
Ezt ki-ki a legjobb képességei szerint ol-
dotta meg. Sunyovszky Szilvia Zsigmond
szűzen maradt feleségeként, Szalay Edit
egy tragikus sorsú olasz kurtizán
szerepében, Kézdy György a rossz
szellem Carillo kanonok diabolikus figu-
rájában, Dózsa László Zsigmond nagy-
természetű unokabátyja, Báthori Boldi-
zsár szűkagyúan indulatos alakjában, az
akaratán kívül fejedelemmé (és Zsigmond
feleségének ,,vigasztalójává") lett Báthori
András bíboros villanásnyi szerepében
Bárány Frigyes, a székely néptribun meg-
szállott és szánandó alakjában Csíkos Gá-
bor, s egy mindenre mindig túlzott buz-
galommal igent mondó udvaronc figu-
rájában Huszár László emelhetők ki a
nagy személyzetű darab szereplői közül.
Vata Emil díszletei jóformán csak né-
hány jelzésre szorítkoztak, Schäffer Judit
jelmezei színességükben jól jellemezték
viselőiket.

Az idei nyár két gyulai előadása nem volt
mindenben sikeresnek mondható, de egy
vonatkozásban feltétlenül előrelépést
jelentett a Várszínház eddigi hagyo-
mányaihoz képest (ám azoktól nem elsza-
kadva) : mindkét bemutató mai magyar
szerző műve volt, mind a kettő történelmi
tárgyú, s mind a kettőben fellelhettük az
írói és a rendezői kísérletezés szándékait.
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BERKES ERZSÉBET

Sarkadiról - felújított
drámái ürügyén

A halálát követő döbbent csend után a
fájdalom, a felelősség s az önsorsvallató
szándék robbantotta ki az utóbbi másfél
évtized egyik legizgatottabb irodalmi vi-
táját. Ki volt Sarkadi Imre? Mit jelent
működése az irodalomnak, mit sorsa egy
nemzedék önismeretének, s mit tart meg
művészetéből, példájából az idő?

Aztán a Sarkadi-vita lezárult - s még-
sem zárult le. Nem zárult le, hiszen a fel-
szabadulás utáni novellisztikát, dráma-
termést elemző egyetlen irodalomtörténeti
dolgozat sem születhetik meg Sarkadi
alkotásainak elemzése, újraanalizálása
nélkül. Ezekről szólva mindig arra
kényszerülünk, hogy szembenézzünk egy
nagy jelentőségű korszak pozitív és ne-
gatív tényeivel. De nem zárult le a Sar-
kadi-értékelés azért sem, mert műveinek
újabb kiadását, bemutatását igénylik az
olvasók, nézők, igénylik azok is, akik a
kortársbeavatottság nélkül érteni tudják őt,
mert érteni akarják a szocialista fejlődés
folytonosságát, mindenekelőtt a művek
által, s kevésbé művészsorsokban.

Sarkadi Imre írásai erényeikkel és hi-
báikkal egyetemben nemcsak egy kivéte-
les írót jeleznek, de egy kivételes korsza-
kot is. Ot érteni, ismerni a ma olvasóvá
válók számára egyet jelent a történelem, a
megszülető s magát kudarcokon át új-
raszülő szocialista ember megismerésével,
melyről Sarkadi sorsa, művészete
keservesen-szépen jelentést ad.

Mennyire hiteles ez a jelentés?
Ennek lemérésére ezeddig két út mu-

tatkozott. Egyik a kortársaké s a kor-társ
valóságot ismerőké. Tanulságos
megfigyelni azt, hogy a hivatásos vitázók
között még akkor is, ha ellentétes állás-
ponton vannak, létrejön egy titkos meg-
állapodás: soha senki nem firtatja névre
szóló személyeskedéssel, hogy Sarkadi
tévedéseibe, sematizmusába miként ját-
szott bele kiadók, lapszerkesztők, orien-
táló kritikusok és barátok megnyilatko-
zása, elvárása. Tapintatosan a személyte-
lenné absztrahált korszak hibáiból eredez-
tetik, még akkor is, ha ez egyet jelentett
egy tehetség elvesztegetésével. A felelő-
söket megnevezni vágyó ifjabb kutató

dühödt elszántsággal agnoszkálja napi-
lapokban megjelent kritikák szignóit,
összeírja, hogy mit is csináltak tévedései-
ket javítandó ezek a kortársak, s amikor
,,kész a lista", és már tudja, ki hogyan
hagyta el a küzdelem színterét, ki hogyan
vergődte meg a maga igazát, akkor meg-
szégyenülve döbben rá, hogy a legkülön-
bek - tehát azok, akiket citálni érdemes -
maguk is megjárták a lélek hosszát, s
gyalázatosnak tartaná fejükre olvasni
tévedéseiket, hiszen jó oka van emlékez-
ni arra is, hogy tegnapelőtt, tegnap kö-
vetett el hibákat maga is. S a tapintat,
mely egy korszak atmoszférájának vissza-
adása helyébe lép, végül elfedi a tényt,
hogy nemcsak Sarkadi a felelős minden
művészi gyengeségért, mert megnevezve
csak Sarkadi marad. A novellák, kisregé-
nyek, drámák az övéi, s ezeket megírni
vagy nem megírni végső soron az ő
döntése volt. Persze sokszor úgy tetszik,
hogy túlzások és, tévedések aprólékos
számba-vétele - mondjuk egy
kritikatörténetben, ahol az eszmei
áramlatok a hibákkal egyetemben
részletesen terítékre kerülnének - hasznos
lehetne: intés az őrzőkhöz. Csakhogy ki
lehetne abban az etikus helyzetben, hogy
ezt a számvetést megcsinálja: az
„ártatlan" később születettek aligha. Ők
nem járták meg az utat. Vagy azok, akik
megjárták? Ők akkor voksolnak helyesen,
ha őriznek, hogy a hibák újra ne
születhessenek. Vagy azok, akik már
akkor is látták a tévedéseket? Az ő
etikájuk az lett volna, ha akkor szólnak.

A vitához szólók másik tábora az, ame-
lyik nem firtatja a részleteket, a történeti
viszonyokba nem mellékkörülmények
ismerete révén kapcsolódik, hanem a
művek közvetlen befogadásával. A Gál
János útját nem statisztikák jelentésein
mérik igaznak, hanem az író jelentésének
hitele szerint, Rozi történetében nem ön-
kritikák miatt kételkednek, hanem a fej-
lődésrajz írói elnagyoltsága miatt. A
Szeptember öreg Siposának drámáját nem a
„belépni vagy nem belépni" kérdés
meghaladottságán mérik, hanem azon a
szélesebb ívű drámaiságon, ami történel-
mi igenek s embersorsok nemet mondó
nosztalgiájában mutatja magát; az Elve-
s e t t paradicsom optimizmusa nem Zoltán
életben maradásán vagy öngyilkosságán
méretik, hanem az öreg Sebők s a fiatal
egymás mellé állításán, a csendes,
építkező életre is képes ember lehetősé-
gén. És sorolhatnánk az életmű nem egy
darabját, amiből a ma olvasója mást olvas
ki, mint a tegnap kritikusa. De bárhogy



bővítsük is a listát, kitetszik, hogy arról a
szabadságról van szó, amit az eleven élet
élvez, amely önérdeke szerint - de
mégsem szeszélyeknek, hanem törvé-
nyeknek enged - választ megőrzésre vagy
elejtésre műalkotásokat, dönt a mara-
dandóság dolgában. A Sarkadi-művek
közül nem egy lehullott az idő rostáján,
nem egy információs értékűvé vált, do-
kumentatív jelentéssé egy korszak írótól
meglátott vagy írótól is elkövetett téve-
déseiről, s vannak művei, amelyek a
konkrét világ írói szemléletén túl jelentést
adnak az emberről, amint világával,
jellemével viaskodva próbál a létezés ne-
mesebb szintéziséig eljutni. Ez utóbbi
vonulatból való az a két drámája, amelyet
az elmúlt évek során bemutattak. A
Szeptember meg az Elveszett paradicsom.
Ezek mellé harmadikul sorakozik a
befejezetlenül maradt Ház a város mellett.
Az életmű szempontjából reprezentatív ez
a hármas : a Szeptember Sarkadi
legsikerültebb parasztdrámája. Az Elve-
s e t t paradicsom élete utolsó korszakának,
az értelmiségiek konfliktusával birkózó
szakasznak a legteljesebb alkotása. A Ház
a város mellett a két témakör közé eső ke-
resés-váltás szülötte. Mindez nehezen vi-
tatható irodalomtörténeti tény, igazsága
mégis kevés ahhoz, hogy színházak mű-
sorválasztását igazolja. Bajosan állítható
ugyanis, hogy a négy színház „összebe-

szélt", s számítva a mindenik előadást
megtekintő közönségre, Sarkadi-körképet
akart rajzolni. A tapasztalat azt mutatja,
hogy optimális esetben azért dönt egy
színház valamelyik dráma mellett, mert
abban aktualitást, ma színházba lépők
számára szóló közlendőt lát. Formálisan
tehát a legfrissebb kéziratok a
legaktuálisabbak. Minthogy azonban erre
nagysikerű klasszikus előadások rácá-
folnak, az aktualitás kérdése tágabb kör-
ben értendő, s ha a közelmúlt drámater-
mésére vonatkoztatjuk - kivált a magyar
drámatermésre - akkor keserű szájízzel
kell tudomásul vennünk, hogy az utóbbi
harminc esztendőben írt színpadi művek
közül nagyon kevés tudta megőrizni
szellemi izgalmát, szélesebb körben érvé-
nyes aktualitását. Döbbenetesen kevés az
olyan alkotás, amelyet az ősbemutatót
követő negyedik-ötödik esztendőben is
elővesznek, sikerrel játszanak. Minde-
nekelőtt a drámák fogyatékosságából kö-
vetkezik ez, de nemcsak abból: az új ma-
gyar drámák premierjeit hajszoló színhá-
zak is vétkesek, mert nem nyúlnak vissza
a közelmúltba, s a dráma dolgát divat-
módra értékelik: a tegnapit sikktelenebb-
nek látják, mint a félévszázadosat. A sze-
cessziós Szomory divatosabb, mint Ka-
rinthy Ezer éve, Szép Ernő sikeresebb,
mint a Boldog nyárfalevél, s hamarább for-

dítanak energiát Csiky Kaviárjának át-
dolgozására, mint Mándy Mélyvizére.

Mindezeket tudva okkal gyanakszik a
műsortervek, változott műsorok között
tallózó: Sarkadi azért került előtérbe, mert
nincs új magyar dráma, nincs fel-
használható, gyorsan átformálható régi. A
gyanú azonban még nem bizonyosság:
csakis az előadások igazolhatják, hogy
volt-e a kényszerű választásnál nemesebb
szándéka is a színházaknak, döntésükben
tudatosság dominált-e vagy kapkodás.

Szeptember

A debreceni Csokonai Színház Orosz
György rendezésében mutatta be Sarkadi
1955-ben írt drámáját, a Szeptembert. Már
a kortárs kritikák is jelezték, hogy mű-
fajilag mennyire kiérlelt, nagyívelésű al-
kotás, ugyanakkor azt is nem egy bíráló
megjegyezte, hogy Sarkadi régen meg-
oldott kérdést taglal, hiszen a parasztság
életében már nem kérdés a belépni nem
belépni. Azóta tudjuk, hogy Sarkadinak
kettős értelemben is igaza volt akkor,
amikor ezt a kérdést tovább boncolgatta.
Igaza, mert a szövetkezetalakítás első hul-
lámában létrehozott közösségek nem vol-
tak valódi közösségek. Sok közülük meg-
győződés, szervezettség hiányában, s a
központi utasítások bőségében cserélődő
vezetők nagy száma miatt szétoszlott. A
magyar mezőgazdaság teljes átformá-
lódását az ötvenes évek végén, hatvanas
évek elején megszervezett termelőszö-
vetkezeti csoportok teljesítették ki s fe-
jezték be. A belépni-nem belépni kérdése
tehát az ötvenes évek derekán nem vesz-
tett aktualitásából. A másik Sarkadi-igaz-
ság az, hogy meglátta s láttatta, hogy az,
ami történelmileg igaz, s amire az ember
racionális érvektől meggyőzetve rábólint,
nem feltétlenül fájdalommentes, nem
konfliktustalan. Sarkadi kortársainál job-
ban ismerte a magyar zsellérek, szegény-
parasztok földéhségét, ismerte azt a ke-
gyetlenséget is, amivel mindent aláren-
deltek földszerző vágyuknak. Gyűlölte az
embertelen ostobaságot, de tudta azt is,
hogy nem szabad összetörni büszke-
ségüket, megalázni érzelmeiket. A drámát
éppen ezért mindvégig átszövi hősének, az
öreg Siposnak a szeretete. Az öregben
történetileg visszahúzó erők munkálnak,
mégsem reakciós tünet a társadalom testén,
hanem mély emberi indulatokból nyilalló
szívfájdalom. S ez az írói látás-láttatás az,
ami a szövetkezeti gazdálkodás biztos
sikerű huszadik esztendejében is aktuális
érvényű drámát rajzol a nézők elé. Ma már
tudjuk azt,

Jelenet Sarkadi Szeptemberének debreceni előadásából (Novák István, Szabó Ibolya, Simor Ottó és
Sárady Zoltán )



hogy oktalan volt a rettegés, a tagosítás
okozta rémület, a rendezett öregség félté-
se. Mégsem mosolyt keltő tévedés Sipos
István története, ahogy nem az a félreve-
zetett Bánké, toronyból leszédülő Solnes-
sé, nem Jegor Bulicsové, és oly sok drámai
hősé, akiken emberi kiválóságaik el-lenére
átlépett a történelem. Sarkadit a
parasztságba vetett hite, az öreg Siposhoz
fogható jellemek szeretete készteti arra - s
talán az a társadalmi szélességű elvárás is,
amit a korszak támasztott -, hogy hősét ne
hagyja tragikus magányban, s beláttassa
vele, hogy ami történt, az törvény-szerű, s
mert az, hát nem lehet mást tenni, mint
elfogadni: „Azért haragudjak, mert ők mán
többet akarnak? Haragudjék az öreg a
fiatalra? Régi ember a maira? Nem, arról
mán szó sincs... Mindenki a maga dógát -
ez a fontos. Én ezt a tanyát - ők majd
valami nagyot. (Nagy szünet.) Csak
sikerűjjön nekik." Gyors ez a belátás a
fiával szakítás másnapján? Az. S az újat
akaró fiú, Pali alakja sablonos? Bizony
nemigen több - vagy nem látszik több-nek
ma, hiszen azok az igazságok, amelyeket a
legkisebb fiú, a tagosítást végre-hajtó erők
drámai képviselője elmond-hat, kívülről
érkeznek a drámába is, de érkeztek a
paraszti világba is. A szövet-kezeteket, a
szövetkezeti élet kialakítását nem
elsősorban paraszti erők teremtették meg,
hanem rendeletek, agitátorok, a parasztság
világán kívül állók. Sarkadi te-hát a
sablonban nem az irodalom sablon-ját,
hanem a valóságét igazolta. Orosz György
jó ízléssel egyetlen dologra koncentrált
akkor, mikor Kóti Árpádot, Pali alakítóját
instruálta: legyen olyan egy-szerű és
póztalan, amilyen csak lenni tud. Kóti ezt
rokonszenves külsejével s látványos
gesztusok kerülésével valósította meg,
elhitetve, hogy a fiú dolga sem könnyű, de
nem változtatható meg. El-tökéltsége,
csendes feszültsége szépen előlegezte a
paraszti hősök később, más művekben
megírt sorsát, csatáit is, ami-kor az Elnök
Jóskák önmaguknak is fájdalmat okozva
teszik azt, amit nem tenni lehetetlen.

Az előadás egészét az indulatok árnyalt
rajza jellemezte. Kár, hogy a realista ha-
gyományú színjátszás nem talált minden
szerepre alkalmas színészt. Sem a fiatal
özvegyet játszó Vennes Emmy, sem a
Veres tanítót életre keltő Sárközy Zoltán
nem tudta hozni azokat a színészi meg-
oldásokat, hangsúlyokat, amelyek a sze-
repekben rejlettek. Nem lenne tanulság
nélkül való részletezni, hogyan tudott
pármondatos szerepéből s néma színpadi

jelenetéből sorsot formálni a kitűnő He-
gedűs Erzsi mint Siposné, hogyan tudta a
tájszólás és mozgás természetességével
Zsófit megformálni Szabó Ibolya, s
mennyire nem tudnak a fiatalabbak
ország-szerte paraszti alakot életre kelteni,
mert vagy operettfigura lesz belőlük, vagy
érdektelen szövegmondó. Debrecen sze-
rencséjére Gerbár Tibor, Oláh György,
Simor Ottó még ismeri a parasztfigurák
életre keltésének művészi megoldásait,
így az általuk megjelenített Sipos István, a
szövetkezeti elnök és a vő hitelesek vol-
tak.

Elveszett paradicsom
A darab Madách színházi felújításáról már
közölt a SZÍNHÁZ elemzést. Földes Anna
értékeléséhez nincs hozzátenni-

valóm. Szolnok az évad végén mutatta be
a drámát Horváth Jenő értelmezésében, s
szintén gyengébb szereposztással, mint a
dráma ősbemutatója. A számos szerepben
tehetségét bizonyító Piróth Gyula ha nem
is egészen érett Zoltán szerepének
eljátszására, mégis kivételes drámai
pillanatokat teremtett. Zoltánja a forra-
dalmi alkat és az építkező évek ellenté-
téből formálódott tragikussá. A hős ezzel
fiatalabb lett egy évtizednyit, de nem
Sarkadi szándéka ellenére. Mira sem volt
maradéktalan Andai Kati játékában.
Ennek a kivételes lányalaknak tisztaságát
hozta ugyan, de vibráló szellemével, női
vonzásával és emberi súlyával adósunk
maradt. Az előadás mégis emlékezetes
sikert aratott, mert erős rendezői
értelmezés mutatta magát, s a

A vak művész látogatása Simon elvtárs házában (Kovács Lajos és Szentirmay Éva )
(MTI fotó - llovszki Béla felvétele)



színészek fegyelme, tehetsége úgy szólal-
tatta meg Sarkadi szövegét, hogy az a
drámaértés, technikai tudás felől ne
hagyjon kívánnivalót maga mögött.
Horváth Jenő nem bonyolódott abba a
kérdésbe, hogy vajon Zoltán Mira és az
apja hatására életben marad-e, vagy mégis
öngyilkos lesz.

Ez az Elveszett paradicsom nem egy
nemzedék számvetését, kudarcokon, bűnön
átvitt vagy át nem vitt életfelfogását
taglalta, hanem kétféle életvitel egymás
mellett és nemegyszer egymás ellen folyó
harcát. Horváth Jenő azonban tudja azt,
amit Sarkadi is: ennek a küzdelemnek nem
a kimenetele dönti el a választ, ha-nem
annak a reménységnek az elfogadása, hogy
mindaddig, amíg élünk, lehet választani.
Zoltán ezzel az eséllyel marad magára, s
ezt mérlegeli a néző, mert ezt sugalmazza
Sebők törhetetlenségét hangsúlyozva a
rendező. Iványi József kivé-teles erejű
színészi alakításán múlik, hogy az író és a
rendező szándéka ebben az el-vont
megfogalmazásban is jól érzékelhető. Nem
hetvenesztendős öregember, hanem József
Attila-i értelemben meg-lett ember, aki
„tudja, hogy az életet halálra ráadásul
kapja", s mint szép rá-adással, ami nem
sajátja, gazdálkodik, hogy ha kell, ha kérik,
tisztán vissza-adja. Amit ő tud, az a
tudásnál erősebb: belefér a megbocsátás is,
az újrakezdés is, az élet folytonosságának
minden mozzanata. Számára a halál nem
riadalom, de az önkéntes halál lehetetlen. S
mindezt elmondja, jelenlétével
megcselekszi a színész, megadva azt, ami
csakis a színház sajátja: nem
vezéreszmeként elvihető mondatokat ad,
hanem magatartást, az élethelyzet
összetettségében megérzékített
tapasztalatát. Ha a Szirtes Tamás rendezte
előadás után úgy éreztük, hogy a Sarkadi-
drámát oktalanul őriztük legjobb magyar
drámai teljesítményeink között, mert az
ősbemutató sikerére nemzedéki kérdések,
Sarkadi személyes sorsa vetett
megkülönböztető fényt, most Horváth Jenő
és Iványi József felfogása után - az író
sorsát, közvetlen társadalmi kérdéseket
levonva is - olyan alkotásnak látjuk az
Elveszett paradicsomot, amely a maga
erényeiért megáll az időben.

Ház a város mellett
A Békéscsabán bemutatott Ház a város
mellett felújítása is - ezúttal a veszprémi és
a pesti színházi előadásnál is erőseb-ben
kötődve az eredetileg befejezetlen
Sarkadi-szöveghez - azt igazolta, hogy
Sarkadi teljesnek nem mondható drámái

is képesek színházi feszültséget teremte-
ni. Karinthy Márton arra törekedett, hogy a
dráma társadalmi hátterét felerősítse.
Megoldásai azonban nemegyszer a
szükségesnél naivabbak voltak. Mint pél-
dául a Simonék háza fölé szerelt hang-
szóró. Ez a korszakot ugyan jellemezte, de
a szituációba nem illik. Szerencsésebb
megoldásnak bizonyult, mert a drámai
kifejletet sugallta-előlegezte a vak koldus
szerepének rendezői hangsúlyozása. Ko-
vács Lajos a realista játékstílusba illően,
mégis sejtető sejtelmességgel tudta meg-
valósítani szerepét. A többi szerep azon-
ban - egy kivétellel - nem talált alkalmas
megszólaltatókra. Szentirmay Éva kul-
turált, drámai erővel rendelkező színész-
nő, de Klári perzselő nőiessége távol áll
tőle. Gálfy László mint Simon, súlytala-
nabb, kiszolgáltatottabb annál, semhogy
Bátori doktornak akár egy szalmaszálat is
jelenthetne. Bátori orvos szerepében Áts
Gyula sűrű kötésű alkata alig tudta
elhitetni a majdnem sátánian okos intel-
lektust. Kivételnek Lukács József hatott,
aki Péterről - Klári protekciózó

KÖVETKEZŐ SZÁMAINK TARTALMÁBÓL:

Fodor Géza:

Koncert műlantra

Béchy Tamás:
Milyen vihar dúl Prospero szigetén?

Sziládi János:
Berenike Kecskeméten

Nánay István: Elszegényített

Kispolgárok

Földes Anna:
Erdélyi Antigoné - Ronyecz Mária

Bogácsi Erzsébet:
Beszélgetés Szinetár Miklóssal
és Sík Ferenccel

Szántó Judit:
Gondolatok a dramaturgiákról

Mihályi Gábor:
A rendezői színház

Selmeczi Elek:

Gyerekszínház és kritika

Molnár Gál Péter :
Dante Alighieri hátán vimmerli van!

Csillag Ilona:
Molnár Ferenc színpada

unokatestvére - elhitette: parasztból ve-
zetővé kapaszkodott szövetkezeti kis-
király. Erények és fogyatékosságok for-
gatagában folyó játék során volt a néző-
téren is néhány kivételes csendességű
pillanat. Amikor Bátori a vezető tisztség-
viselők életmódját taglalta, amikor Klári
férje karriertörténetét felemlegette, ami-
kor Simon szervilisnek mutatkozott, meg-
álltak a perecet ropogtató állkapcsok, der-
medten figyeltek a lurexruhás dundi
asszonykák - valamit felismertek. Úgy tet-
szik hát, hogy érdemes volt elővenni,
játszani. Már csak azért is, mert a társa-
dalmi konfliktusokra fogékony újabb
magyar drámák vékony szálon csordo-
gálnak.

Egyik alkalommal sem volt hiánytalan a
Sarkadi-felújítás, mégis mindenik elő-adás
figyelmet keltett, Szolnokon kivé-teles
szellemi pezsgést is - s arra figyel-
meztetett, hogy a közelmúlt drámai ter-
mésével érdemes lenne tervszerűbben,
nagyobb ambícióval foglalkozni. Próbája
lehetne ez a műveknek is, s annak is, hogy
művekbe fogalmazott múltunkból ma mit
látunk érvényesnek, mit már kuriózumnak.
Van-e s miben mutatkozik szocialista
művészetünk, önismeretünk folytonossága.
Az újra betanulások segíthetnének hozzá
ahhoz is, hogy művek élete feledtesse
alkotók halálát.

Sarkadi Imre: Szeptember
(Debreceni Csokonai Színház)

Rendező : Orosz György, díszlettervező :
Wegenast Róbert, jelmeztervező: Greguss
Ildikó.

Szereplők: Gerbár Tibor, Hegedűs Erzs m.
v., Tikos Sári, Kóti Árpád, Novák István
Sárady Zoltán, Szabó Ibolya, Simor Ottó
Vennes Emmy, Sárközy Zoltán, Oláh
György.

Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom
(Szolnoki Szigligeti Színház)

Rendező: Horváth Jenő, díszlettervező:
Székely László.

Szereplők: Iványi József, Piróth Gyula,
Andai Katalin, Polgár Géza, Czibulás Péter,
Peczkay Endre, Antal Anetta, Szabó Ildikó,
Koós Olga, Gáspár Antal.

Sarkadi Imre: Ház a város mellett
(Békéscsabai Jókai Színház)

Rendező: Karinthy Márton, díszlettervező:
Suki Antal, jelmeztervező: Vágvölgyi Ilona.
Szereplők: Gálfy László, Cseresnyés Rózsa,
Szentirmay Éva, Áts Gyula, Lukács József,
Kovács Lajos, Székely Tamás, Máhr
Ágnes, Végh Ferenc, Padur Teréz, Simon
József.


