota Irén, Basilides Zoltán.

Szalkay Antal: Pikkó herceg és Jutka Perzsi.
Színpadra alkalmazta: Békés István, művészeti
vezető: Békés András, zenéjét szerezte: Vujicsics
Tihamér, díszlet: Forray Gábor, jelmez: Laczkovics
Piroska. Szereplők: Psota Irén, Konrád Antal,
Sztankay István, Szabó Gyula, Basilides Zoltán.

Gyulai Várszínház
Jékely Zoltán: A fejedelmi vendég. Rendezte:

Miszlay István, díszlet: Csányi Áprád, jelmez:
Vágvölgyi Ilona. Szereplők: Iványi József, Stefanik
Irén, Fülöp Zsigmond, Petényi Ilona, Tyll Attila,
Szoboszlai Sándor, Horkay János, Suka Sándor,
Gelley Kornél, Siménfalvy Sándor, Izsó Vilmos,
Szersén Gyula, Fekete Tibor.

Lope de Vega: A furfangos menyasszony. Fordí-
totta: Berczeli A. Károly, rendezte: Giricz Mátyás,
díszlet: Suki Antal, jelmez: Gyarmathy Ágnes.
Szereplők: Rajz János, Pap Éva, Szersén Gyula,
Tordy Géza, Soós Edit, Hegedüs Erzsi, Buday
István.




