
csak a háttérrel kölcsönhatásban tudjuk
észlelni. Hogy az optikai 'térben nem
létezhet a nagyság, hosszúság és figura
abszolút mértéke, arra már utaltunk a
forgóajtó leírásakor. Minden vizuális
egység (lásd Varravin) csak optikai 'kör-
nyezetéhez (forgóajtó) való dinamikus
kölcsönviszonyában nyeri el egyedülálló,
sajátságos megjelenési módját.

Most fogjuk be szemünkkel az egész
teret! A 'figyelemmezőben világosan és
egyidejűleg csak korlátozott számú optikai
egységet tudunk felismerni. (Kepes Gy.)
Csak öt vagy hat optikailag különböző
egységet tudunk egyidejűleg világosan és
tényleg az egyes ismérveik-kel és
vonatkozásaikkal együtt látni. Ha
megfigyeljük a színpadképeket sorban e
szempontból, fel fog tűnni, hogy a
rendezés önkéntelenül is engedelmes-
kedett ezen törvénynek. Így adott le-
hetőséget a jelmeztervezőnek arra, hogy
maradéktalanul érvényesüljön munkája a
színpadon. Erről a munkáról pedig
összefoglalva elmondhatjuk, hogy meg-
világosította a jelmez- és díszlettervezés
valódi értelmét: játékteret teremtett és
figurákat alkotott. Mert mit is jelent az a
szó, hogy jelmeztervezés? Nem többet,
mint ami benne le van írva? Csak a
hétköznapitól eltérő ruhák tervezését
jelentené, mely esetben nem 'különbözik a
próbababákhoz alakított divattervezéstől?
A színházi „jelmez" két alapvető
összetevőből áll. Egyik a színész maga,
akiből létre kell hozni vala-mit, s a másik
éppen ez az elképzelt valami, a rendező
gondolatait és a tervező látomását
egyesítő, térben és időben létező forma.
Így érthető, hogy a jel-meztervezés (és
díszlettervezés) nem képi előzményekre
visszavezethető illusztráció valójában,
nem hangulatkeltés, nem emlékképek
felidézése, nem is jelzése a kornak és
embereknek. Nem is-mert
attributumokkal való ellátása a
szereplőknek, és nem dekorációkészítés a
térben. Hanem alakítás, formálás, eddig
még nem látott és tapasztalt, a kö-
rü'l'mények folytán számtalan elemből
épülő és azokra visszaható egyedi jel-
képek létrehozása.

Plotinos mondta: a részeknek egy-
máshoz és az egészhez való kölcsönös
viszonya az, ami a szépséget jelenti sze-
münkben. Most ne csak a díszletekre, a
jelmezekre gondoljunk, melyek elemzett
viszonyai eredményezik a mindvégig ér-
telmileg és színészileg is megkomponált
színpadképet, hanem az író, színész, ren-
dező, tervező együttes munkájára, mely
megteremtette ezt az előadást.

FÖLDES ANNA

Kritika helyett
az Elveszett
paradicsomról

Tisztelt Szerkesztőség!

Ritkán fordul elő mostanában, hogy a
kritikus 'hetekkel a 'bemutató előtt, a vá-
rakozás izgalmában jelentkezzen: hadd
tudósítson a darabról az előadásról.
Amikor elkértem, felvállaltam a Madách
Kamaraszínház felújítását, abban a
reményben tettem, hogy bebizonyosodik,
igazolódik régóta rebesgetett
műsorpolitikai igényünk; hogy napnál vi-
lágosabbá válik: a legjobb kortársi drá-
máknak 'bátran előlegezhetjük a klasszi-
kusokat megillető, többé-kevésbé folya-
matos színpadi jélenlétet. Hogy az El-

veszett paradicsom két nemzedék számára
is bizonyító erejű színházi élmény lesz.
Azoknak, akik tizennégy éve őrizzük a
premier döbbent csendjét, a fel-újítás -
szembesítéssé válik, amely során kiderül,
hogy 'nem a bemutatót beárnyékoló friss
tragédia, hanem a dráma immanens értéke
'az, ami a katarzis élményét kiváltotta. A
fiatalok pedig megfej-tik és megértik a
Sarkadi-legendát, rá-döbbennek a néhány
esztendős kultuszt követő - átmeneti
jellegű - feledés veszélyére, amikor maguk
is átélik az El-veszett paradicsom felkavaró
élményét és időszerűségét. Azt vártam,
hogy a visszabűvölt legenda
színháztörténeti evidenciává
kristályosodjék. És azt kértem: engedtessék
meg nekem ennek rögzítése.

Most, 'hogy a bemutató lezajlott, az első
kritikák is megjelentek, elhangzottak,
zavarban vagyok. Láttunk egy tisztes,
középműfajú drámát, érdekes, bár nem
teljesen logikus magatartású figurákat, és a
sokrétűen jellemzet főhős sajnálatosan
áthangolódott magántragédiáját. Egy az
események által törésre ítélt, szépen alakuló
szerelmet. Korrekt, de cseppet sem
felkavaró előadást.

Próbálnám csalódásom a felfokozott
igényekkel, az első találkozás élményé-nek
hervadhatatlan intenzitásával és a
megszépítő messzeséggel magyarázni - de
nem megy. Elképzelhető, 'hogy meg-
rendültségünkben valamennyien - kri-
tikusok és nézők - tévedtünk volna? Hogy a
dráma, amelynek a napilapkritikusok is, az
irodalomtörténészek is maradandóságot
jósoltak, másfél évti-

zed alatt elavult? Hogy első
megrendülésünket mégsem Sebők Zoltán,
ha-nem Sarkadi Imre tragédiája váltotta
volna ki? Vagy talán a felújítás idő-pontja
pecsételte meg a mű 1975-ös sorsát: mert a
dráma most érkezett el abba a 'kritikus
irodalom- és színháztörténeti életkorba,
amikor felidézett valósága már nem jelen,
de még nem történelem, igazsága már nem
felkavaró aktualitás ugyan, de 'még mindig
túl sok konkrét, tartalmi asszociáció tapad
rá ahhoz, 'hogy egy 'más, általánosabb síkon
hasson?

Ezeknek a gondolatoknak jegyében
döntöttem úgy, hogy a felújíitásról nem

írok kritikát.
De akkor a tévé Színházi Albuma, az

elhangzott bírálat alátámasztására felidézett
két képsort az Elveszett paradicsom

előadásaiból. Ahogy Gábor Miklós szikrázó
tekintete rámvillant a képernyőről, ahogy
Váradi Hédi bőrén átsütő szerelme
felforrósította maga körül a kamera leszűkítette
színpadot - újra felizzott a dráma. Azután
megjelentek a felújítás szereplői, és
megcsapott a 'színházi előadás múzeumi
hűvössége.

Másnap kezembe került a Theater der Zeit
című NDK folyóirat 1975/2-es száma,
'amelyben Ingeborg Pietzsch számol be az
Elveszett paradicsom drezdai premierjéről.
(Ugyanarról az előadásról, amelyről Molnár
Gál Péter írt a SZÍNHÁZ februári
számában.) A bemutató alkalmából Iglódi
István, vendégrendezőként, megfogalmazza
a maga koncepcióját, és 'kifejti, hogy az
Elveszett paradicsom az ő, most felnőtté
váló generációja számára - az önállósulás, a
felelősségvállalás drámája. Arra figyel-
meztet, hogy ez a korosztály - a har-
mincasoké - már nem támaszkodhat az
idősek namzedékére. "A paradicsomban ott
volt Zoltán mellett az apa, s ott volt még a
szerelme is. Mindez segítséget jelenthet
számára, de csak bizonyos korlátok között.
('Mint a nyilatkozat egy másik részében
mondja: a tanár csak annyit tehet Zoltánért,
amennyit egy előttünk járó nemzedék
megtehet ...) Az előadás ezt a gondolatot
közvetlen, szinte did'aktiku's formában is

kifejezte, Bartók Cantata Profanájának
megfelelő motívumaival. Mindenkinek
magának kell megtalálnia a tiszta forrást,
amelyből szomját olthatja. És ez a tiszta
forrás - a társadalom, a közösség."

Iglódinak ez a szuverén és
gondolatébresztő értelmezése, amellyel egy
általam nem látott előadást igazol, újabb



érv volt a dráma érvénye mellett. Jelezte,
hogy Sarkadi műve azóta is meg-őrizte a
maradandó drámák koronként alakuló,
alakítható, többféle értelmezhetőségének
erényét.

Ezek után újra elolvastam nemcsak a
'drámát, hanem annak 1961-es vissz-
hangját is. És most már úgy érzem, választ
kell keresnünk arra a kérdésre, miért és
hogyan 'mulasztotta cl a Madách
Kamaraszínház a nagy lehetőséget, Sarkadi
drámájának mai megfogalmazását.

Az alapvető ok Szirtes Tamás
megilletődött áhitatában lehetett. „Próbáink
Sarkadi írásművészetének csodálatában
telnek el... - vallotta nyilatkozatában
premier 'előtt a Film Színház Muzsikában.
- Amikor ez a kitűnő író meghalt, 1961-
ben, .mi még főiskolások vagy még azok se
vo l tun k . . . Erős hatást tesz ránk a darab
minden mondata, az egészből sugárzó
fájdalmas vallomás az élet mellett ..." Amit
ezen túl Szirtes kiemel a drámából, az
olyan szorosan kötődik a cselekményhez,
hogy meghatározottságával is azt
'érzékelteti, hogy a rendező alig-alig
törekszik valamiféle tágabb ér-vényű, mai
igazság kimondására, mintha energiáit
kizárólag a patinássá lett irodalmi mű
költői cselekményének precíz
megjelenítése kötné le. És ez a 'megkö-
zelítési mód már magában rejtette a
színpadi általánosságoknak azt a veszélyét,
ami azután az előadás végzetévé lett.
Szirtes Tamás nyilvánvalóan alaposan és
gondosan elemezte a drámát, de áhítatában
félt annak 'egyszeriségétől el-szakadni,
nem merte, vagy nem tudta igazán birtokba
venni egyetemesebb igazságait. De talán
még mindig elkerülhető lett volna a
szuverén koncepció hiányából fakadó
veszély, ha a rendező legalább a korabeli
vagy a később meg-fogalmazott
értelmezések valamelyikéhez
határozottabban köti az előadás
esetlegességek között hányódó hajóját.

A dráma irodalma azt tükrözi, hogy a
kritikusok már a címadó jelkép lefor-
dításában sem egyeztek. Többek szerint
Sebők tanár háza - Prospero szigete, az
apai otthon - az „elveszett paradicsom". B.
Nagy László ezzel szemben nem a múlt,
hanem a jövő édenét helyettesíti be, és
azzal érvelt, hogy Sarkadi nem a múlttal,
hanem a jövővel állította szem-be hősét.
(Élet és Irodalom, 1961. VI. 10.)
„Felesleges ember" volt-e Sebők Zoltán, a
többre hivatott, illuzióit vesz-tett, cinikussá
lett fiatal agysebész; korának ,és
körülményeinek áldozata, vagy

az az eleve amorális, gátlástalan indivi-
dualista, aki a Botond és szörnyetegben

még büszkén vállalja a farkasélet elvét,
később, Sarkadi utolsó drámájában
visszatalál a tiszta forráshoz - mint arról
Hajdú Ráfis szól könyvében. Sarkadi Imre
hőse vétkének sem jellegét, sem súlyát
illetően nem köti meg teljes mértékben az
értelmezők kezét. Igy történhet, hogy
Pándi Pál a szándék és következmény
lényeges különbségében látja Zoltán

tragédiáját (Népszabadság, 1971. V I .

17.), Mihályi Gábor az illúzió-vesztés
következményének tulajdonítja Zoltán
bűnét (Új Írás, 1966. III.). Kónya Judit
viszont - arra való hivatkozással, hogy
Zoltán tragikus véletlen

folytán, voltaképpen emberségből
vétkezett, hiszen az asszony akarata szerint
cselekedett, amikor a műtétet elvállalta
majdhogynem felmenti a hőst. (Arcok és
vallomások sorozat, 1971.) Zol tán vonzó
és taszító tulajdonságainak komplexitását
nem lehetett nem észre-venni, de már a
jellemvonások arányát és 'motiválását
illetően ismét eltérnek a vélemények. B.
Nagy László az egyet-len, aki azért érzi
Zoltánt elvetemültségében is vonzó
figurának, mert ki tudta teljesíteni a maga
egyéniségét. Mások éppen a törést
fájlalják, amelynek következtében Zoltán
nem járhatta végig a tehetsége szerint őt
megillető pályát.

Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom (Madách Kamaraszínház). Sebők Zoltán (Sztankay István )
és Mira (Piros Ildikó)



A dráma végkicsengése - „Próbáld meg!" -
az én tudatomban is úgy élt az ősbemutató
óta, mint ahogy Szabó György idézi Sarkadi
kötetéről szólván (Élet és Irodalom, 1974.
VIII. 10.), mint a hagyományos és ismerős
heroikus pesszimizmus aktuális
megjelenítése. Éppen ezért meglepett,
amikor az egykori kritikákban az előadás
„túlzajgó" kétség-beeséséről olvastam, és
arról, hogy a színpadi zokogás szinte
elnyomta az apa felemelő végszavát,
testamentumát. Az igazság - amely ebben az
esetben hang-súlyok és hangerő 'kérdése -
kontrollálhatatlan. Legfeljebb az előadás és
az értelmezés alternatíváját jelzi. Ugyanúgy,
mint egy ellenkező előjelű, 1971-es ér-
telmezés írott dokumentuma, amely Lendvay
Ferenc rendezéséről szólva ki-fejti, hogy
ezúttal a „megtalált paradicsom" jelent meg a
debreceni színház színpadán. Ez az előadás a
drámát, a hős szörnyeteg vonásainak
elbagatellizálásával, lényegében „Sebők
Zoltán igazi megtisztulásának történetévé"

hangolta át. (Lásd Márkus Béla kritikáját a
Hajdú-Bihari Naplóban.) A dráma igazságát
legmélyebben - úgy érzem - Pándi Pál
közelítette meg, amikor az idill végleges
elvesztése után megmaradó választási
lehetőségre koncentrált. Arra, hogy Zol-
tánnak, ha a paradicsomot elvesztette is, a
korábban választott öngyilkosságönfeladás
alternatívával szemben meg-maradt a
büntetés vállalását követő, korántsem idilli,
inkább nehéz és kockázatos feltámadási
'lehetősége, valamiféle megvalósítható
életprogram ígérete.

Mindezt nem azért vázoltam fel - teljesség
igénye nélkül -, hogy bírálatom a
szempontok számonkérőszékévé legyen.
Csak hogy jelezzem: Szirtesnek volt
választási lehetősége, egész sor vállalható,
vagy megtagadható értelmezési forrása. És
kérdőjelek is meredtek eléje, meglehetősen
nagy számban, amelyekkel sajnos nem mert
igazán szembe-nézni.

A Madách kamaraszínházbeli felújítás fő
problémája, hogy csak arról szól, amit a
sztori elbeszél. Egy fiatal orvostól, aki
felelőtlen vállalkozóként műhibát követ el, és
saját szeretőjének gyilkosává lesz. A 'tettet
követően úgy érzi, bezárult előtte az út, az
élet. De még mielőtt öngyilkosságot követ el,
vagy megadással bevonul a börtönbe - apjá-
hoz menekül. A hetvenöt éves Sebők Imre
testi-szellemi vitalitásának példája, hite és az
ő otthonában megismert, megszeretett lány
hűséget ígérő szerelme

megrendítik Zoltán pesszimizmusát. Bűnét
azonban nem tehetik meg nem történtté.
Mira nem válthatja meg, és nem is
oldozhatja fel Zoltánt, csak ráébreszti őt az
élet 'folytatásának lehetőségére.

Sarkadi szövegében nem esik szó az
ötvenes évekről, Zoltán valószínű diák-
éveiről, nem esik szó ötvenhatról. De
mindez ott feszül a szöveg mögött: mo-
tiválja a hős hitvesztését, kiábrándulását,
valóságos és megjátszott cinizmusát. És az
elvesztett idill helyett vergődve vállalt,
kemény ás küzdelmes realitás, a bűnhődés
'és az újrakezdés is nemzedéki, társadalmi
élmény. Amikor Gábor Miklós elmondta,
hogy az apja ennek a mi korunknak az
embere, s voltaképpen neki kellett volna az
apja korában születnie - pontosan értettük,
éreztük, mire gondol.

De mit érzékeltet mindebből a kitű-nő
tehetségű Sztankay István? Szívfájdítóan
keveset. Magánemberként vétkezett,
magánemberként szeret, küszködik, de
ugyanakkor még a figura intellektuális
hitelével is adósunk marad. A zsenialitás
ígéretéit magában hordó, nagy formátumú
sebészből kisszerű figurává szürkül, akiről
egyetlen pillanatig sem hihetjük el, hogy
Pasteurré, Pavlovvá lehetett volna.
Magatartásából hiányzik a szellemi
koncentráció vérévé lett szokása, a
felhalmozott tudás és élmény-anyag
személyiségformáló fedezete. Mintha egy
vagánykodásból gázoló, cinikus taxisofőr
vívódna, hogy kár volt olyan gyorsan hajtani
... Ez a Zoltán inkább csak a kacér sógornő,
Éva fantáziáját gyújthatja fel valószínűtlenül
nagyvonalú és sértő ajánlatával, nem pedig
Piros Ildikó Miráját. Gábor Mik-lós válsága
annak idején megrendítőbb volt, mint maga
az elkövetett bűntett, mert emberi értékek
pusztulásáról tudósított. És Váradi Hédi
ebbe a talajt vesztett, de perzselően izgalmas,
tehetséges férfiba szeretett bele, olthatatlan,
tiszta szenvedéllyel. Az ő Mirája nem-csak
szép volt, de okos is, tizenkilenc évesen már
adakozó, igazi asszony, nagy emóciókra
képes ember. Talán egy mai Júlia, aki éppen
abban különbözik Ró-meó szerelmesétől,
hogy nemcsak hal-ni - élni is tud
választottjáért, de akit ugyanakkor ezer szál
köt a szerelmen túl is az élethez. A kettőjük
közt létrejött áramkör feszültségét a
nézőtérről áradó helyeslés, együttérzés árama
is

táplálta: ezt a két embert az isten és Sarkadi is
egymásnak teremtették.

Piros Ildikó tündérszép, tiszta, finom és
bájos Mira. Játéka is érezhetően fejlődött az
utóbbi időben. Csak mintha túlzásba vinné a
mívességre való törekvést, szerepének
'minden mondatát hang-súlyozza, megjátssza,
hol stilizálja, hol illusztrálja, és ezzel elszakad
az élőbeszédtől. Kulturáltan játszik, csakhogy
Mirának élnie kellene. Szertelenül, tisztán,
őszintén. Felforrósítani maga körül a levegőt.
Piros Ildikó viszont jólnevelt, zárkózott
erdélyi úrilány, született jótanuló, aki
neveltetését, jellemét és vér-mérsékletét
tekintve is valószínűleg képtelen lenne a
szöveg mögöttes rétegé-ben, gesztusokban
érzékeltetett kezdeményezésre, az
őszinteségnek arra a túl-áradó lírájára, ami
Mirából sugárzik. Váradi Hédi Mirája 1961-
ben jellegzetesen „mai" volt. Piros Ildikó
megindító bája, tisztasága időtlenné oldja az
alakot, és ezzel szinte légiessé szublimálja a
szerelmesek kapcsolatát. A darab egyik
leglíraibb szerelmi jelienetében - az ablakban -
szinte csak a glória hiányzik angyalarca
mögül. A néző még a színpadi találkozás
drámai perceiben is csodálkozik: vajon hogy
lehet, hogy ez a két össze nem illő ember
mégis egymástól várja a megváltást? Gábor
Miklós és Váradi Hédi magukban hordták a
paradicsomban együtt lélegző emberi teljesség
emlékét, mintha csak az őket szétszakító sors
mulasztásának jóvátételére szövetkeztek
volna. Ugyanez Sztankay és Piros Ildikó
szerelmespárjáról a legkevésbé sem
mondható el, de ez nemcsak az ő hibájuk. Az
előadásban úgy tűnik, mintha az apának a
hatvan-ezer forintos gyűrű vásárlását
rosszalló kritikája a kapcsolat miatti,
megalapozott aggodalmát fejezné ki.

Kétségtelen, hogy a szerelmek a való
életben sem mindig kiszámíthatóak. És
elképzelhető, hogy a rendező éppen a
jellemek disszonanciájával, a magatartások
elitérésével kíván közölni vala-mit. Hogy
létezik olyan határhelyzet, amelyben minden
alkati, pszichológiai távolság áthidalható, sőt
megsokszorozódik a különbözés vonzása...
Ám ha ez a közlés nem jön le a színpadról,
ha a színészek úgy játszanak, mint akik



n
v
s
k

r
e
m
e
m
i
K
e
h
e
n
s
k
f
H
v
s
p
j

m
ö
a
e
k
a
m
S
f
k
z
S
v
m
t
m
h
s
m
s

s
ú
-
k
m

em érzik ezt az áthidalásra váró tá-
olságot, akkor a szereposztás véletlen-
zerűvé válik, sőt aláássa a jellemek és
apcsolatok hitelét.

Kielégítetlenül hagyott a melléksze-
eplők gárdája is. A darabban Klári az
gyetlen, akinek Sarkadi lehetőséget adott a
aga sorsa ívének megrajzolására, de talán

z a szál az, amely legjobban megkopott,
eglazult a bemutató óta. Valószínűleg ez

s hozzájárult ahhoz, hogy Csűrös
arolának nem sikerült sem Klári sok

sztendős kompromisszumát, sem a rossz
ázasságát felborító, hirtelen döntését
lfogadtatnia. Kelemen Éva a szöveg Zsófi
enijének sem életkorát, sem társadalmi
tátusát nem vállalta. Sunyovszky Szilvia
arikatúrává torzítja Éva alakját. A család
érfitagjai - Szénási Ernő, Garics János,
oresnyi László - egy kommersz társadalmi
ígjátékszintjén, korrektül játsszák
zerepüket. Csakhogy az Elveszett
aradicsom más súlycsoportú együttes
átékot is kívánna a társulat--tál.

Sebők Imre tanár alakját azért mellőztem
ostanáig, hogy kiemelhessem az

sszképből: Mensáros László az egyetlen,
ki mélyen érti és érzi az apa drámáját. Az
lső részben még felágaskodott bennem a
étely: vajon elég mélyen megrendítik-e őt

Zoltántól hallottak. De is továbbiakban
eggyőzött: ez a fantasztikus fegyelem is
e-bők Imre sajátja. Ez a hetvenöt éves
érfi talán még szikárabb - és ennyiben
orszerűbb is -, mint ahogyan emléke-
etünkben élt. Mensáros úgy mutatja fel
ebők Imre tiszta és tevékeny emberségét,
onzó példáját, hogy érzékelteti
agatartásának mitikus, mögöttes tar-

almát. És ugyanakkor, a szerep és a
agatartás legendáját mégis földhöz köti,

itelesíti azzal, hogy egy árnyalati kritikát,
zkepszist kever a jelenetek alapszínébe:
int aki pontosan érzi látókörének határait,

aját cselekvési lehetőségeinek korlátait is.

A Madách Kamaraszínház jó ügyet
zolgált, amikor Sarkadi drámáját fel-
jította. Nem félt az emlékek árnyékától, és

legalábbis célkitűzéseiben - vállalta a
ihívást. Szeretném hinni, hogy ez a
ostani kudarc nem vette el színhá-

zaink kedvét Sarkadi nagyszerű
drámájától. Hogy Budapest, Debrecen,
Komárom, Drezda és a Mari Köztársaság
után lesz még színház, amely fel meri
tenni együttesének és a közönségnek a
kérdést, hogy mit jelent ma az Elveszett
paradicsom. Rendező, aki szembe mer
nézni a problémával: hova vezet, ami-kor
egy ember a társadalom erkölcse és
törvénye helyett, csak önnön törvényét
ismeri el maga fölött. Akit izgat a nem-
zedékek tagjai között végbement tragikus,
kivételes szerepcsere következménye, az
elvesztett illúziók helyett felvállalt
realitás idillromboló küzdelme, az
elmulasztott lehetőségek drámája. A fel-

tehető kérdéseikre sokféle színpadi válasz
adható. És ezek a válaszok, hiszem, hogy
a dráma maradandóságát hirdető irodalom-
és színháztörténetet fogják igazolni.

Ezért éreztem mégis értelmét a be-

számolónak.

Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom

(Madách Színház Kamaraszínháza)

Rendezte: Szirtes Tamás. Díszlet: Köpeczi Bócz

István. Jelmez: Bakó Ilona m. v. Szereplők:

Mensáros László, Sztankay István, Piros Ildikó,

Szénási Ernő, Garics János, Sunyovszky Szilvia,

Horesnyi László, Csűrös Karola. Kelemen Éva,

Lelkes Ágnes.

Az idős Sebők (Mensáros László) és fia (Sztankay István) (Iklády László felvételei)


