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Népi játék - mai érvénnyel

Az Énekes madár a Nemzetiben

„Úgy születtem, fel is úgy nőttem, s egész
életem olyan volt eddig, hogy sírni és
nevetni egyformán lehetett rajta. Nem-
csak egyformán, hanem egyszerre. A sí-
rás és nevetés pedig nemcsak a legböl-
csebb, hanem a legkedvesebb két emberi
időtöltés" - írta Tamási Áron 1930-ban.
Ebből a gondolatból Tamási egész mű-
vészete kibontható : a műveit mindvégig
jellemző életrajzi ihletettség, a megélt és
megtapasztalt élmények művészi átfor-
málása, a szülőföld közegében magába
szívott folklór meghatározó szerepe; és
ugyanakkor a szemléletmód sajátossága,
az a kettős látásmód, mely egyfelől a szé-
kely népélet történelmileg kialakult jel-
lemzője is, másfelől viszont a huszadik
század egyetemes művészetének fontos
vonása. Tamásit éppen az emeli a provin-
ciális népiesek fölé, hogy műveinek mű-
vészi szemlélete, a tárgyi tartalmon túl-
mutató valóságtartalom szervesen kap-
csolódik kora egyetemes áramlataiba.
Sírás és nevetés egyidejű felmutatása, a
tragikomikus, groteszk értékek írói meg-
formálása a népi ihletettséget a kor világ-
irodalmi folyamataihoz is elvezetik.

A bevezetőként idézett sorokban a
drámai érzékenység, a drámai helyzetek
iránti affinitás is megmutatkozik: a sírás
és nevetés, tragikum és komikum meg-
ragadására való fogékonyság. Ebből a
képességből - Tamási művészi tehetsé-
gén át - egyenes út vezet a „nemcsak a
legbölcsebb, hanem a legkedvesebb" idő-
töltéshez: a színházhoz. A korai - és
mintegy ötven éven át elveszettnek hitt -
Ősvigasztalás nyers, erőteljes vonásokkal
megformált expressziója után 1933-ban
(az Ábel-trilógia utolsó részével egyidő-
ben) Tamási megalkotja legjobbnak tar-
tott drámáját, a finomra csiszolt szerke-
zetű, arányban és értékben is kiemelkedő
Énekes madár című székely népi játékot.
A darab először 1934-ben jelent meg Kas-
sán. 1956-ban az író átdolgozta a darabot,
a Nemzeti Színház Kerényi Imre rende-
zésében ez utóbbi változatot mutatta be
ez év áprilisában.

Az első változat nyersebb, elnagyol-
tabb, ami a drámai szerkezet átfogó
jegyein éppúgy megmutatkozik, mint a
részleteken. A korai mű szereplői között

Tamási Áron még a két fiatalt, Mókát és
Magdót előtérbe állítja, elkülöníti.
Utóbb (a már beszélő vezetéknévvel is
ellátott) alakok között nagyobb egyen-
súlyt teremt. Mélyrehatóbb átalakítás
tapasztalható a mitikus és reális réteg
összekapcsolásában. Az első változatban
ez a kötés még nem teljesen szerves, itt-
ott külsődleges : a nyitány dobosa még
nem használja a későbbi madárszimboli-
kát (csak a kódában utal rá); a darab ele-
jén, a két vénlegény a vénlányokat csak
öncélúan riogatja. A második variáns
dobosa már kártevő varjakról beszél,
melyekre lövöldözni kell - s a két legény
mint varjakra céloz a két Gondos lányra.

A Nemzeti Színházban is bemutatott
későbbi változat igen pontosan megszer-
kesztett, a költői látomást a népi
szimbolikával, a művészi fantáziát a
hétköznapi realitással tökéletesen ötvöző
mű, mely-ben a mitikus és reális, költői
és tradicionális rétegek úgy
kapcsolódnak egy-másba, hogy
együttlétük teljes azonosságként
mutatkozik meg. A kompozíció már
eleve magában hordja az azonos tőről
fakadó motívumok szerteágazását - és
egyben a közös gyökérhez való vissza-
kapcsolódását. A nyári történet napnyug-
tától napkeltéig játszódik le. Az éjszaka
az az időszak, mely a jó és a gonosz szá-
mára egyaránt kedves, a sírást és a neve-
tést reprezentáló rétegek egyaránt ebből
a napszakból vezethetők le. Az éjszaka a
szerelem időszaka, ekkor bomlik ki a sze-
relmesek szenvedélye, de ugyanakkor ez
a rontás, a bűbájosság, a varázslás idő-
szaka is, amikor a boszorkányok tényke-
dése zajlik. Az Énekes madárnak tulaj-
donképpen ez a két réteg alkotja az alap-

ját, melyeket az író úgy kapcsol egymás-
hoz, hogy nemcsak ellenpontként, kont-
rasztként, hanem konfliktusként is fel-
foghatjuk ezt a kapcsolatot - s máris ott
járunk a mű drámaiságának kérdésénél.

A darab tradicionális előzményei a
székely folklórban találhatók meg, abban
a - műfaji csúcsát a balladákban elérő -
népköltészetben, mely a magyar iroda-
lomnak legerősebb drámai jellegű művé-
szete. A (víg és szomorú) balladák drá-
mai jegyei, a feszes dialógustechnika, a
sorsfordító életszituációk előtérbe állí-
tása, az igen erős és összetett szimbolika
mind kínálják a drámává történő átalakí-
tás, továbbformálás lehetőségét. A bal-
lada mellett a másik forrást a népi játékok
jelentik, melyek a közösségi élet kitünte-
tett napjaihoz, időszakaihoz kapcsolód-
nak. E népi játékokban tovább őrződik az
az ókori rítusban és a középkori liturgiá-
ban, valamint karneválban meglevő sajá-
tosság, hogy a közösség egyszerre szerep-
lője és nézője, alkotója és befogadója a
cselekvésnek. Épp ezért asszociatív mó-
don azonosul a lejátszódó folyamatok-
kal, nem a kontempláció, hanem a ben-
nelevőség, a cselekvő részesség viszo-
nyulásával van jelen a „néző" az esemé-
nyekben. A magyar dráma „fővonulata"
azonban nem tudta magába olvasztani a
magyar folklórnak sem a balladai, sem a
népi játékokkal kapcsolatos hagyományait.

Mindez színházművészetünkre is áll: a
polgári színjátszás elsődlegessége (már-
már kizárólagossága) szinte próbatétellé
teszi a folklórban gyökerező művek
szín-padra állítását és - különösen -
színészi megjelenítését. Amit a rendezői
beavatkozások még elsimíthatnak, az
könnyen

Tamási Áron: Énekes madár (Nemzeti Színház). Papadímitriu Athina (Eszter), Rubold Ödön (Sakk Lukács),
Téri Sándor (Préda Máté) és Pregitzer Fruzsína (Regina)



kudarccá válik a színészi játékban. Ta-
mási Áron drámáinak előadása a teljes
színészi eszköztárat tekintve új/más tí-
pusú megformálást kíván. Az egyik - a
legközvetlenebb és leginkább rögzített -
réteg a drámák nyelvezete. Ez az utánoz-
hatatlan nyelv emelkedett archaizmusai-
val, állandó humorával, drámaiság ,és
oldottság folytonos váltakozásával, orga-
nikus költőiségével egyedülálló a szín-
padjainkon megforduló művek között.
Ebben a nyelvben minden hétköznapi
megnyilatkozás költészettel van átitatva,
ez a nyelv rendkívül áttételes, összetett,

ám ugyanakkor mindez a természetes
mindennapiság jegyeként van jelen a
drámák világában. E szövegek színészi
meg-szólaltatása olyan beszédkészséget
kíván, mely egy időben képes a magától
értetődő természetesség és a stilizáltság
hangján megszólalni. A szárnyaló szim-
bólumok, a gyors gondolati váltások, a
nyelvi humor számtalan kiaknázandó
színészi lehetőséget tartalmaznak. Ezek
megvalósításában azonban komoly ve-
szélyt jelent, hogy a szerep - a nyelvi
rétegzettség következtében - mozaikok-
ra töredezik szét, és a Tamásinál mind-

végig jelen levő egységes nyelvi atmosz-
férából hírmondó sem marad.

A másik vonatkozás, mely a Tamási-
színjátszást különleges jellegűvé teszi, a
drámai szituációk, emberi viszonylatok
megformáltságában van. Ezek a helyze-
tek egyszerre tisztán áttekinthetőek és
bonyolultan szövevényesek. Az író - pél-
dául az Énekes madárban - egyértelművé
teszi a szereplők értéktartalmát, mesei
jellemeket formál, ugyanakkor az emberi
relációk többértelműségét, polifóniáját
teremti meg. Ez a sajátosság pedig egy
olyan színészi magatartást kíván meg,
amelyik a saját karaktert úgy mutatja fel,
hogy egyben képes a pontosan meg-
konstruált viszonylatok hiteles meglátta-
tására is. Ezekben a színpadi művekben
nem társadalmi drámákat kell látnunk, s
a színházi megjelenítésnek sem akként
kell e darabokhoz viszonyulniuk, hanem
létdrámákat, amelyek hol nyersen, hol
finoman megformálva a lét alapkérdéseit
feszegetik. Erre pedig azáltal képesek,
hogy Tamási a szereplőket nemcsak a
székely népélet alakjaiként, hanem jelké-
pekként is ábrázolja. Egy valódi alakot és
egy szimbolikus figurát azonban egészen
más módon kell a színpadon megjelení-
teni, és e művek előadásának legfőbb ne-
hézsége annak a játékstílusnak a megta-
lálásában áll, mely képes az absztrakciók
és a népi valóságmozzanatok egyidejű
megformálására.

Éppen az Énekes madár ezen sajátossá-
gáról írja azt Dávid Gyula, hogy a darab
jelentős „minta korabeli színpad megkö-
töttségeit könnyedén átlépő s a játék ősi
értelmét visszaadó műfaji teljesítmény
is... Az Énekes madárban teljes össz-
hangban jelenik meg a valóságmegeleve-
nítő népi realizmus és a népmesei ab-
szurd, olyan egységben, amelynek követ-
keztében ennek a színpadi játéknak csak
most, közel négy [immár öt és fél - M. P.]
évtized múltán, a modern színpadi felújí-
tásban világosodik meg minden művészi
szépsége". A hősökről pedig azt állapítja
meg, hogy azok „szinte észrevétlenül
lépnek át a valóságból a mesébe s a mesé-
ből a valóságba, hiszen mind itt, mind
amott alapjában véve az emberi lét egy-
azon igazságai kell hogy érvényesülje-
nek". A dráma által könnyedén átlépett
színpadi megkötöttségekben színházaink
azonban nemegyszer elbotlanak, és vagy
mesejátékká egyszerűsítik, vagy realista
színdarabbá torzítják a művet.

A Nemzeti Színház előadása igyekszik
elkerülni mindkét veszélyt. A színészi
játékban a hat főszereplő közül Rubold

Cvetkó Sándor f. h. (Kömény Móka) és Kerekes Éva f. h. (Gondos Magdolna) az Énekes madár előadásában



Ödön kerül legközelebb a Tamási-szín-
játszás világához. Bakk Lukács szerepé-
ben hitelesen kelti életre a kedélyes, fur-
fangos vénlegénynek, Regina udvarlójá-
nak az alakját. Játékmódja többrétegű.
Jelen van benne a fürge, csalafinta észjá-
rás kifejezése, ami visszafogott mozgás-
sal-viselkedéssel párosul. Emellett a szí-
nész egyszerre érzékelteti e népi karakter
autentikusságát és a figura bizonyos fokú
meseszerűségét. Mindez azonban nem
időben egymás után, periódusonként
bomlik a színészi játékból, hanem vala-
mennyi réteg egy időben jelen van. Ezek a
rétegek hol egyforma súllyal kerülnek
felmutatásra (és ekkor a néző tudata egy
állandó oszcilláció állapotában van: a
polifon játék rétegei között vált ide-oda a
befogadói tudat, ami intenzív esztétikai
élményhez vezet), hol pedig a játék elő-
térbe állítja valamelyik réteget, ekkor
azonban az előtérben álló réteg a háttér
visszfényében - tehát ekkor is összefüg-
géseiben - jelenik meg. Rubold Ödön úgy
játssza el ezt a népi alakot, ahogy ezt ma a
népzenét játszó legjobb együtteseink
teszik. Vagyis elkerüli azt a veszélyt (és
erről a Tamási-színészet kapcsán még
nem szóltunk), hogy a mai
megszólaltatás egy korábbi játékmód,
játékstílus puszta reprodukálása legyen.
Ez mára népi művészet saját természeté-
nek is ellentmond, mert az sohasem
(csak) reproduktív, legszebb darabjain
mindig ott van egy egyéniség kezének
nyoma.

Az Énekes madár eljátszható volna egy, a
népi játékmódot rekonstruáló stílusban is,
ez azonban nem rendelkezne mai
érvénnyel. Mégpedig több okból sem.
Egyrészt azért, mert színpadon,
különösképpen a kukucskálón, egészen
más módon kell játszani, mint egy falusi
ünnep nyitott terében, ahol a „szereplők"
öltözékben, beszédmódban, viselkedés-
ben nemigen különülnek el a „nézőktől".
Másrészt azért, mert a színháznak mindig
mai érvénnyel kell megszólalnia, erre
azonban csak akkor képes, ha megtalálja a
jelen azon metakommunikatív jelrend-
szereit, amelyek korunk (nyelvileg esetleg
még nem artikulálható) társadalmi
folyamatait, életérzéseit, hangulatait fe-
jezik ki. Ez a jelrendszer pedig nem lehet
egy évszázadokkal korábbi játékmód egy-
szerű másolata. A drámát megalapozó
népi szemléletet tehát úgy lehet és kell a
jelenbe átmenteni, hogy a játékmód egy-
felől utaljon az eredeti stílusra (annak
bizonyos jegyeire), ám másfelől teremtse
meg a mű mai színházi-esztétikai érvé-

Cvetkó Sándor f. h. (Kömény Móka) és Szemes Mari (Kömény Ignácné)
Tamási Áron darabjában

nyességét. Mindezt azonban oly módon,
hogy a két szempont egyidejű érvényesí-
tése ne vezessen anakronizmushoz, és a
két vonatkozás ne kioltsa, gyengítse, ha-
nem fölerősítse egymást.

E kitérő után Rubold Ödön játékára
visszatérve elmondhatjuk, hogy sikerül
megteremtenie e két vonatkozás termé-
szetes összhangját. Remek ritmusérzék-
kel választja meg a gesztusok, a mimika
időtartamát, gyakran teremt komikus fe-
szültséget egy kitartott vagy késleltetett
mozdulattal, az elhangzó szöveg és a
metakommunikatív játékréteg közötti idő-
leges aszinkronnal. Mindez különösen az
első felvonásban érzékelhető, ahol
Rubold Ödönnek - szerepe szerint is -
vezető szólama van. Alakítása jelentős
hatással van az egész előadás stílusának,
összhangjának megalapozására. Játéka
nem meseszerű, nem folklorisztikus, ízig-
vérig mai, de népi köntösben, népi
ízekkel, sokrétegűen.

„Vénlegény" társa, Préda Máté Téri
Sándor alakításában éppen az ellentéte
Bakk Lukácsnak. Annak furfangosságával
szemben emez nehézkes észjárású, annak
csalafintaságával ellentétben emez inkább
együgyű, néha már-már félnótás. Ezt az
együgyűséget Téri egy jelzéssel, egy az
arcán állandóan jelen levő debil vigyorral
fejezi ki. Játéka sokkal kevésbé összetett,
mint szereplőtársáé. Ehhez az állandó
vigyorhoz egy állandó testtartás társul:
nyakát előreszegi, törzsét kissé meghajtja.
Gyakran forgatja, dülleszti a szemét, az
arcán ülő vigyorból sokszor lesz röhögés.
Beszédmódja is idomul ezekhez a
külsőségekhez: míg Rubold a nyelvi
humor ízein is csemegézik, addig Téri
egy hőbörgő, nehezen artikuláló, a

megértéshez hasonlóan a kifejezéssel is
küszködő karaktert formál meg. Ez a
játékmód, mely híven fejezi ki Préda
Máté alakját, ugyanakkor némi hiányér-
zetet kelt, mert az alakítás - éppen túlzott
egyneműsége miatt - a sokszínűségből
bizonyos mértékig karikaturisztikus-pa-
rodisztikus torzítást csinál. Ennek pedig
az a következménye, hogy a humornak
egészen más minősége lesz jellemző erre
az alakra, mint Lukácsra. Rubold Ödön
játékában a szituációk komikuma, az
emberi viszonyok humora éppúgy érvé-
nyesül, mint saját szerepéé, Téri Sándor-
nál viszont a személyközi kapcsolatokat
elfedi Máté egyetlen felnagyított jellem-
vonása.

A két „vénlányt", Gondos Esztert és
Reginát Papadimitriu Athina és Pregi-
tzer Fruzsina játssza. A mesebeli két
gonosz nővér és a férj után sóvárgó két
vénlány szerepében pontosan fejezik ki
a két jellem közös és eltérő vonásait.
Előbbi, a hirtelenséget, fölfuvalkodott-
ságot, a megsértődöttség-kiengesztelő-
dés közötti érzelmi hullámzást dombo-
rítja ki, utóbbi a lomhaságot, higgadt
magabiztosságot, érzelmi stabilitást hang-
súlyozza. Mindketten közel járnak a pon-
tos Tamási-színjátszás játékmódjához,
csak talán egy kissé túlzóbb, mesesze-
rűbb, elrajzoltabb a szerepformálásuk
annál, mint ami a reális és mesei szem-
lélet kényes egyensúlyának tökéletes
megteremtéséhez kellene. Papadimitriu
Athina a szúrós tekintetű, fekete lelkű,
durván megszólaló nővért jobban ki-
emeli, mint azt a „tenyeres-talpas" pa-
rasztlányt, akit Tamási az alak magja-
ként megírt. Durcás arckifejezése, mérge,
indulatai kicsit erősebbek a kelleténél,



s ez játékát bizonyos fokig demonstra-
tívvá teszi. Pregitzer Fruzsina visszafo-
gottabb, és noha szerepe szerint ő sem
különb a nővérénél (ármánykodásban,
rosszmájúságban egyforma vele), mégis
ügyesebben találja meg a kívánt játékmó-
dot. Reginája organikusabban gyökerezik
a Tamási-dráma világában, mint társáé.

A fiatal leányt (a legifjabb Gondos
lányt, Magdót) Kerekes Éva, szerelmét,
Kömény Mókát Cvetkó Sándor alakítja.
A szerepük szerinti tisztaság, lírai költői-
ség mindkettejüknél huncutsággal, kópé-
sággal vegyül. Jelenlétükben akkor van
erő, ha a „vénekkel" való szembeszállá-
sukat kell hangsúlyozniuk : amikor da-
colnak vagy túljárnak a rontók eszén. A
hamvasság, bájosság, a mesei vonások
megformálása mindkettejüknél gyengébb,
erőtlenebb, ám biztosan tartózkodnak sze-
repük egyneműsítésétől. Kerekes Éva a
„családi" jelenetekben talán gyermekibb a
kelleténél, s így előkészítetlenül pattan ki
bimbózó szerelme, mely Tamásinál nem-
csak költői, hanem nagyon is jól kézzelfog-
ható jegyekkel rendelkezik. Sürgő-forgó
mozgása, tüsténkedése a szerelmi jelene-
tekben szárnyaló kitárulkozássá válik, hí-
ven a címbéli énekes madár szerepéhez-
jelképéhez. Cvetkó Sándor víg kedélyű,
csavaros eszű legénykéje is talán zsengébb,
minta szerep, és bizonyára ez is teszi, hogy
a végső fölülemelkedésben erőteljesebb a
színpadi libikókának a szerelmeseket égbe
liftező hatása, mint a fiatalok őstisztaságá-
nak ősereje.

A Köménynét játszó Szemes Mari
bölcs derűvel kelti életre az elébb fia
elvesztésén jajveszékelő, majd az igazi
bibit megtalálva a szerelmi láz gyógyítá-
sában tüstént közreműködő anya alakját.

Humora, kedélye nagyszerűen árnyalja az
előadás összhangját, harmadik felvonás-
beli megjelenése a produkció legjobb ré-
szei közé tartozik. Játékán a szerep finom
megítélése is átsejlik. Pathó István a pap,
illetve a vénasszonyokat vezénylő boszor-
kány alakjában ugyancsak remek. E vén-
asszonykórus, mely kártevő - és ennélfogva
lelövendő - varjúként rontással, bűbájjal
segíti a vénlányokat és a vénlegényeket, és
akadályozza az ifjakat (az énekes madarat
és a párját), az előadás egyik legjobban
kidolgozott eleme. Egyszerre félelmetes és
nevetséges, meseszerű és parodisztikus ez
a (férfiakból álló!) varjúcsapat, melyben a
„károgás" tökéletesen társul az egyéni
mozgásformákkal (sántítással, görnyedt-
séggel). A boszorkányok efféle megfor-
málása éppen a dráma szimbolikájának
érvényre juttatását és színpadszerű kifeje-
zését szolgálja.

Kerényi Imre rendezése kiemeli és ki-
egészíti a darab keretes szerkezetét. Az
előadás kezdetén és végén a három szerel-
mespár a színpad közepén állva ugyanazt
a dalt énekli el, s mögöttük - ugyanúgy -
ott áll egy kisgyerek, a dobos, aki mindkét-
szer kidobolja, illetve kikiáltja a „tudniva-
lót". Ez a keret ugyanazzal a pontos terv-
szerűséggel jelenik meg, mint az előadás
többi részlete. Különösen az első
felvonásban szembeötlő a Gondosék
szobájában mozgó szereplők pontos
koreográfiája, a helyzetváltoztatások, a
személyközi kapcsolatok hullámzását
jelző ültetések, hely-cserék precíz
kidolgozása. E „koreográfia" a színpadi
járások megtervezését is jellemzi. Az első
és a harmadik felvonásban, ahol a
forgószínpadra állított ház szobáját látjuk,
a házba betérő szereplők a nézőtér felőli
oldalról megkerülik az épületet. A

második felvonásban, ahol a tornác néz
szembe velünk, ott - következetes módon
- nem kerül sor erre a körüljárásra.
Ezeket avízszintes mozgásokat vertikáli-
sak is kísérik. A darabbéli égbe emelő és
emelkedő diófa itt - Németh Zoltán dísz-
letében - inkább egy daru emelőjére vagy
egy kút (szögletes) gémjére emlékeztet.
Az első és a harmadik felvonásban, ha
alaphelyzetében van, akkora szoba mes-
tergerendájának nézhetjük, a második
részben viszont erről lóg alá a kútba a
kötél. De nemcsak ez az égi emelő mozog
itt le-föl, hanem a Hegedős együttes is,
akik időnként felpántlikázva leeresz-
kednek a zsinórpadlásról, majd elhúzván
nótáikat, visszalifteznek.

A rendezés az előadás alaptónusát kissé
vígjátékibbá teszi a kelleténél, s így a
mese tétje, a rontás veszélye, a bűbáj
tragikumot idéző balsejtelme veszít ere-
jéből. A balladás kezdés, a nyitánybeli
közös éneklés után az első felvonás oly
mértékben a komikus megoldásokra kor-
látozódik, hogy teljesen előkészítetlen ma-
rad a második részben a Móka és Mag-dó
elveszejtésére irányuló kísérlet. Mindez
azonban nem fosztja meg az előadást
attól, hogy ezt a székely népi játékot mai
érvénnyel szólaltassa meg. Kerényi nagy
rutinnal és profi módon szervezi meg az
előadást, és pontosan jelöli ki a Tamási-
stílus alapvonásait. Színészvezetése pél-
dás, a színpadi szituációk kidolgozása
körültekintő, alapos, a játékban alkalma-
zott színházi jelrendszer következetes-
ségről, végiggondolt koncepcióról tanús-
kodik. A nemzetibeli Énekes madár arra
ad példát, hogy miképpen szólaltatható
meg egy népi játékot idéző színmű úgy,
hogy az előadás ne váljon a múlt kövüle-
tévé, mumifikálódott „népiességgé", de
ne is legyen mesejáték, „ifjúsági előadás",
sem pedig folklorizált vígjáték könnyed
szimbólumokkal. A produkció, ha nem is
maradéktalanul, de rátalál arra a szűk
mezsgyére, amely a Tamási-színjátszás
tekintetében járható. Noha az író inst-
rukciója szerint a darab „történik akár-
melyik székely faluban, akármikor", ez a
játékmód mégis mai érvénnyel ruházza
fel a művet. Ennek az érvényességnek
gyakorlati tanújelét is adta a produkció,
mert az általam látott előadáson a kezdés
halk balladai énekét elnyomó provokatív
tapsvihar a diákközönség részéről rövi-
desen elült, a beszólások és beleröhögé-
sek is elég rövid idő alatt megszűntek,
hogy azután a játék élménye által fegyel-
mezetten, a színpadi hangulatváltásokat
pontosan követve reagálják végig a két és
fél felvonást.

Rubold Ödön (Bakk Lukács) és a vénasszonyok az Énekes madárban (Iklády László felvételei)


