
sem, hogy a művészek miért vétik el oly
gyakran a végszavakat és szövegüket,
hogy Bessenyei Ferenc miért csak színész-
egyénisége kétségtelen formátumát köl-
csönzi a figurának mélység és gazdagság
nélkül, hogy Házy Erzsébet Örzséjének
hangja és lénye miért csak emlékeinkben
ragyog. Az egyetlen - persze zsánersze-
rűen - eleven figura Fónay Márta csá-
szárnéja. A zenei hangzásról nem alkot-
hatunk véleményt, mivel a Dóm téren
ilyen nem jön létre. Mindent összegezve:
az idei szegedi szabadtéri Háry János
alapvetően művészi kudarc. De tudni kell:
a daljáték színpadi történetének jelenlegi
szakaszában nehéz bele nem bukni a
vállalkozásba. S a színház újra meg újra el
kell hogy fogadja az ilyen művek
kihívását.

Kodály Zoltán: Háry János
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

Rendező: Giricz Mátyás, díszlettervező:
Vayer Tamás, jelmeztervező: Márk Tivadar,
koreográfus: Barkóczy Sándor, vezényel: Sza-
latsy István.

Szereplők: Bessenyei Ferenc, Házy Erzsé-
bet, Kovács János, Fónay Márta, Király
Levente, Berdál Valéria, Szalma Ferenc,
ifj. Újlaki László, Krasznói Klári, Gortva
Irén, Szabó István, Kátai Endre, Máriáss
József, Sándor József, Vasvári Géza, Erdé-
lyi Sándor.

SZÁNTÓ ERIKA

Peer Gynt közelképe

Kísérletezni?

Évek óta, mindig ismételgetve, megálla-
pítjuk, hogy a szegedi Dóm tér hatezres
nézőserege nem alkalmas közeg a művé-
szi kísérletezésre. S évente sietve hozzá-
tesszük, hogy ezt a szegedi színházi arénát
nem fenyegetheti nagyobb veszedelem,
mintha letesz a művészi kísérletezés
jogáról. A két állítás - kísérletezni nem
lehet, de kísérletezni kell - csak látszólag
olyan képtelen egymás szomszédságában.
Valójában arról van szó, hogy a hatalmas
tér s a népes, nyári örömöktől kissé alélt
nézőtér kísértést jelent színházszervezők-
nek és színházi alkotóknak, hogy igazi
színház helyett csak afféle színházpótlékot
kínáljanak. A Dóm téri színpad méretei
afelé vonzzák a rendezőt, díszlettervezőt,
hogy látvány helyett csak üres lát-
ványosságot nyújtsanak, s az előadásra
szánt művet valamiféle könnyen áttekint-
hető képregénnyé egyszerűsítsék. Így az-
tán Szegeden mindig kísérletezni kell:
kísérletezni egy mű igazi megszólaltatá-
sára. S bár ettől a „kísérletezni" szó me-
rőben más tartalmat nyer, mint ott, ahol a
mesterség új eszközeit keresik, ahol
keveseknek szóló stúdiómunka folyik,
mégis azért merem használni e kifejezést,
mert a lényeg azonos. Itt is, ott is a néző-
höz való eljutás a tét, a néző érzelmei-nek,
értelmének mozgósítása, csakhogy ennek
a „hadműveletnek" különböző fázisában.

A színházművészet eszközei éppúgy
nincsenek védve a belső elfáradástól, mint
ahogy az acél belső szerkezetében is
előnytelen változást hoz a múló idő. A
színháznak tehát állandóan keresnie kell
az utat a nézőhöz, amely a tegnapi
„színházgyógyszerrel" szemben ma már
rezisztens. Ez az állandóan mozgó folya-
mat a színházzal valóban s kellő rendsze-
rességgel találkozó nézőt feltételez, s nem
számol például azzal a nézővel, akit egy
Dóm téri csillagos este kombinált kelle-
mességei vonzanak - esetleg életében elő-
ször - színházba. Kísérlet ennek a néző-
nek a lebilincselése? Kísérlet természe-
tesen, s nem is kockázat nélkül való, ha
nem színházi „képregénnyel", hanem igazi
színházzal akarják „elvarázsolni".

Kicsoda Peer?

A Peer Gynt nem szokott színpadjainkon
igazán megvalósulni. Ezt a vitára ingerlő
kijelentést azért merem megkockáztatni,
mert igen nagyszámú „szúrópróbát" vé-
geztem olyanok között, akik a darabot
többször is látták. Egybehangzóan a kö-
vetkező jelzőket használták: „nagyon
látványos", „nehéz", „szép a zenéje", s
valamiképpen zavarba jöttek, amikor a mű
gondolatai felől is mondani szerettek
volna valamit. A megkérdezettek ki-vétel
nélkül emlékeztek Ase halálára, Solvejg
dalára és Grieg zenéjére, csak valahogy az
egészre - nem. A magam múlt-béli
emlékeire támaszkodva, s Lengyel György
Madách színházbeli Peer Gynt-rendezését
felidézve, talán nem túlzott merészség
állítani, hogy a Peer Gynt-előadásokban
gyakran épp az valósul meg legkevésbé,
amit látszólag ki sem lehet kerülni: Peer
személyes drámája. A Madách színházi
előadás után is az az érzés maradt
bennünk, hogy sem a rendező, sem a
címszerepet megformáló Huszti Péter nem
tudta eldönteni, mit is tart végül a
főhősről, s így arról a bölcseleti
problémarendszerről, amelynek végig-
gondolása Ibsent a mű megírására indí-
totta. Pedig egy 1971 novemberében
megjelent interjú, épp e folyóirat hasáb-
jain, azzal kecsegtette a szakmát, hogy
Lengyel György 1965-ös debreceni Peer

Gynt-rendezése után sok mindent megold
majd a Madách Színház színpadán.
Kétségtelen, hogy ért is el eredményeket:
sikerült csökkentenie a műre tapadt
misztikus homályt, s Ase figurájában le-
számolt az „Ase anyó" szereposztási
konvencióval, amely még a Sebestyén
Károly-féle fordításból tapadt makacsul a
műre. Psota Irén már a Madáchban is
megszabadította Ase figuráját a könnyes-
ragacsos érzelmességtől, s nemcsak
életkorban fiatalította meg, hanem a drá-
mában elfoglalt helyét is megváltoztatta.
Ase szánalmas, elhagyott anyából egy
csapásra szellemi rokon lett, szűkre sza-
bott, moccanatlan élete ellenére is világ-
csavargó, önmagát kereső, önmagát tépő,
soha megnyugodni nem tudó, örök fiatal,
aki nemcsak elszenvedi fia világ-és
életéhségét, hanem öntudatlanul fel is
ébreszti azt.

Ennek a változásnak a jelentőségét nem
szabad lebecsülni, de természetesen nem
oldott meg mindent. A művet ezen a
legutóbbi kőszínházi előadáson is „fel-
ették" a részletek, s Peer alakja képtelen
volt olyan szervező-értelmező erővé válni,
amely megakadályozza, hogy az epi-



zódok egymással belső kapcsolatot nem
tartva, külön életet éljenek.

A Peer Gynt előadásával kapcsolatban
többnyire elkerülhetetlen a „fárasztó"
jelző, s bár ez terjedelmi kérdés is, rész-
ben a túlságosan óvatos húzások követ-
kezménye, de legalább annyira fakad az
értelmezés lazaságából. Az egyes képek
szinte kínálják, hogy a rendező látványos
kavalkádként kezelje őket, s ne keresse
meg kegyetlen pontossággal helyüket a
drámában, mindenekelőtt a Peerről ki-
bontakozó személyiségrajzban. A mű első
részében a népmesék és balladák világa, a
második részben az egzotikum ígér
szemgyönyörködtető látványosságot.

A mű így válik észrevétlenül „betétek"
sorozatává, amelyben aztán valamiképp
elvesztjük a fonalat, szemünk elől té-
vesztjük Peert, s azt is, hogy valójában
miről is szól a darab.

Lengyel György már négy évvel ez-
előtti nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy
a mű igazi lényegét Peer figurájában kell
keresni. De mintha még különválasztaná a
mű első részében bolyongó „jó" vagy
„értékes" Peer Gyntöt, a későbbiekben
tévutakra jutó Peertől.

„Köztudott, hogy Ibsen éppúgy, mint
Peer, fiatalon elhagyta hazáját, s éppen a
Peer megírása idején végigcsavarogta
Itáliát. Hazáját leveleiben egy életen át
bírálta. »Norvégia szabad ország, amely-
ben szolgák laknak ... A norvég józanság .
. . a langyos közép hőmérséklete, amely
lehetetlenné teszi a tisztességes lelkeknek,
hogy elkövessenek valami bolondságot. «
A fiatal Peert azonosítja ön-magával . . .
Peer viszont tévutakra téved, eltékozolja
önmagát." (Színház, 1971/11.)

Az interjú készítője, Koltai Tamás már
akkor feltette a kérdést: „Azt jelenti ez,
hogy Peer önmegvalósulásának akadálya
külső ok?", de a kérdések és válaszok
sokaságában valahogy elveszett a tiszta és
egyértelmű felelet. Mint ahogy vala-
miképp az akkori előadásból is.

Intimitás - szabadtéren
A színház mindig szolgál meglepetések-
kel. Nem számíthattunk rá, hogy az em-
lékezetünk által belátható időben a leg-
bensőségesebb, legkevésbé a külsőségek-
ben elvesző hazai Peer Gynt-előadást a
szegedi Dóm téren látjuk majd. Lengyel
György látszólag nem vett nagy lélegzetet
a szegedi bemutató előtt: alig változtatott
a mű Madách színházbeli szerep-

osztásán, a lényeges pontokon pedig vál-
tozatlanul hagyta. Korábbi két Peer Gynt-
rendezésekor óvatosabban nyúlt a
szöveghez, ezúttal bátrabban húzott-tö-
mörített, de ennek híre inkább azt a fel-
tételezésünket látszott erősíteni, hogy
Szegeden egy „könnyebb", egy „egysze-
rűsített", egy látványosságot s nem gon-
dolati drámát kínáló előadás készül. Per-
sze, a nyár, a szabadtér gondolhattuk, s
talán gyűjtögetni kezdtük a mentségeket
vagy az érveket, amelyek a darabvá-
lasztást vitatják.

A Dóm téri színpad hatalmas terét
Huszti Péter uralja. Alakításának valóban
„kamaraszínházi bensőségessége" van,
ahogy egy kritikában elmarasztalólag
megállapították, csak én éppen ebben
vélem teljesítményének legnagyobb érté-
két, s különleges „nehézségi fokát" fel-
fedezni. Huszti a rendezővel - láthatólag
teljes összhangban - kiemeli a múlt
időből, de az időtlenségből is Peer alak-
ját, s huszadik századi hősként kezeli. A
korszerűsítés azonban nem hívja fel
magára a figyelmet az előadásban, látszó-

Huszti Péter a szegedi Peer Gynt címszerepében (lklády László felvétele)



lag semmi sem történik ennek érdekében.
Nincs a külsőségekben semmiféle
látványos anakronizmus, a „modernizálás"
egyetlen kelléke sincs jelen. Ezúttal a
legnehezebb út vezetett a mű aktuali-
zálásához: Huszti napjaink embereként éli
szerepét. Nem használja ki a műben rejlő
költői elemeket arra, hogy megkerülhesse
a hős jellemének, lelki alkatának, belső
állapotainak pontos ábrázolását. Nem
„úszik el" a költői szöveg hullámain, nem
elringatja nézőit, hanem állandóan éber
szellemi állapotra kényszeríti. Mintha egy
mostanáig késlekedő válasz érkeznék a
színpadról Szegeden arra a négy
esztendővel ezelőtt feltett interjúkérdésre,
hogy Peer önmegvalósulásának okát
kizárólag a külső világban kell-e
keresnünk. Határozottan „nem" ezúttal a
válasz, de árnyalatokkal teli „nem".
Mintha Lengyel György rendező egy
sikeres és szuggesztív erejű előadással
cáfolná saját korábbi vélekedését a kétféle
Peerről, az első részben kizárólag
önértékét felmutató tehetségesről, s a
második részben értéktelenné váló, önző, s
lehetőségeit következetesen tékozlóról.

Huszti legnagyobb érdeme és színészi
ereje abban rejlik, hogy mindvégig egy
karaktere ellentmondásaival küszködő s
attól szenvedő, majd végül elbukó embert
teremt, akit külső s önmagában rejlő erők
egyaránt pusztítanak. Ettől alapvetően
átalakul a néző szokásos, Peer Gynthöz
fűződő érzelmi viszonya is. Sikerül
feloldani a megfigyelő, meg-hatódó,
ítélkező kívülállást, s Peer drámai útja,
mint összetett emberi válik át-élhetővé.

Az úgynevezett „kamaraszínházi" já-
tékstílus azt jelenti, hogy nincs jelen a
színpadon sem üres harsogás, sem „áriá-
zás", sem az oly gyakori „lirizálás", s ezt
nemcsak a főszereplő, hanem sokan má-
sok is sikeresen kerülik el Szegeden. Ez
azonban csak látszólag jelenti egy kőszín-
házbeli bensőségesség automatikus át-
emelését erre a hatalmas színpadra. Ha így
történt volna, az előadás legnagyobb része
hatástalan marad. Huszti Péter, s utána
legtökéletesebben Psota Irén Aséja
sikerrel egyensúlyoz a borotvaélen. Szin-
te matematikai pontossággal kinagyított-
felerősített gesztusrendszert s hangot
használnak ebben az irdatlan térben.
Nyilvánvaló, hogy efféle pontosság s ilyen
hibátlan „hangszerelés" csak akkor érhető
el, ha a színész teljes belső biztonságban
érzi magát a darab, az alakok és a
szituációk értelmezésében. Ösztönei

csak akkor működnek hibátlan műszer-
ként, ha mélyről fakadó s racionálisan
könnyen átlátható gondolati rend ural-
kodik a színpadon. Ha érzi, miért van a
színpadon. Egyszerűbben szólva: ha tud-
ja, miről szól az előadás, amelyben ját-
szik.

Psota Irén hozta leginkább készen
szerepkoncepcióját a Madách Színházból,
azaz Lengyel György akkori rendezéséből
Ase figurája és értelmezése volt a leg-
érettebb művészi eredmény. Mégis meg-
rendítően nagy a színésznő szegedi telje-
sítménye. Évek óta itt sikerült először
nyomtalanul megszabadulnia színészi
közhelyeitől, hangjának és arcjátékának
lassanként tartalmat vesztett kliséitől. Igen
nehéz pontosan megfogalmazni, mi-kor és
mitől válik a színész modorossá, hiszen
egyéni modora minden jelentős
színészegyéniségnek van, sőt ettől lesz
színészileg erőssé, azzá, aki. S ha pon-
tokba szedni nem is tudjuk, de általában
néző és kritika szinte egyidőben, csalha-
tatlanul megérzi, ha a színésznek már csak
modora van, mondanivalója nincs. Sokan
- jelentős művészek - évekig szenvednek
ilyenkor saját elfáradásuktól, ürességüktől
a színpadon - s mi, a nézőtéren. A szegedi
előadás egyik nagy öröme Psota színészi
megújulása. Pár-jelenetei Husztival a
színpadi kapcsolat-teremtés remeklései.
Szinte nem is külön-külön vannak jelen,
annyira egymástól függnek, hangjuk,
mozdulataik egy-másnak felelnek. Anya
és fia egymásnak örül, egymástól szenved,
s mindketten idegrendszerükben élik át a
másik személyiségének forrongását, az
elszánások és szárnyaló álmok lázát s a
láz nyomán támadó szorongás tériszonyát.
A sokat emlegetett (s valóban
felejthetetlen Ladányi Ferenc-Gobbi Hilda
megvalósításban) Ase halála-, „halálos
utazása"-jelenetnek ezúttal egy
jelentéktelennek látszó mozzanatát
emelném ki: Peer tétova és érzelmekben
gazdag búcsúját anyjától. Huszti
bizonytalan, elrohanni-elszállni vágyó, s
mégis anyjától elszakadni nem tudó
félbemaradt mozdulatai - egyetlen
elhangzó szó nélkül - beszédesen telített
percek.

A Dóm téri látvány
A szegedi előadás természetesen nem ke-
rüli el azokat a tömegjeleneteket, látvá-
nyos „tablókat", amelyek a mű elidege-

níthetetlen részei. Miért is tenné, amikor
ezek a részek a szabadtéren optimálisabb
körülmények közt valósulhatnak meg,
mint a kőszínházakban, bár ott sem hagy-
hatók el. Csakhogy ezeknek a részeknek
az időtartamát, térben való elhelyezését, a
mozgás ritmusát nem a kínálkozó lát-
ványossággal való öncélú játékkedv ha-
tározza meg a Dóm téren, hanem a főhős
szolgálata. A Dóm téren valóban minden
nagyobb színpadi akció középpontja és
valódi célja Peer. Az ő lelkiállapota, drá-
mai szituációja köré szerveződik a
színpadi látvány. A koreográfia, amely
Eck Imre munkája, nem törekszik ön-álló
értékre, még az ilyenkor megszokott,
redukált értelemben sem. Ez azonban
inkább elismerést, mint elmarasztalást
érdemel, mert nem erőszakolja ki a
„betét"-jelleget, tehát nem követeli ma-
gának a néző figyelmét. Csak az elme-
gyógyintézet-képben mozgatott tömeg
lesz igazán hangsúlyossá, itt terelődik el a
figyelem Huszti arcáról, gesztusairól,
mozgásáról. Úgy tűnik, a rendező helye-
selhető szándéka szerint. Itt ugyanis Peer
Gynt önmagára ismer, önmagára borzad a
többiekben. Az ágáló, saját torzult vi-
lágukba zárt háborodottak császáruknak
kiáltják ki Peert, aki már e szerencsétle-
nekhez hasonlóan elvesztette valódi kap-
csolatát a világgal. Őt nem a téboly, ha-
nem az önzés, az önmegvalósítás cél nél-
küli, önmagát megsemmisítő sóvárgása
pusztította el, s tette az elmegyógyintézet
szerencsétlenjeihez hasonlóvá.

Ebben a képben a tömeg kidolgozott
mozgása, a plasztikus látvány, a leghátsó
sorban álló statiszta koncentrált arc-játéka
hirtelen fontosabbá válik a főszereplő
színpadi cselekvésénél. Lengyel György
megérezte, hogy itt fordítania kell az
előadás addigi építkezésén: Huszti
számára ebben a jelenetben a feloldódás, a
hasonulás, a látványban való eltűnés a
feladat.

Fehér Miklós szellemesen egyszerű
díszletmegoldása - a rendezői koncep-
ciónak megfelelően - nem a tömegjele-
netek látványosságát fokozza, hanem a
magányosan színpadon maradó színész
vagy színészpár számára nyújt remek
hatású keretet. A minden naturalista
részletezést vagy díszítményt elkerülő
lejtős, a végtelenbe tartó emelvények



olyan térélményt nyújtanak a nézőnek,
amely segít átélni a mű filozófiáját, a lét
értelmével viaskodó főhős drámáját.

Ami megoldatlanul maradt

A Dóm téri P e e r Gynt nem oldotta meg
természetesen a nagy mű színpadra állí-
tásának valamennyi problémáját. Min-
denekelőtt Solvejget nem sikerült kimoz-
dítani abból az elvontan glorifikáló fény-
ből, amely mintha változatlanul kísérné át
ezt a nőalakot egyik Pee r Gynt-előadásból
a másikba. De épp ez a szegedi elő-adás,
amely nagyon korszerűen kezelte Peer
drámáját, s tisztává tette, hogy a mű
milyen keményen ítéli a „gynti életelvet"

nemcsak közösség- és emberellenesnek,
hanem épp az egyéniség számára a leg-
pusztítóbbnak, adós marad annak meg-
mutatásával, hogy a solvejgi jóság s min-
dent feloldó megbocsátás milyen gyilkos
módon összetartozik - azonos éghaj-lat
alatt terem meg, mint Peer vad önzése.
Solvejg értelmezésével adós marad a ren-
dező, s így Bencze Ilona is, aki így csak
szép énekhangját állíthatja az előadás
szolgálatába.

Nem ilyen döntő, de azért bosszantó a
marokkói szín megoldatlansága is. A sután
álldogáló színészek olyan be-nyomást
keltenek, mintha csak végszavaznának
egymásnak, s a jelenetben nyoma sincs
annak az iróniának, amelyet itt Peer
„világpolgárságba" vetett illuzórikus hite
megkívánna. Kárpótlásul né-hány remekbe
formált epizódalakítást kap a néző : Dégi
István elmegyógyintézeti igazgatója,
Tímár Béla háborodottja és Ingrid, a
Zöldruhás nő és Anitra hármas szerepében
Almási Éva emlékezetes.

A Dóm téri csillagok mintha segítettek
volna bevilágítani a „fjordok Faustjának"
mélyére. Nyáron és szabadtéren - borúlátó
meteorológiai és színházi előrejelzések
ellenére.

Henrik Ibsen: Peer Gynt
(Szegedi Szabadtéri Játékok)

Rendező: Lengyel György, díszlettervező:
Fehér Miklós, jelmeztervező: Mialkovszky
Erzsébet, koreográfus: Eck Imre, zenei vezető:
Fehér András.

Szereplők: Huszti péter, Psota Irén, Ben-
cze Ilona, Almási Eva, Horesnyi László,
Némethy Ferenc, Dégi István, Cs. Németh
Lajos, Papp János, Tímár Béla, Maros Gá-
bor, Sarlai Imre, Varga Irén, Melis Gábor.

TAKÁCS ISTVÁN

Históriás játékok Gyulán

Ha valaki a drámák cselekményének
tényleges kronológiája szerint sorba rakná
s kötetté rendezné a Gyulai Várszín-
házban bemutatott magyar műveket, ez az
igen vaskos könyv nemcsak elfeledett,
ritkán játszott vagy itt bemutatott eredeti
drámák (sőt: egyenesen Gyula számára
írottak) igen tanulságos antológiájává
kerekedne, hanem a magyar történelem
drámákba foglalt olvasókönyvévé is. Úgy
tekinthetnénk egy ilyen kötetre, mint a
magyar múlt számos nehéz, tragikus, vi-
tatott vagy nem jól ismert mozzanatát
megvilágító, irodalmi eszközökkel meg-
fogalmazott adattárra, tanulmány- és
hozzászólás-sorozatra, melynek külön-
böző korokban élt szerzői - Katonától,
Vörösmartytól Száraz Györgyig, Görgey
Gáborig - szinte kivétel nélkül olyas-miről
beszéltek, ami nemzeti ügy, súlyos
történelmi probléma volt vagy az ma is,
vagy a múltból átsugárzik a mába, ta-
nulságok levonására, a kérdések tovább-
gondolására késztetve bennünket.

Egyéb érdemei mellett alighanem ez a
sajátos és következetesen megtartott
műsorkoncepció biztosít megkülönböz-
tetett helyet Gyulának a nyári produkciók
között. (Tíz-egynéhány éves múltjában
persze nem csupa remekmű és ki-

emelkedő előadás sorakozik; akadt itt
tisztes bukás - írói, rendezői - is. De az
elképzelés helyességén ezek nem változ-
tatnak).

Az idei két darab jól illeszkedett a ha-
gyományokhoz: egy magyarországi pre-
mier és egy eredeti magyar bemutató,
amely ráadásul egyenest ide, Gyulára író-
dott; hozzá mindkét mű történelmi témát
dolgozott fel, s - véletlenül vagy sem -
mindkettő az oly igen zord-zivataros XVI.
század eseményekben különösen gazdag
második felében, illetve utolsó
harmadában játszódott.

Az egyik, dráma, a Görgey Gáboré, a
Tör ökö t f o g t un k az 1560-as évek elején
éppen Gyulán (a játékban Gyapjas várá-
nak nevezik), a másik, a Veress Dánielé, a
V ér e s f a r a n g 1590 körültől az 1610-es
évek legelejéig Erdélyben, illetve utolsó
jelenetében Prágában történik. Akár egy-
más után kerülhetnének abba a bizonyos
képzeletbeli drámaantológiába, s egyné-
mely vonatkozásban ki is egészítenék
egymást.

Törököt fogtunk

Görgey darabja - melyet ugyan a második
bemutatóként láthattunk, de idő-rendjében
előbbre kívánkozik - az 1560-as évek
legelején játszódik, amikor éppen „béke"

van. Kétszeresen is: Ferdinánd 1559-ben
és 1562-ben kötött békét II. Szulejmánnal,
s ez a békesség egészen 1566-ig fog
tartani, amikor is az agg szultán
megostromolja Szigetvárt, s vezérei be is
veszik Zrínyi várát - az ostrom közben
elhalálozó szultán nevében.

Jelenet a Törököt fogtunk gyulai előadásából (Horváth Gyula, Pécsi Ildikó, Körtvélyessy Zsolt,
Körmendi János és Cserhalmi György)


