
az élményanyag talaja közös. Természe-
tesek tehát a találkozási pontok, még
akkor is, ha a gorkiji életmű más irányú
fejlődést, más íróegyéniséget mutat. En-
nek példája a K i s p o l g á r o k Nyilje is, aki a
szocialista eszmék híve, a szabad, függet-
len, egészséges élet mintaképe volt a ma-
ga idejében - a szocialista realista iroda-
lom hőseinek előfutára. S mint már szó
volt róla, nagyon sokáig a színpadon is
ilyen alakjában jelent meg. Szó volt már
ennek az álláspontnak megváltozásáról is.
A miskolci előadás megpróbált ez utóbbi
szerint véleményt alkotni, de némileg
„semlegesítette" is a figurát. Nyil nem lett
sem forradalmár, sem mások felett
akaratát könyörtelenül érvényesítő funk
cionárius. Szűcs János embert faragott
belőle, aki szereti az életet, Polját, a ha
sát, szeret szabad lenni, függetlenül dön-
teni, de aki mégis benne él a kispolgári
világban, s attól függetleníteni magát
teljesen nem tudja. Újlaki Dénes ilyennek
játszotta cl Nyilt, derűsen, robusztusan,
természetesen, s ha kellett, hangos mél-
tatlankodással.

Tyetyerev tehát beillenék a csehovi
hősök sorába. Ő is amolyan „bölcs igaz-
ságmondó", akit azonban tönkretett az
alkohol. Némileg párja lehetne remény-
telenségben Tatjanának (hisz Poljában
nem sikerül megkapaszkodnia), de szem-
léletmódban lényegesen különbözik tőle.
Fölötte áll bírálatában, hideg, józan íté-
letében a kispolgári világnak, de nem
tartozik sehova. Elvan a világban, de
értelmetlenül. Polgár Géza játssza a sze-
repet, jól, bár olykor kissé túl zajosan, túl
„alkoholosan".

A darab legkevésbé jól kiválasztott
szereplője a Polját játszó Sándor Erzsi
volt. Az egyszerű, szerény, természetes
eszű és viselkedésű szerepbeli egyéniség-
gel nemigen egyezett a színésznő szemé-
lyisége, alkata, megjelenése, s ezen játé-
kával sem tudott változtatni.

Igen élvezetes színfoltjai voltak az elő-
adásnak Perecsihinnek (Csapó János), a
madarásznak megjelenései. A Jelenát
játszó Polyák Zsuzsa sokszor erőltetett,
középszerű teljesítményt nyújtott.

A z egész előadás összhatása igen meg-
nyerő, pozitív képet mutat. A rendezés
egységén kívül a társulat összefogottsága,
együttes játéka is örömet, okozott, vala-
mint Gergely István remekbe szabott, a
funkciónak tökéletesen megfelelő dísz-
letei, melyek lehetővé tették egymástól
elkülönült helyszínek és cselekvések egy-
szerre láttatását.

FORRAY KATALIN

Dr. Dolitt le
és a Zöld lovag

Gyerekelőadások
Miskolcon és Kaposváron

Miskolcon és Kaposváron ígéretes anya-
got választottak az új gyerekelőadások-
hoz. Más-más szempontból ugyan, de
mindkettő rendkívül sok lehetőséget
teremt a gyerekek fantáziájának meg-
ragadására, bőséges alkalmat ad a szó-
rakoztatva neveléshez. Egyszóval távoli
tájak, izgalmas emberek, fordulatos
sorsok sorakoztak mesés keretek-ben,
leplezetten vagy leplezetlenül azzal a
céllal is, hogy színházba szelídítsék a
zajongó gyerekeket. Bizonyára elfogult
vagyok, mert mindkét irodalmi mű
ifjúkorom nagy élménye volt, de
mindenesetre őszintén hiszem, hogy a
kedves állattörténetek és a naiv egyszerű-
séggel megjelenített lovagtörténet akko-
riban sokunkban sokkal mélyebb viha-
rokat kavart, mint az olyannyira kedvelt
Grimm- vagy Andersen-mesék. Ugyan-is
lehetőséget adott belekapcsolódni egy
olyan tiszta és színlelésmentes világba,
amely épp e két tulajdonsága révén vált
mesévé. Vagyis nem azért éreztük mesé-
nek Hugh Lofting Dr . Dolittle és az
állatok című meseregényét, mert az egy
álla-tokkal csevegő doktorról vagy az
ember-módra cselekvő állatokról szólt,
hanem mert kapcsolatuk őszintesége,
egymás iránt érzett szeretetük tisztasága,
romlatlansága vágyódást keltett ez iránt.
Az Arthur-mondakör lovaghőse, Sir
Gawain, rettenthetetlenségében is emberi
volt, s mert tiszta erkölcsű ember, erejé-
vel magasan felette állt minden varázsla-
tos erőnek. Volt tehát miért - ha másért
nem, nosztalgiából a gyerekekkel együtt
izgulva beülni a nézőtérre és várni a m esét.

Dr. Dolittle Miskolcon

Dab-Dab, Dzsip, Polinézia, Göb-Göb,
Csi-Csi - azaz a Puddlebv-on-the-Marsh-
ban élő doktor állatseregletének derék-
hada - sutaságukkal pillanatok alatt a
gyerekek szívébe lopja magát, így nem
csoda, hogy a nézőtér lelkesen és kórus-
ban ad hangot helyeslésének, mikor a
doktor inkább kedvenceit választja,
mintsem akkurátus és humortalan nővé-
rét, Sárát. Ettől kezdve közösen látják el
a ház körüli teendőket, és mi is elkísér-

hetjük őket tengeri útjukra, majd Afriká-
ba, ahol megmentik a majmok életét.
Körülbelül ennyi maradt az eredeti regény
szerteágazó történetéből, s talán még
ennyi sem abból a harmonikus élet-nek
leírásából, amelyben minden állat ön-álló,
rendkívül pontosan kidolgozott jellem
volt. Nincs jogom számon kérni ki-
maradt epizódokat, szereplőket. Viszont
okkal kérdezhetem meg, ha már alap-
anyagul választotta az árdolgozó-rendező
Schwajda György Lofting rendkívül ter-
jedelmes, magyarul csak részben hozzá-
férhető mesefüzérét, miért irtotta ki a
gyerekelőadásnak kifejezetten kínálkozó,
emberpalánta-nevelő, -formáló, mélysé-
gesen humánus „tanításokat"? Talán mert
nem kívánta didaktikus osztályfőnöki
órává egyszerűsíteni az ember-állat
kapcsolat megannyi momentumát? In-
kább játékosabb, „viccesebb" megközelí-
tésben próbálta tálalni rendezői téziseit,
miszerint: A jó mindig segít a rászoruló-
kon! A jó elnyeri a többiek tiszteletét! stb.
Ha ez utóbbiak voltak céljai, ezt tö-
kéletesen elérte. Az más kérdés, hogy az
ifjú nézők ilyenformán már kora gyer-
mekkorukban is ezt szajkózzák, és valami
mást, rendszerint többet várnak mondjuk
egy színházi ellőadástól.

Kiaknázatlan lehetőségnek maradt
többek között a legfontosabb gondolat-és
asszociációs sor, melyben az állatok a
doktorra ruházzák nyelvük megértésének
képességét. Ez nem azt jelenti, mint azt
előszörre Dr. Dolittle is hiszi, hogy rö-
fögni vagy csivitelni kell, hanem egy-
szerűen a gondolatok közvetlen áramába
tud belakapcsolódni. Ehhez nem kell
más, mondják az állatok, mint szeretet,
jóság, bizalom, hozzáértés, azaz semmi
különleges. Vagy talán mégis ritka az
ilyen, ugyanis a doktor az első ember, aki
ilyen képesség birtokába jutott. Ebből a
központi jelenetből kiindulva a rendezés
semmit sem tesz az ember és az őt
körülvevő állatok egymás mellett élé-
sének, barátságuk, hűségük, egymásra
utaltságuk legalább olyan mértékű meg-
jelenítésére, mint azt az irodalmi műben
olvashattuk. Pedig a nézőknek, akik
rendkívül hamar szívükbe zárták a sze-
replőket, többet kellett volna adni a
gyorsan pergő, bár nem mindig izgalmas
események egymásutániságánál, azoknál a
döntő érzelmeknél, amelyek az érdek
nélküli szeretetet, a gondoskodást, a
törődést s felelősségérzetet hangsúlyozták
volna - a mese keretein belül.

Kétségtelenül nyilvánvaló viszont az
átdolgozás-szerkesztés második részének



rendezői koncepciója. A. börtönbe jutott
állatok, hogy visszanyerjék szabadságu-
kat, rögtönöznek egy színielőadást, majd a
doktor (a társulat igazgatója-narrátora)
megkéri a gyerekeket, járjanak színházba.
A gyerekeket színházba szoktatni, csábí-
tani újabb élmények megtekintésére üd-
vözlendő célkitűzés. Az eszközöket
azonban itt, ilyen helyzetben gondosabban
kellene megválogatni, mint máskor. Tény,
hogy a gyerekek érdeklődését fel-kelteni
könnyebb, mint megtartani, de a
nézőcsalogatás nem mehet az igényesség
rovására, különösen olyan módon nem,
mint azt ebben az előadásban láthattuk.
Nem valószínű, hogy a gyerekek
maradéktalanul élvezték a Moliére-Gol-
doni ötletekből épült Két-három úr szolgája-
szerű commedia dell'artét (köz-ben
Weöres-verssel), mert nem érezhették
stílusát, nem tudták mihez kötni vagy
éppen mitől megkülönböztetni, ugyanis
nem volt stílusa. Nem volt a rossz
műkedvelő színjátszás paródiája sem, bár
még akkor sem lett volna itt a helye.

A gyerekek aktivizálása a közbekérde-
zésekkel teljesen feleslegesnek tűnt. Ami
á színpadon látható, elképzelhető, elgon-
dolkoztató volt, azt ők maguktól is
megtették. Figyelmük nem lankadt, sőt
igen érzékenyen reagáltak a szótéveszté-
sektől kezdve a díszlet változásáig min-
denre. Fantáziájuknak serkentőként elég
volt a kötelekből font díszletjelzés (Gecser
Lujza munkája), de azt már nemigen
értettük, miért reflektoroznak háncs-
szoknyás, maszkos afrikai bennszülöttek...

A mesejátékban azonban, minden el-
lentmondás ellenére, egy új mese is szü-
letett, a Göb-Göböt, a malacot alakító
Szirtes Gábor jóvoltából. Pompás kari-
kírozóképességgel, „emberséggel" kel-
tette életre a konyha-, szerencse- és ten-
gerimalacot, úgy, hogy annak kedves
jóindulatával, ügyetlenségével, készsé-
gességével egy másik Malackát is elénk
idézett.

Figyelemfelkeltő volt az állatokat
megszemélyesítő színészek jelmeze (Fe-
kete Mária tervezte), valamint mozgásuk
tipikus jegyeinek megragadása, de ennek
ellenére sem sikerült egyedi tulajdonsá-
gokat felfedezni bennük.

A kaposvári Sir Gawain

Az angol középkor legfontosabb monda-
köre Arthur (Artus) brit király V-Vl.
századbeli angolszászok elleni harcának
megörökítéséből nőtt ki, s elsősorban

francia közvetítéssel (Chrestien de Tro-
yes) terjedt cl a kontinensen, s vált a feu-
dalizmus kiváltságos osztályának eszté-
tikai és erkölcsi mércéjévé. A XII. század
elejére Arthur király születésének, har-
cának elbeszélése mellett feltűntek a lo-
vag fegyvertársak is, köztük Kay, Bedwyr
és Sir Gawain. Nem sokkal a Kerek-asztal
Lovagjainak mondakörbe fonódása után
elszakadt a történet történeti és nemzeti
talajától, s gyűjtőhelyévé vált a
nemzetközi mondakincsnek. A változatos
leírások sorából kiemelkedik Sir Gawain és
a Zöld lovag mondája.

Arthur király udvarában egy ismeret-len
zöld ruhás vendég javaslatára különös
lovagi játék kezdődik. A Zöld lovag
megengedi leendő ellenfelének, hogy le-
fejezze őt, s azt állítja, hogy egy éven
belül ő is lesújt a másik bajnokra, ha az
felkeresi. A párviadalt a király helyett Sir
Gawain vállalja magára. Levágja kihívója
fejét, majd annak távozása után el-indul
megkeresni a Zöld lovag várát. Egy évi út
végén kimerülten érkezik Bercilak
várához, ahol tisztelettel és le-nyűgöző
figyelmességgel fogadják; első-sorban a
ház gyönyörű úrnője kíséri gonddal
minden lépését. Látva a társaságbeli
hölgyek kitüntető rokonszenvét, Bercilak
azt ajánlja, amíg ő három nap egymás
után vadászni megy, a vendég maradjon
otthon, s este adják egymás-nak azt, amit
meg tudtak szerezni. Első nap - miközben
férje őzre vadászik - Alison úrnő
belopódzik Sir Gawain szobájába, és
szerelmét kínálja a lovagnak. Ez
szabadkozik, de mégis kénytelen be-
számolni este vendéglátójának, hogy az
őz helyébe egy homlokra kapott csókot
tud felajánlani. Másnap egy vadkan és két
könnyed, arcra lehelt csók, harmad-nap
egy róka és egy szerelmes csók cserél
gazdát. Ugyanakkor Sir Gawain nem tesz
említést egy ajándékként elfogadott övről,
majd útra kel. Hamar célhoz ér, de a Zöld
lovag nem veszi el életét, csak megsebzi.
Leveti zöld páncélját, ruháját, és
Bercilakként szól elismeréssel Gawain
lovagi tulajdonságairól, erényé-ről,
melyen épp csak annyi folt esett, mint Sir
Gawain vére az elfogadott öv áraként.

Nem feltételezem, hogy a nézőtérre
beülő kisiskolások közül sokan olvasták
volna a magyarul (gyerekeknek is) több
helyütt fellelhető mondakör e darabját. Az
sem valószínű, hogy az iskolából részletes
filológiai, irodalomtörténeti ismeretekkel
indították volna őket szín-házba. Mégis, a
nézők ösztönösen, meg a színpadi látvány
és jelenlét rendkívül

erőteljes hatására szinte kivétel nélkül
felfedezték a lovagtörténet egyedi iro-
dalomtörténeti értékeit és erkölcsi taní-
tásait. Pedig nem könnyű ez abban az
esetben, ha a rendezés arra törekszik,
hogy színházat is lássanak, tanuljanak,
szokjanak a gyerekek. Sokszor szinte
kiszámíthatatlan, meddig képesek vagy
hajlandók cinkosan elfogadni jelzéseket
valódi megjelenítés helyett, s mikor for-
dulnak szembe az előadással, hogy csak a
történet szemszögéből vizsgálják azt. Igy
aztán nem csoda, hogy az értetlen kunco-
gást megelőzendő, a gyerekelőadások
többnyire kiiktatják a nehezen emészt-
hetőnek vélt - bár a darab logikájából
következő - színpadi megoldásokat, és e
helyett a közbekérdezésekkel próbálják
kiépíteni a kontaktust, fenntartani a
figyelmet. Kaposváron azonban Sir Ga-
wain és a Zöld lovag története művészi igé-
nyességét és darabválasztását tekintve
(bár nem szívesen írom minősítőként ezt a
szót) felnőttelőadás volt.

A gyerekek előtt ismeretlen vagy még
nem igazi tartalommal telített fogalmak
gyűrűztek, különös, borzongató esemé-
nyek zajlottak a színpadon, egy azonban
pillanatok alatt egyértelművé vált szá-
mukra: az a bizonyos lovagi életszemlélet,
az erény, a becsület, a hűség, a bátorság
van olyan hatalmas erő, mint Merlin
varázsló bűvös-bájossága vagy a lefejezett
lovag földöntúli ereje. Így tehát figyelmük
maradéktalanul koncentrálhatott Sir
Gawain lelkének háborgására, arra az
erőfeszítésre, mellyel ellenállt a
csábításnak.

Kiemelkedő vonulata az előadásnak Sir
Gawain alakjának emberivé formálása,
heroikus felhangoktól mentes, áll-
hatatosságában is esendő lénye. Ez részint
a rendezői beállítás, a hangsúlyok
elosztásának eredménye (Lengyel Pál
érdeme), részint Jordán Tamás szerep-
felfogási telitalálatának gyümölcse. Jor-
dán Tamás törékeny, riadt, szíve szerint
inkább gyöngédségre, mintsem egyél)
lovagi babérokra vágyó antihősként áb-
rázolta Sir Gawaint, s ezzel részint rend-
kívül hatásosan erősítette a darabban
központi szerephez jutó csábítási-vadá-
szási jelenet párhuzamában jelentkező
gyöngeséget, kiszolgáltatottságot, részint
oly mértékben vált a fiatal nézők kedve
szerinti hőssé, hogy a nézőtér halálosan
feszült izgalommal szurkolt neki,
sikerüljön ellenállnia a csábításnak.

Alison (Tarján Györgyi) és Sir Gawain
jelenetei közben a vadászat képei, a meg-
hajszolt állat szinte reménytelen küzdel-



me valóban élet-halál kérdéssé tették a
nézők számára a lovag állhatatosságát,
Gőz [stván (Oz, Vadkan, Róka) alakítása
nyomán.

Bár az epizódok önmagukban is eliga-
zították a gyerekeket, Merlin, a varázsló
(Bezerédy Zoltán) egy személyben narrá-
tor is volt. Szerepe szerint azonban inkább
előkészítette a csodát - az előadást.

Szívesen elhittük, hogy a világítás vagy
egy selyemfüggöny a várárokból
hálótermet, erdőrészletet, folyópartot
varázsolhat, azonban zavaró volt a dísz-
letátrendezés feltűnően sok hibája. Sajnos
rendkívül illúzióromboló volt az általam
látott előadáson a lefejezési jelenet. Hiába
volt ötletesen kitalálva, ha hántóan
ügyetlenül valósították meg. Korabeli
hangulatot keltett Sáry László zenéje, bár
talán nem kellett volna erőltetni az ének-
lést olyanokkal is, akik színészként jól
helytálltak, énekesként viszont kevéssé.

Az előadás értékei, a jó darabválasztás,
az illúziókeltő díszlet (Szegő György) és
az intenzív színészi játék ezen a délutánon
is sok új nézőt nyert Kaposváron a
színháznak.

Lofting-Schavajda: Dr. Dolittle és az állatok
(miskolci Nemzeti Színház)

Díszlettervező: Gecser Lujza m. v. Zene:
Mártha István. Jelmeztervező: Fekete Mária.
A mozgások tervezője: Somoss Zsuzsa. Ren-
dezőasszisztens: Balogh Erzsébet. Rendező:
Schwajda György.

Szereplők: Sallós Gábor, Horváth Zsuzsa,
Szirtes Gábor, Gáspár Tibor, Rudas István,
Tardy Balázs, Máhr Ági, Bánó Pál, Somló
István, Krivjánszky István, Agárdi László,
Major Zsolt, Mátyás Jenő, Zoltán Sára.

Dennis Scott: Sir Gawain és a Zöld lovag (ka-
posvári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Forgách András. Zenéjét sze-
rezte: Sáry László. Zenei vezető: Fuchs László.
Díszlet-jelmez: Szegő György. Szcenika: É.
Kiss Piroska. A rendező munkatársa: Csóka
Zoltán. Rendező: Lengyel Pál.

Szereplők: Jordán Tamás, Máté Gábor,
Bezerédy Zoltán, Tarján Györgyi, Galkó
Bence, Lukács Csilla, Bal József, Gőz Ist-
ván, Stettner Ottó, Krum Ádám, Kamondy
Imre, Kristóf Kata, Cselényi Nóra, Dunai
Károly.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Mit bír az operett?

C sár dáski r á lynő M is k o lc o n

„Ne felejtsük el: Magyarországon az
utóbbi ötven évben két színházi produkció
pénztárához kellett kivezényelni a
lovasrendőrséget a tömeg ostroma ellen.
Ez a kettő: Az ember tragédiája és a Csár-
dáskirálynő! Bíztató jel!" E sajátos meg-
állapítás Vekerdy Tamástól származik. (A
színészi hatás eszközei - Zeami mester
művei szerint. Magvető, 19

74. p. 261.) E
vaktában kiragadott mondat azonban
mégsem indít arra, hogy meszszemenő
következtetéseket vonjunk le belőle.
Például azt, hogy Kálmán Imre műve
ugyanarra a magasztos polcra helyezendő,
mint nemzeti tragédiánk. Vekerdy
párhuzama korántsem szentségtörő,
csupán arra utal, hogy a közönség vágyik
a színházszerű színházra. A mozgás, a
zene és a szöveg együttesére, a totális
érzéki élményre. Ha ezt nem kapja meg
magas szinten, akkor megelégszik a
leromlott, sőt lerobbant változatokkal is.
Több évtizedes népmű-velői és
közművelői csőd bizonyítja: e téren nem
változtat a bűnbakkeresés. Hiába
gyalázzák az operettet, a zenés
fércműveket, hiába próbálják nevelni a
haszontalan közönséget, az ördögűzés
ezúttal sem segít. Ha a kulturális babonák
a magasból hullanak a fejünkre, akkor
bizonyosak lehetünk, hogy még a
giccsadót is lent kell megfizetnünk.
Idézett munkájában ezt is mondja Vekerdy
„A közönség - éppúgy, mint a gyerek -
nem tudja pontosan meg-mondani, mi kell
neki, de egészségesen jelzi annak a
számára, aki ismeri életének
törvényszerűségeit." M Mindettől persze
még rendkívül messze vagyunk. Egye-lőre
ott tartunk, hogy kevesebbet tudunk a
közönség természetrajzáról, mint a
legtávolibb csillagképekről. Éppen ezért
felelőtlenség lenne bármi-nemű
szentenciát megkockáztatni e témában.
Csupán felszínes megfigyeléseinkre
szorítkozhatunk, melyek arra
figyelmeztetnek, hogy egyes művek, mint
például a Csárdáskirálynő mindig és
mindenütt tetszik a nézőnek. E mű azok
közé az alkotások közé tartozik, melyeket
talán nem lehet elrontani, még készakarva
sem. E tekintetben az ókori

tragédiákhoz illetve Shakespeare művei -
hez hasonlítható.

Persze számunkra ez a kis idő - alig
másfél évszázad legalább annyira ta-
nulságos, mint a tragédia évezredei.
Először azért, mert szellemileg oly
beképzelt, dölyfös korunk semmit sem
kedvelt tán oly kitartóan, oly megkapó
állandósággal, mint éppen az operettet.
Amióta feltalálták a múlt századi Fran-
ciaországban, ahol is a bukásra álló
harmadik császárság vezető műfaja lett,
minden korszak rendre megörökli ezt az
egyre züllő, de mégis elnyűhetetlen
műfajt. Szerette az Osztrák-Magyar Mo-
narchia, a két világháború közötti Ma-
gyarország, trónra ültették a személyi
kultusz éveiben, majd néhány éves büszke
és duzzogó elzárkozás után, a hetvenes
évek közepétől ismét felfedeződött az
operett. Azok a művek, melyekről néhány
éve még mint közművelődési
bányarémekről emlékeztek meg a harcos
publicisták, s bemutatásukat szégyellték
szegény vidéki színházaink, ma országos
eseményekké váltak. Néhány éve, ha
például valaki valamely művelt fővárosi
társaságban csak kiejtette volna a száján
azt, hogy Marica grófnő vagy Mágnás Miska,
valószínűleg nemcsak hogy mélyen
megvetették volna, de oda teára soha
többé nem hívták volna meg. Ma
ugyanennek az előkelő társaságnak a
tagjai valószínűleg versengenek azért,
hogy minél okosabbakat mondjanak a
kaposvári Marica grófnőről vagy a miskolci
Csárdáskirálynőről. Ismét divatba jött tehát
az operett. Sőt, mi több, meg-indult a
kulturális emelkedés útján. Úgy járt, mint
a lenézett, megvetett utcalány, akit
egyszer csak felszednek a lámpa alól, ahol
eddig sétálgatott a köznép örömé-re, hogy
most aztán úri dámát csinálnak belőle. Az
operett karrierje eddig szédületes. Ma már
mondanivalója mélyére néznek,
megfosztják kedvesen üdítő ürességétől,
keserű életigazságokat bányásznak ki
belőle, átdolgozzák, átigazítják -
történelmi, társadalmi példázattá
formálják. Ha nem vigyázunk, egy nap a
drámai világegyetemet fedezik fel az
operettben. Kérdés persze, ki bírja jobban
a természetellenes természetátalakítást: e
bohókás zenés műfaj vagy mi.

Alig egy év leforgása alatt immár a
negyedik Csárdáskirálynő-bemutatót érjük
meg. Pécs, Kaposvár és Budapest után
most Miskolc lett klasszikus nagy-
operettünk újabb sikerének színtere. Ez
utóbbi bemutató egyébként minőségileg is
újat ad, hisz az utóbbi évek egyik


