
zó, kemény testtartás. Erős gesztikulációval
kíséri félvállról odavetett, élesre fent
megjegyzéseit. Ennek a Másának minden
megnyilvánulása érdes és lompos egy-
szerre. Szabó Ildikó felnagyítja a kínálkozó,
adódó karakterjegyeket, s ezáltal már
karikírozza is őket, jelzi, hogy magának
Másának is mindez nagyrészt póz. Rejtek. E
mögé bújtatja túláradó feszültségét,
kielégületlenségét. És ez már Mása belső
arca. Szabó Ildikó pontosan érzi és érezteti,
mennyiben jellemzik Mását e belső
kielégületlenséget leplező magatartásbeli
eszközök, s hol kezdődik a ,.valódi" Mása.
Ez a „valódi", ez a belső arc, vagyis az a
dráma, amit maga Mása egyszerre vállal és
szégyell, elő-előbukkan a póz alól.
Dornnak, az orvosnak, bevallja Trepljov
iránti boldogtalan szerelmét.
Elérzékenyülten borul Dorn mellére, mégis
félre nem ismerhető groteszk testtartással,
mely következik ugyan a katonás Másából,
de egyszersmind csúfot is űz belőle.
Trigorintól búcsúzik, s egész monológja
alatt, melyet hozzá intéz, rá se pillant az
író-ra, a kezét is úgy nyújtja oda, hogy mel-
lé néz; s csak „ráadásként", egy groteszk
pillanatban tekint rá.

Ezek mintegy előkészítik, előre jelzik azt
a percet, amikor minderre egyértelműen
fény derül. Van egy feledhetetlen jelenete,
melyet Szabó Ildikó alakításában
fordulópontnak érzek. Miután durván
ráförmedt a férjére, s lehordta az anyját is,
amiért gyöngédséget kunyerált számára
Trepljovtól, erőt vesz magán, s közönyössé
válik, makacsul ismételgetve, hogy kitépi a
szívéből ezt a szerelmet. Áthelyezik a
férjét, elköltöznek, és mindennek vége.
Ekkor keringődallam hallatszik kintről:
Trepljov játszik. Csehov instrukciója
szerint Mása a dallamra kettőt-hármat
nesztelenül perdül, majd folytatja a
fogadkozást. Szabó Ildikó ezzel a néhány
lépésnyi tánccal Mása teljes és örökös
elveszettségét vallja meg. Haláltánc-
megszállottság a mozdulataiban, miközben
rekedten, önmagát túlharsogva, belső arcát
tagadva, igyekszik elhitetni, hogy gyö-
kerestül ki tudja tépni szívéből a szerelmet.
Tudjuk - ő is tudja -, hogy sosem tépi ki; s
tudjuk - ő is tudja -, hogy itt már nem is
csak a szerelemről van szó, s ha a szerelme
el is múlik, talajtalansága mindigre
nyomorékká teszi.

Az alól a feszültség alól azonban, mely
eddig majd szétvetette, mágikus erejű
tánca felszabadítja. Nyugodt

lesz. S ettől kezdve mozdíthatatlan. Tra-
gikus sejtés lesz rajta úrrá, s ez a sejtés
megbénítja és felnyitja figyelmét. Ül az
anyja mellett, a vállára hajtja a fejét, és
néz. Világra-süketen figyeli Trepljovot.
Elszánt, mozdulatlan arc, megszürkült,
merev tekintet. Úgyszólván teljesen elve-
szítette korábbi karakterjegyeit. S mi-
közben mind távolabb kerül a valóságtól,
az ösztöne most hajtja először egy
valóságos tragédia felismerése felé.
Trepljov drámájában pedig megpillantja
majd saját tragédiáját is.

A lottójáték következik.
Mása is az asztalhoz ül, a többiekkel, de

nem közéjük. A hagyományos Sirály-
előadások szerint Mását a társaság kö-
rülveszi, Zsámbéki szakít ezzel a hagyo-
mánnyal. Mása épp hogy ott van, a szín-
pad legszélén, a nézőtér felé fordulva.
Nagyrészt hátat fordít a játszóknak. S amíg
az asztalon pereg a játék, a szomszéd
szobában eldől Trepljov sorsa. Mása,
miközben rázza a dobozt és egyre
szenvedélyesebben kiáltja be a számokat,
abban a szobában van jelen. Nyina szakít
Trepljovval, Trepljov megöli ma-gát, a
társaság minderről mit sem sejtve, játszik -
Mása jelenléte egyetlen gyűjtőlencseként
sűríti a történteket.

És még néhány szót a szivarról. Cse-
hovnál, s a Sirály talán valamennyi elő-
adása így zajlott le, Mása a tubákos sze-
lencéjével kínálta Medvegyenkót az em-
lékezetes pillanatban. Számon kérhetnénk a
színészen és a rendezőn ezt a változtatást,
számon kérhetnénk a csehovi instrukciót, a
színpadi hagyományt, a Sztanyiszlavszkij-
kánont, sőt még a né-hány évvel ezelőtti
debreceni előadást is (bár ezt a
legkevésbé). Molnár Gál Péter számon is
kérte. Vitatkoznék vele. Mert Szabó Ildikó
szivarra gyújtása, a színészi gesztus
önmagáért beszél. Azok közé a megtalált
színészi megoldások közé tartozik,
melyeket önmagából hoz fel a színész.
Szerves része annak az autentikus
szerepépítésnek, mely kibontja Mása
szkizofréniáját. Mása tompuló, rög-eszmés
agyában valóban elhal a valóság. De ez azt
is jelenti, hogy leveti magáról a „szerepet",
a pózt, azt a különcséget, aminek csak
addig volt értelme, amíg a
reménytelenségében ott volt a remény,
amíg rezignáltságában türelmetlenség
bujkálhatott. S ez a belső lelepleződés
bizonyos értelemben valamennyiük fölé is
emeli. Vagy inkább tükör lesz - jóllehet
görbe tükör - a többiek haszontalansága és
önmagukba zártsága előtt.

TAKÁCS ISTVÁN

Figaro a József Attila
Színházban

Minimális kockázattal előre meg lehetett
jósolni: ha a József Attila Színház-ban
bemutatják (felújítják? színre viszik?
eljátsszák?) Beaumarchais vígjátékát, a
Figaro házasságát, legalábbis kétféle ki-
fogást támaszt majd a kritikák egy része a
produkcióval szemben. Az egyik: ebben a
„fővárosba előretolt vidéki szín-házban"

nincsenek olyan színészek és olyan stílus,
amely egy ilyen klasszikus műhöz
kívántatik. A másik: nem a hajdan
valóságos forradalmat előidéző darabot
játsszák el, hanem vígjátékot csinálnak
belőle, plebejus forradalmiságának
elkenésével, pusztán a komédiázás
lehetőségeire figyelve.

Csak mérsékelt örömömre szolgál, hogy
a jóslat bevált. A Figaro házassága
kritikáinak egyik része - bár fanyalogva -
elismeri, hogy a József Attila Színház
előadása várakozáson felüli színvonalú
volt, de úgy dicsér, hogy ez egyben el-
marasztalásnak is vehető, mivel azt
hangsúlyozza: noha ennél sokkal
rosszabbat vártunk, ennek ellenére mégsem
volt annyira rossz. A kritikák másik cso-
portja viszont számon kéri a színháztól,
miért nem vetette le annyiszor kifogásolt
direkt, a közönségnek játszó, azzal össze-
kacsintó és annak kegyeit kereső stílusát
ebben a klasszikus darabban, amelyet azért
mégsem lehet úgy előadni, mintha azonos
szinten mozogna a színház zenés
vígjátékainak színvonalával. A kritikák
között sajnos csak elvétve olvashattunk
olyat, amely nem hipotézisekből, nem
prekoncepciókból és nem egy ma már
erősen megkérdőjelezhető értékrendből
indult ki, hanem magát az előadást
vizsgálta és elemezte.

Mi is hát a helyzet ezzel a Figaro há-
zasságával? Valóban stílustalan előadás?
Valóban elsikkad a forradalmi monda-
nivalója? Valóban a közönség kegyeit
hajszolja a rendező, színész, színház? Va-
lóban annyira szent és sérthetetlen ez a
Beaumarchais?

*

Kétségtelen, hogy a hányatott életű
szerző - aki nem is annyira eredendő
forradalmisága, netán osztálytudata, ha-nem
legalább ugyanolyan mértékben



Pálos Zsuzsa (Fanchette) és Márton András (Figaro). (Beaumarchais: Figaro házassága, József Attila Színház)

nyughatatlansága, összeférhetetlensége,
fenegyerek volta miatt hányódott oly
sokat - két híressé vált darabjában, a
Figaro házasságában meg A sevillai bor-
bélyban maradandót alkotott. Tulajdon-
képpen sem előzménye, sem folytatása
nincsen ezeknek a szellemes, gunyoros,
csipkelődő játékoknak. Sajátos módon az
operaszínpad veszi át figuráit: Mozart,
Rossini, Paisiello, s hosszú ideig e szerzők
művein át él a beaumarchais-i téma: egy
eszes, sokat próbált, talpra-esett és
önérzetes ember, Figaro, az egyik játékban
kezére játszik gazdag, grófi gazdájának,
hogy elnyerje egy polgár-lány kezét
(„mésalliance!"), majd a másik játékban a
körül kamatoztatja csavaros eszét,
cselszövő képességét, hogy saját aráját
megvédje a szoknyavadász grófi gazda
széptevésétől. Amit Beaumarchais e köré
a téma köré felrak, az tulajdonképpen
meglehetősen sematikus figurák
meglehetősen sematikus vígjátéki
kavarodása lenne Figaro személye nélkül,
s anélkül, ami a szerző kétségtelen
erőssége: a pompás vígjátéki szituá-
cióteremtés, a helyzetek szellemes bonyo-
lításának képessége, valamint az életszerű
alakrajz nélkül. Beaumarchais sok ta-
pasztalata itt kamatozik igazán. Ettől az
élethűségtől áll meg még ma is mindkét
darabja - és csak ezek, mert más művei
kihulltak az idő rostáján. Hogy aztán ez

a bizonyos szempontból valóban klasz-
szikus precizitással s egy színjátéktípus
minden jellemző tulajdonságával megal-
kotott két vígjáték ezeken az elemeken túl
még mit hordoz, az más kérdés.

Nyilvánvaló, hogy Beaumarchais kora, a
francia forradalom előestéjének
gondolatai, társadalmi kérdései is nyomot
hagytak e két darabon. Figaro, a borbély,
a szerző szócsöve is, akit - bár magas
rangú diplomáciai megbízatásokat élvezett
az udvartól - korábbi keserű tapasztalatai
is arra késztetnek, hogy kiöntse dühét,
felháborodását, elröppent-se gúnyos
nyilait a társadalmi visszásságok
irányába. Mindez egy valóban a for-
radalmat jövendölő helyzetben, az 1780-
as évek elején igen veszedelmes, gyújtó
hatású lehetett. Ám a francia forradalmat
korántsem Beaumarchais darabjai
robbantották ki, s e forradalom okai sem
ott keresendők (vagy nem ott rejlenek
igazán s kizárólag), amerre a Figaro
házassága nagymonológja mutat. Annál
sokkal súlyosabb társadalmi konfliktusok
feszültek a mélyben, mint ami-ről Figaro,
ez az ügyes, mindenen kifogó, minden
bajból ép bőrrel kikerülő, minden
helyzetben magát feltaláló, dörzsölt, de
kétségkívül plebejus tudatú fickó beszél.
És ha elfogadjuk, amit minden kritika
közhelyként emleget, hogy tudniillik
Figaro és Beaumarchais

között szoros a rokonság, a borbély maga
a szerző, akkor különösen elgondol-
koztató, hogy milyen mértékben is forra-
dalmi ez a darab. Attól tartok, hogy húsz
esztendővel ezelőtt, egy mindent kissé a
direkt forradalmiság szempontjából néző
színházértelmezés jóvoltából sokkal
többet láttunk-olvastunk bele a Figaro
házasságába, mint amennyi benne volt.
Túlságosan abból indultunk ki, amit
minden kézikönyv elmond erről a
darabról, hogy tudniillik a darabot ol-
vasva, XVI. Lajos inkább kívánta a Bas-
tille összedőlését, mint a Figaro előadását.
Korántsem Beaumarchais volt a leg-
veszedelmesebb, a legnagyobb hatású
gondolkodó vagy a legfelforgatóbb esz-
mék vallója ebben a korban, akitől XVI.
Lajos félhetett. De az is kétségtelen, hogy
a színház sajátos helyzeténél fogva
felfokozhatta, veszedelmessé tehette a
Figaro ma már közhelyszerűnek ható
forradalmiságát.

Egy szó mint száz: a Figaro házassága
harcosságát némileg kikezdte az idő. Mára
már mind a hajdani társadalmi alap, mind
pedig az a huszonöt évvel ezelőtti hazai
szituáció érvényét vesztet-te, amelyben
minden műtől azt vártuk, hogy segítsen
leszámolni az úri reakcióval, a
kizsákmányolással, valamint segítsen úgy
építeni az újat, hogy nevetségessé téve
rombolja le a régit. Figaro
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monológja akkor még a tényleges grófok
ténylegesen kizsákmányolt cselédjeinek
tényleges keserűségére visszhangzott - ma
ez már történelem. Aki ma beül a
színházba, és meg akarja nézni a Figaro
házasságát, azt talán egyenesen zavarja az a
darab egészén némiképp fityegő, s bátran cl
is hagyható ominózus nagy-monológ,
amelyben kicsit érthetetlenül fakad ki egy
mindenféle zavaros ügyek-be keveredő,
mindenkit átejtő s végül saját
ravaszságának verme felé rohanó ember
arról, hogy mi is történt vele valamikor, a
darab előtti életében. De ennek az életnek
nyomai tulajdonképpen a darabban nem is
fedezhetők fel, hiszen attól a Figaro
házassága még igen kitűnően
megszerkesztett vígjáték marad, alakjai
még remek komikummal megírtak, ha nem
tudjuk, hogy kétségtelenül társadalmi
szorításra, hányféle obskurus foglalkozása
volt ennek a Figarónak, aki mindaddig
szívesen játszott a gróf kezére (talán mint a
mostani Basilio), míg a tűz az ő háza
fedelébe nem kapott. S még valami: az a
Mozart, aki zseniális operadramaturg volt,
észrevette ezt a labilitást a figurában, s a
Figaro házassága attól cseppet sem lett
gyengébb opera, hogy Figaróval nem
énekeltet egy hosszú áriát a kertben
előélete hányattatásairól, a világ
álnokságáról, s a gazdagok gonoszságáról.
(Persze, ebben az is közre-

játszik, hogy az opera előadhatósága
szempontjából kívánatos volt az enyhítés -
de ez is arra vall, hogy ha az annyit
emlegetett nagymonológot elhagyjuk, a
darab mit sem sérül, hiszen Figaro amúgy
is a legszellemesebb, a legszókimondóbb, a
legkevésbé tekintélytisztelő figura, mert ki
is merne hozzá hasonlóan packázni a
mindenható gróffal, ki merne úgy
válaszolni neki, ahogyan ó teszi, ki merne
úgy kifakadni ellene, mint ő teszi? Ez a
figarói „plebejus tudatosság", melyben
kedves, rokonszenves svihákság is rejlik,
elég ahhoz, hogy Figarót ma is szeressük,
ma is neki adjunk igazat - csak éppen ma
már nem hiányzik alakjából a ráaggatott s
nem is igazából forradalmi eszmék hangsú-
lyozása. Felesleges ma a rendezéstől azt
számon kérni, ami az 1784-es előadást a
szituációkon, a figurán túlmenően is fel-
forrósította, forradalmivá tette.

Ha tehát a József Attila Színház nem Az
ember tragédiája párizsi színét vagy a
Danton halála nagy szópárbaját vitte
színre ebben a pompásan megírt vígjá-
tékban, aligha lehet elmarasztalni érte. Ma
ez a fajta Figaro-felfogás sokkal közelebb
áll hozzánk, mintha Figaróval meg akarnák
vitatni a polgári forradalmat, nyílt színen,
teljes világításban. Minden további nélkül
elképzelhető, hogy azt, ami lényegében
úgyis vígjáték,

megcsavart helyzetekkel, álöltözetekkel,
kicserélt ruhákkal, levélkékkel, hirtelen
felbukkanó apával-anyával, cselszövéssel,
szerelmi bonyodalmakkal,
féltékenykedéssel és csélcsapsággal, azt a
színház valóban vígjátéknak játssza el,
némiképp a közönséggel összekacsintva,
komédiázva - különösen, mivel a darab a
nézőkhöz intézett szavakkal ér véget.

Berényi Gábor rendezése érezhetően
abból indult ki, hogy a Figaro valóban
vígjáték, s ehhez vette hozzá a rendel-
kezésére álló színészanyagot, meg azt,
hogy a József Attila Színházban vannak
bizonyos hagyományok, amelyeknek he-
lyes vagy helytelen voltán vitatkozni lehet
ugyan, de létezésük tagadhatatlan.
Nevezetesen arra kellett gondolnia, hogy a
gyakran hangoztatott külsőleges já-
tékmodort le kell faragnia, de mégsem
valósíthat meg holmi szubtilis, művész-
kedő előadást, mert erre a színház kö-
zönsége sem kíváncsi különösebben, a
színészek sem képesek helyből átugrani
saját - nem mindig jó - beidegződöttségeik
árnyékát. Ebben a szituációban Berényi
alighanem a maximumot pro-dukálta:
megőrizte a vígjáték játékossá-gát úgy,
hogy a jellemekből fakadó humort,
ötleteket valósította meg, s úgy, hogy
pontosan kidolgozta a szereplők
egymáshoz való viszonyából eredő játék-
lehetőségeket, a reagálások rendszerét -



ugyanakkor rávette színészeit az elmé-
lyültebb, gondosabb, a sablonokat elvető
játékra. Emellett még arra is volt gond-ja,
hogy a darab szócső jellegét tompítsa, s bár
semmi lényegeset nem húzott ki a
szövegből (érintetlenül hagyta a
nagymonológot is), mégis úgy helyezte el a
hangsúlyokat, hogy az előadásból nem
„osztályharc" sugárzik, hanem az
egészséges komédia, a szellemesség, a
jókedv uralkodik. Színpada technikai
fogyatékosságai miatt gyakran kényszerült
az előadás tempóját és ritmusát fékező
megoldásokra, de ezek nem befolyásolták
alapvetően a produkciót, amely
egységességében, kimunkáltságában az
utóbbi idők legjobbja a József Attila
Színházban.

Annál is megnyugtatóbb ez, mert a Figaro
házassága az első olyan előadás, amelyben
a színház új tagjai és a régi gárda komoly
feladat megoldásában találkoznak össze.
Örömmel láttuk, hogy Fülöp Zsigmond
milyen jól érzi magát Almaviva gróf
szerepében, oly sok, egyéniségéhez kevéssé
illő alakítás után szinte felszabadultan
komédiázva; hogy Gyöngyössy Katalin
személyében milyen dekoratív, szépen
beszélő színésznővel gyarapodott a színház;
hogy Márton András milyen kitűnően állt
helyt első nagy főszerepében (amelynek
ráosztása a színház eddiginél merészebb
szerep-osztásbeli elképzeléseit is jelzi);
hogy Voith Ágiban mennyi eddig nem
ismert jellemkomikai véna van; hogy
Örkényi Éva a nem ráillő figurából is
milyen kerek egészet formált; hogy a két
Horváth, Sándor és Gyula, milyen új
színekkel gazdagította a darab talán
legsablonosabb figuráinak, a kertésznek és
Bartolo doktornak alakját, s mennyire
sikerült jellemeket formálni belőlük; s hogy
a két, eddig is tehetségesnek ismert fiatal,
Pálos Zsuzsa és Benkő Péter (Fanchette és
Cherubin) milyen pompás kis miniatűrt
formál a szerepeiből (főleg szembe-tűnő a
fejlődés, az elmélyültség Benkő Péternél).

Beaumarchais: Figaro házassága (József Attila
Színház)
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BARTA ANDRÁS

A Tüzes kandúr
és Peer útja

Két díszletről

Abban a művészi ötvözetben, amelyet
közönségesen csak színházi előadásnak
nevezünk, az esetek túlnyomó többségében
a képzőművészeti komponensé, vagyis a
díszleté (olykor a jelmezé is) az első szó. A
közönség a függöny felmenetelekor -
nyitott színpad esetén már a nézőtérre
érkezésekor - az eléje táruló látványtól
kapja az első útbaigazítást az előadás
stílusára, koncepciójára vonatkozóan.
Feltéve persze, hogy az adott előadásnak
egyáltalán van egységes stílusa, átgondolt
koncepciója.

Mert ahogy a legkiválóbb szabó sem
szabhat jó ruhát rossz alakra, úgy igazán jó
díszlet is csak egészséges szerzői és
rendezői elgondolás alapján jöhet lét-re.
Ezt azért is hangsúlyozzuk, mert a színházi
előadásnak van olyan komponense is
(például egy-egy színészi alakítás), amely
függetlenedhet az egész produkció
minőségétől. De a folyamatosan jelen levő
színpadkép teljesen alá van vetve a szerzői
és főként a rendezői munkának. Sokat
emlegetett szubordinációja azonban nem
holmi művészi alacsonyabbrendűséget
jelent, hanem inkább egyfajta
kiszolgáltatottságot, amely szerencsés
esetben megtermékenyítő, bal-szerencsés
esetben sterilizáló hatású.

A díszlet igazi próbája természetesen
maga az előadás. A legszebb díszletrajz (-
terv) önmagában csupán egy sajátos, holt
képzőművészeti alkotás; színpadon
megvalósított formájában is csak a színész
megjelenésével kel életre. Mégpedig akkor,
ha vizualitása (környezetdokumentáló
szerepe), teátrális gépezet volta, összeforr a
drámai cselekvéssel, sőt maga is drámai
cselekvéssé válik.

Mindennek a részletes taglalása azonban
nagyon messzire vezetne. Csak azért
bocsátottunk előre néhány megjegyzést a
tervezői munka rendezői determináltsá-
gáról, mert úgy gondoljuk, hogy ha Jánosa
Lajos a SZÍNHÁZ 1971. októberi számában
az 1971. éVi prágai Quadriennálé magyar
anyagával kapcsolatban a tisztes
középmezőnyhöz való tartozásról beszél,
akkor a relatív elmaradást nem-csak a
tervezők, hanem a rendezők szám-

lájára is fel kell írni. Annál is inkább, mert
itt nem csupán koncepcionális prob-
lémákról van szó, hanem - mint ezt a
tervezők nemegyszer szóvá is teszik -
egyes rendezők képzőművészeti kultúrá-
jának, vizuális fantáziájának hiányáról is.
Hogyha nem is túl nagy számban, de
vannak tehetséges tervezőink, ám ők is a
már említett okok miatt, valamint a
színházak technikai, anyagi ellátottsága és
a kivitelezést akadályozó beszerzési
nehézségek következtében meglehetősen
rossz körülmények között dolgoznak.

Éppen ezért nyomatékosan kell felhív-
nunk a figyelmet egy-egy invenciózus
rendezői-tervezői együttműködés révén
létrejött díszletre. Az évad eleji bemutatók
közül két olyan sikeres díszletet
választottunk ki, amely a darab jellege és a
tervezői felfogás különbözősége el-lenére
a szerző eredeti elgondolásából kiindulva
az előadás szerves egységgé
formálódásának biztos pillére.

*

A vaudeville-t nálunk emberemlékezet óta
úgy játszották, hogy eleve nem törekedtek
„embernek ember által való ábrázolására",
hanem csupán a helyzet-komikumok minél
hatásosabb kiaknázására, a közönség minél
harsányabb esz-közökkel történő
megnevettetésére. Ami-kor Marton László
szakítva ezzel a rossz hagyománnyal,
ízléses komédiázásra és a darab groteszk
elemeinek kiemelésére a polgárság
társadalmi gépezete tragikomikus
defektjének bemutatására tette a hangsúlyt
Feydeau Bolha a fülbejének vígszínházi
rendezésében, olyan díszletre volt szüksége,
amely mindezt képileg és konstrukciójában
is kifejezi. Fábri Zoltán nemcsak ezt a
feladatot oldotta meg igen kitűnően, hanem
ellenállva a csábító lehetőségeknek, nem a
helyszín színes külsőségek emelte ki.

Fábri ezúttal is, mint szinte valamennyi
díszletében, inkább az építészet oldaláról
közelíti meg a színpadot. Kompozícióiban
(Eljő a jeges, Szerelem, ó) a díszlet
környezetében lejátszódó cselekvést tartja
determinálónak, ezért mindenekelőtt a
mozgásterek összességéből szerkesztett
praktikus tér megteremtésére törekszik, és a
látvánnyal (úgy is mondhatnánk, a
festészeti komponenssel) csak
másodlagosan foglalkozik.

A Bolha a fülbe két színhelyen játszódik:
az első és harmadik felvonás Chandebise-ék
fogadószobájában, a második felvonás a
Tüzes Kandúr-szálló


