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Feltámasszunk?
Ne támasszunk?

A Ziska kecskeméti bemutatójáról

Katona József Ziskájának hosszabb elem-
zése helyett - amelyet már amúgy is sokan
elvégeztek - kezdjük egy boldog só-hajjal:
minden színháztörténeti balsorsunk mellett
is szerencsés színházú nép vagyunk, mert a
meg nem magyarázható, ki nem
elemezhető csoda megajándékozott a Bánk
bánnal, amelynek objektív és szubjektív
előzményei jóformán elhanyagolhatóak. Á
Ziskát látva, majd újra elolvasva azt kell
mondani: a Havi-lel és a Bánk bán között
jócskán kisebb az érték különbség, mint a
Ziska és a Bánk bán között, holott az utóbbi
kettőt ugyan-az az ember írta, egyazon
korszakban, amely ugyanolyan mostoha
volt 1813-ban, a Ziska megírása idején,
mint 1815-ben, mikor a Bánk született.
Kivált ez a másfél évnyi időköz a
mellbevágó. Aki nem is-meri az adatokat,
azt feltételezné, hogy a két dráma között
legalább egy évtized van, s azon belül
seregnyi, egyre jobb, a Bánk bán
magaslatait egyre inkább meg-közelítő
színpadi mű. Mi történhetett Katonával és
főleg Katonában e másfél év alatt - akkor
se tudhatnánk, ha minden napjára,
elfoglaltságaira, élményei!-re,
olvasmányaira, gondolataira kiterjedő
részletes feljegyzésekkel rendelkeznénk.
Ugyanis minden ismert és elképzelhető
objektív adat mellett és azon túl nyilván-
való: itt csoda történt, és aki nem hisz a
csodákban, az ne Szent Erzsébet köté-
nyében kutakodjon, hanem olvassa el egy
este, egymás után az egymás után szüle-
tett két drámát: a bár tehetségest, de elhi-
bázottat, vadromantikust és a majd minden
ízében klasszikus remeket.

Á Ziskának legnagyobb baja ugyanis
nem a mesterségbeli sutaságok sorozatá-
ban, a dramaturgiai következetlenségek-
ben és lélektani képtelenségekben vagy a
rossz romantikus drámák utánzásában
rejlik (szívfájdító olvasni a Bánk bán
szerzőjétől, amint „Kotzebue Ágostont"
„századunk egyik legjelesebb írójának"
titulálja, ámbár némiképp vigasztaló, hogy
e század akkor még mindössze tizenhárom
esztendős volt) - ilyeneket a fiatal
Shakespeare műveiben is találhatunk,
legföljebb ő az egykorú Kotzebue
Ágostonokat tisztelte még túlságosan.

Ezeken segíthet az ügyes és érzékeny
adaptáció, amint ezt Osztovits Levente és
Beke Sándor közös átigazítása is jelzi. Az
igazi probléma a téma antidramatikus
szemléletében rejlik: Katona egyik fél
mellé sem áll oda, és ami a nagyobb baj,
szemmel láthatóan nincs tisztában e drá-
maírói magatartás következményeivel és
követelményeivel. Mert végtére a modern
drámaírás számos olyan művet termett,
ahol a szerző egyetlen ábrázolt táborral,
egyetlen szereplővel sem azonosul, de
akkor művének tengelyébe éppen ezt az
elidegenedést-elidegenítést állítja, és ezzel
orientálja a nézőt valamilyen más, meg
sem jelenített, esetleg meg sem nevezett,
mégis evidens választás felé. Katona
azonban a romantikus dráma eszközeit, a
szenvedélyt, a nagy viharzásokat, a
szélsőséges jellemeket és szituációkat
alkalmazza, csupa olyan esz-közt, amely
akkor van helyén, ha a nézőt egyértelműen
kell mozgósítani az ábrázolt figurák
mellett vagy ellen - csak épp megfosztja a
nézőt az állásfoglalás lehetőségétől, mert
neki magának sem volt határozott
álláspontja. Nem Ziska alakjának -
jóindulattal szólva - ellent-
mondásosságában rejlik a fő gond, nagy
ügyeknek is lehetnek ellentmondásos
jellemű képviselői, s egy Egmonttal, egy
Hernanival, egy Ruy Blasszal szemben ott
van például Moor Károly vagy épp
Büchner Dantonja, a maga összes emberi
gyengeségével - Katona egyszerűen a
huszita ügy értékelését nem tudta eldön-
teni a maga számára. Katona is tudott
pozitív ügyekhez ellentmondásos jellemű
képviselőt felmutatni, gondoljunk csak
Petur bánra; Ziskája azonban olyan egy-
értelműen negatívra sikerült, amilyenek az
ilyen apparátusú romantikus drámákban
csak az egyértelműen rossz ügyek kép
viselői lehetnének, egy Moor Ferenc, egy
Alba. Különös ellentmondásra nyit ablakot
az olvasóhoz intézett rövid jegyzete,
amely egyfelől nagyrabecsülést és hódo-
latot nyilvánít a mozgalom megalapítója,
Busz iránt, másrészt viszont Ziskáról
kijelenti, hogy a világ legnevezetesebb
férfiai közé sorolhatnók, „ha más célból
forgatta volna fegyverét". Jegyzeteiben
pedig, ahol jóval nyíltabban fogalmaz,
mint magában a szövegben, még tovább
megy: „Kár - örökös kár, hogy Ziska az ő
alávaló célját ezen leplébe (ti. Husz
tanainak leplébe - Sz. J.) takarta és ke-
gyetlen nagyravágyását a vak nép előtt
ebbe burkolta." Á cenzúra léte minderre
nem elégséges magyarázat, végtére a cen-
zúra a Bánk idején sem pihent, és mégis

tehetetlen volt Katona gondolatainak
kibontásával szemben. Katona nyilván
szívből nem értett egyet a huszita moz-
galommal, illetve annak eszmei indítékait,
az egyházi visszaélések elítélését és a
hazafiúi sérelmeket méltányolta ugyan, de
nem tudott egyetérteni a pártütéssel, a
vérontással, a békétlenséggel, a forradalmi
terrorról és következményeiről már nem is
szólva. Á drámából eléggé nyilvánvaló:
ha Husz János fellépésének említett
ideológiai motivációit méltányolta is (bár
még ezekkel szemben is vannak
fenntartásai!), úgy ítélt, hogy Husz
követőiben, pontosabban a rá hi-
vatkozókban ezek az indítékok már el-
halványodtak, és a nevét viselő mozgal-
mat már csak a brutális, mindenkire
szenvedést hozó, ideológia nélküli erő-
szak jellemezte; szemében az út, amely az
angyalian tiszta prédikátortól a nagy-
ravágyó és bosszúszomjas udvaroncon át
a félelmetes, vérengző népvezérig,
Husztól Ziskán át Prokopig vezetett,
egyértelműen egy mozgalom lezüllésé-
nek útja, még' akkor is, ha búvópatak-
szerűen fel-felbukkannak a dráma szöve-
tében a mozgalom eredeti indítékai, de
inkább csak deklaratíven; a mozgalom
tagjainak immár se jellemét, se cseleke-
deteit nem hatják át.

Természetes! dramaturgiai következ-
ménye mindennek, hogy a husziták tá-
borában tulajdonképpen nincs egyetlen
rokonszenves figura sem, aki joggal ve-
hetné ajkára Husz János nemes nevét és
tanítását. Nyilván igaz az Elöljáró be-
szédnek az a panasza, hogy a „huszitai
véleményekről" ő játékaiban nem beszél-
het, de ez a körülmény a Bánk bán íróját
nem akadályozta meg a magyarság sé-
relmeinek sokoldalú, minden társadalmi
réteget érintő bemutatásában; a cseh nép
szenvedései viszont a Ziskában alig kap-
nak szót, illetve felbukkanásukat túlhar-
sogják e nép önjelölt képviselőinek, a
huszita vezéreknek, elsősorban Ziskának,
de az ugyancsak karrierista és önző célokat
kergető Huszinecnek, a szenilis és iszákos
Vodának, a rémületes Prokopnak, vagy
akár a vezérek tükörképének: a
bosszúvágyó, hitvány hajdúnak szem-
beszökő ellenszenves vonásai. A Ziskában
nemcsak Bánk nincs, de nincs Petur és
nincs Tiborc sem, ami népmozgalomról
lévén szó, eléggé sokatmondó hiányosság.
Ha van a drámában rokonszenves szereplő,
úgy ilyen még inkább az ellentáborban
található: Vartaemberg és az ifjú Dube
legalább lovagias és áldozatkész, az agg
Rokycána pedig megej-



tően könyörög békességért. Persze e sze-
replők sem kapnak hősi arányokat, mert
Katonától természetesen távol áll a cseh
néptől elszakadt udvar, a bajorok és bé-
renceik apológiája is - de a hűvös objek-
tivitás, amelynek a Bánk bánban nyoma
sincs, nyilvánvalóan abból fakad, hogy
Katona nem ad igazat a huszitáknak.
Ugyanakkor a drámának van pozitív hő-
se, Ziska romantikus színekkel ábrázolt
leánya személyében, aki a békesség szó-
szólója, és mintegy Borneo és Júlia-szerű
feloldást javasol a tragikus viszályra: Ka-
tona leginkább az ő attitűdjével tud azo-
nosulni. Csakhogy Ziska leányának békéje
nem reális, elvi béke, mint a szerelmesek
sírja fölött kezet nyújtó veronai szülőké,
akik végtére egyazon társadalmi
osztályhoz tartoznak, vagy mint II. End-
réé, aki úgy teremt nyugalmat, hogy

elismeri Gertrudis megölésének jogo-
sultságát. A leány érzelmes-ködös béke-
sóhaja legföljebb az ő magánéletére hoz
megoldást; a taborita vezér lánya és az
ifjú báró által képviselt felek soha nem
köthetnek békét.

E ponton különben az átdolgozók ér-
dekesen döntöttek. Katonánál ugyanis bár
Ziska meghal, de a harc Prokop veze-
tésével tovább dúl, s a Toldalékocskában
Katona nyíltan ki is mondja: ugyan mit
ért Csehország azzal, hogy Ziskától
megszabadult, mikor „fent maradott a
sokkal rettenetesebb Prokop". Az átdol-
gozók döntése látszólag meghökkentő,
hiszen az eredetinél békülékenyebb,
mégis hűtlen hűségükkel voltaképp
Katona szándékát rehabilitálták, világo-
sabb értelmet adva a számára legfonto-
sabbnak: a béke perspektívájának; az

arany Prága kapui elé helyezett zárójelenet
líraibb, elégikusabb hangú, és Ziska nem
további harcra és győzedelemre, hanem
igazságos béke kivívására szólítja fel
követőit.

Ha Elöljáró beszédében Katona azt
hangsúlyozta is, hogy munkájának fő célja
a magyar nyelv pallérozása volt, s ebben
nyilván sok igazság is van - szándéka
mégis sokkal több lehetett. Izgatta a
népmozgalom kérdése, izgatta a nép és az
udvar szembekerülésének motívuma, s
izgatta elsősorban a mozgalom hazafias-
nemzeti indítéka, az a cseh-bajor
konfliktus, amely másfél év múlva a
magyar-meráni összecsapásban vetett
máig izzó szikrát - de a cenzúránál erő-
sebben béklyózták saját aggályai és meg-
gondolásai, az elsősorban a népet védő
elvont békevágya, melyek végül anti-
dramatikus álobjektivitásba ragadták. És
ez a Ziska legnagyobb problémája.

Az átdolgozás egyaránt kiterjedt eszmei
és dramaturgiai síkra. Osztovits és Beke
világosan érzékelték, hogy változtatni nem
elsősorban Ziska beállításán kell, nem az a
lényeg, hogy az ő szövegéből
gyomláljanak ki „negatív" passzusokat,
hanem a husziták ügyét kell, ter-
mészetesen a dráma által még valószínű-
síthetően, rokonszenvesebbé tenni, akkor
automatikusan Ziska alakja is némiképp
más megvilágításba kerül. Szellemesen
oldották meg ezt mindjárt az expozíció-
ban, az „ellenforradalmi terror" közvetlen,
sokkoló bemutatásával: Vencel király
huszitákat akasztat. Itt mellesleg
dramaturgiai nyereséget is be lehetett
söpörni: nyílt színen eshetett meg a később
nagy szerepet játszó megkegyelmezés
Miszteckynek, a harmadik elítéltnek, és
azonnal színpadra lehetett hozni Ziska
leányát (talán nevet is adhattak volna neki,
a megnevezés máris enyhíthetne a figura
arcnélküliségén). A sok alkalmatos és
indokolt további változtatás közül emeljük
ki Rokycánának és a drámában csak
említett prágai érseknek összeolvasztását,
a nyíltszíni megtorlást Ziska húgának
megbecstelenítője ellen, Ziska ugyan-csak
nyíltszíni megvakulását, a Katona által
életben hagyott Vartemberg (itt:
Wartenberg) elestét, vagy a radikálisan és
igen hatásosan megoldott befejezést,
amikor is Rokycána békeszózata nem egy
semleges helyen, egy közleeső, súlyta-
lanabb jelenetben, hanem magának a
megmenteni kívánt Prágának falairól
hangzik el. Legalább ilyen fontosak persze
a rendezői beállítások is, így a csata-
jelenetek, melyekben egy forradalmi nép

Katona József: Ziska (kecskeméti Katona József Színház). Blaskó Balázs (Wartenberg),
Gáspár Antal (Cservenohorszky), Kiss Jenő (Misztecky) és Major Pál (Vencel király)



tódul a színpadra, vagy az a szereposztási
megoldás, amely nemcsak a címszerepet,
hanem a két alvezér, Huszinec és Prokop
szerepét is rokonszenves, hős karakterű
színészekre bízta, Bregyán Péter és
Szirmai Péter személyében. (Más kérdés,
hogy a szerepek megoldatlanságaival,
vázlatosságával, többnyire negatív
megnyilatkozásaival a művészek még-sem
tudtak megbirkózni, de erről, úgy érzem,
főképp a később említendő meg-közelítési
probléma tehet.) Ennél többet az átdolgozó
és az átdolgozó-rendező nem tehettek;
nem írhatták meg azt a forradalmi
népdrámát, amelyet Katona nemcsak nem
tudott, de nem is akart megírni, sőt: még
csak jó drámát sem tudtak a Ziskából
varázsolni. A mesterségbeli ügyetlenségek
lecsiszolódtak, a vadromantikus túlzások
eltűntek, illetve belesimultak a nemes
romantika szövedékébe, a drámai igazság
mérlege az élet igazságának megfelelőbb
módon billent el - mégis, a dráma alapvető
hibája a kendőzés alól is minduntalan ki-
kiütközik.

Azt jelenti-e ez, amire egy kritikustár-
sam konkludált, hogy az ilyen erőszakolt
feltámasztási akciókra nincs szükség?
Nem hiszem, legalábbis nem ilyen
apriorisztikusan. Az effajta vállalkozáso-
kat nem a kegyelet vagy a múlt szegényes-
ségének elleplezése teszi indokolttá, ha-
nem az az eleven teátrális izgalom, melyet
adott esetben - műtől és előadástól
függően - igenis kelthetnek. Én magam
eleven izgalom forrásának érzem még a
Bánk bán motívumaival való, minden
magyar színházbarát számára fájóan édes
egybecsengéseket, a sajnos még túl tompa,
de mégis oroszláni formátumú körmök ki-
kibukkanását, a helyenkénti érdekes
pszichológiai mozzanatokat, a merész
lerövidítéseket, a nagyszabásúan el-
gondolt jeleneteket, sőt épp így, az ellen-
kező póluson, a megejtően őszinte suta-
ságokat, a helyenként bájos naivitásokat is.
És nem titkolom, a horror sacri bor-
zongásával töltenek el a szöveg egy-
értelmű shakespeare-i reminiszcenciái.
Nem is az olyan nyílt áthallásokra gon-
dolok, mint Vencel Macbeth ihlette
lelkifurdalásos látomásjelenete, hanem
gondolatok és megfogalmazások döbbe-
netes egybecsengésére. Nem tudom, ké-
sőbbi Shakespeare-fordítóink olvasták-e a
Ziskát, és ihletet merítettek-e a szóban
forgó sorokból, mint ahogy, nem tagadom,
azt sem tudom, mennyire ismerte
Shakespeare-t maga Katona. De ez talán
nem is baj, mert így ismét csak a csodát

szívhattam tüdőmbe az ilyen sorokból: „A
közhézag tehát a főbotlás - ez rémít el
bennünket, hogy már az első lépésnél is
megcsuklanak az inaink..." (Hamlet-
monológ); „Egy olyan tükröt tartott ő
énelőmbe, melyben az egész Vencelt
tökéletesen láthattam, és iszonyodva kel-
lett attól elfordulnom." (Gertrúd: „0 ,
Hamlet!, ne beszélj. Lelkem mélyébe
fordítod szemem..."); „Ember! Miért
nyomod oly keményen öklödet a homlo-
kodhoz?" (Malcolm: „Ember, ne húzd
kalapod a szemedbe!"); ,,Nékie is ily ke-
gyes vonásai voltak - a Teremtő minden

tehetségét reá fecsérlette..." (Othello
monológja: „Tündér Természet bűvös
remeke... ") És e mondatok mind lélek-
tanilag-drámailag hasonló szituációkban
hangzanak el...

De nézzünk szembe az alapkérdéssel:
vajon akkor is érdemes lenne-e foglalkoz-
ni a Ziskával, ha megírása után Katona
meghal vag y elhallgat, és a Bánk bán soha
nem születik meg? I la nem, akkor
ugyanis valóban csupán tisztes kegyeleti
aktusról van szó klasszikus nemzeti tra-
gédiánk szerzője iránt. Nos, nézetem sze-
rint a két Ziska-dráma önmagában is

Ziska: Nagy Attila (MTI fotó - llovszky Béla felvételei)



figyelmet érdemelne. Ilyen volt a XIX.
század elején a magyar történelmi tragédia,
így gondolkodott a forradalom, a
változtatás kérdéseiről egy nagyra hivatott,
értelmes, művelt és drámaírónak termett
huszonkét éves magyar ifjú. Nem annyira
a cseh régmúlttal - a magunk nem is oly
régi múltjával kell itt szembenéznünk, és
ezt a konfrontációt nemcsak értekezések
lapjain, hanem az élő színpadon is érdemes
megejteni. Nem az a cél, hogy egy
középszerű vagy annál is gyengébb dráma
ürügyén egy remekművet adjunk el - ez a
középszerű dráma nemcsak erényeiben, de
gyengeségeiben is érdekes lehet.

A kecskeméti előadás nem keltett olyan
izgalmat, mint remélhető lett volna, de ez
számomra nem a vállalkozás
létjogosultságát kérdőjelezi meg, csupán a
megközelítését. Bármily paradoxul
hangzik, a kecskeméti előadásnak éppen az
a baja, hogy úgy közelített a Ziskához,
mint érett klasszikus remekhez, holott-sem
ez, sem bármilyen más átdolgozás azzá
nem tehette (hacsak nem egy új Katona ír
belőle egy második Bánkot ) . A kecskeméti
művészek mint-egy megismételték
magának Katonának a tévedését, aki úgy
kezelte anyagát, mintha vérbeli, a műfaj
kritériumait ki-merítő romantikus drámát
írna. Ok el-fogadták még többnek: modern
romantikus drámának, holott csak egyes
elemeiben az. A nagyszabású, önmagában
igen szép és hatásos színpadkép, a rafinált
világítás, a monumentális be-állítások és
mindenekelőtt a színészi játék a magyarul
nem tudó nézőben azt a hitet kelthette
volna, hogy itt egy shakespeare-i
formátumú mű kerül elő-adásra. Csakhogy
ebben a megemelt, ünnepi közegben,
ebben a túl erős, kíméletlenül koncentrált
fényű interpretálásban pőrén és
kiábrándítóan tűntek elő a dráma
fogyatékosságai. A színészek hősöket,
árnyalt, izgalmas, modern értelmezésre
alkalmas drámai figurákat véltek játszani,
gesztusaikat, habitusukat az ide illő
készletből válogatták össze, és aztán nem
kaptak az attitűdhöz sem szöveget, sem
szituációt. A szerep kidolgozására példás
gondot fordító Nagy Attilának
műsorfüzetbeli írása sugározza a
meggyőződést, hogy itt egy méltatlanul
mellőzött remekmű rehabilitációja megy
végbe, egy remekműé, amely „korában
példátlanul merész" volt és szemléleté-ben
„elképesztően korszerű". A színész persze
nem gondolkozhat másképp - ha a rendező
ilyen értelemben instruálja.

Ám úgy gondolom, Beke Sándornak
inkább az ügy kísérleti jellegét kellett
volna vállalnia és hangsúlyoznia, és úgy
tálalnia a Ziskát, mint egy laboratóriumi
munkafolyamat eredményét, valahogy
abban a szellemben - hadd kockáztassak
egy sántító hasonlatot -, mint a korszerű
műemlék-restaurátorok, akik nem
titkolják, hol egészíti ki a hiányos eredetit
a mai toldalék, sőt az eredetit sem
idealizálják, nem tüntetik fel más-nak,
többnek, mint ami volt.

Ebben az összefüggésben kell meg-
említenem az előadás látszólagos formai
újítását, a három új néma szereplő: a
cenzor és a két Katona József beállítását.
(Egyébként ha egy hétre egy magányos
szigetre száműznek a talány megfejtésére,
akkor se tudnék rájönni, miért kellett a
költőt még meg is kettőzni. Az
elnevezésektől sem lettem okosabb: nem
tudom, mi a különbség a „Költő, a
huszonegy éves Katona József", illetve „A
költő mása" között.) Szegény színészek a
drámával párhuzamos monoton
helyzetgyakorlatokat hajtanak végre, tőlük
telhető titokzatos arccal és kezdetleges
pantomimus-kultúrával, de nem ez a baj;
játszaná bár a Katonákat Latinovits Zoltán
(ő még meg-kettőződni is képes lett
volna), akkor is legföljebb annyi
történnék, hogy a Ziska cselekménye
helyett őt figyelnénk, de a megoldás
művészi szükségszerűsége akkor is
kétséges maradna. A suta megvalósításnál
ugyanis jelentősebbnek érzem az
alapkérdést. Ez a néma előszínpadi hár-
mas tusa ugyanis azt sugallja, hogy a
dráma minden problémája a szerző és a
cenzúra konfliktusából ered, hogy Katona
csak a cenzúra miatt nem volt elég nyílt,
elég egyértelmű, még poentírozottabban,
hogy a Ziskából tulajdonképpen csak a
cenzúra miatt nem lett remek-mű. Katona
és a cenzor vitájánál azonban sokkal
fontosabb a mi vitánk Katonával (és a
Bánk bán szerzője többé-kevésbé velünk
értene egyet). Ezt a vitát, mint már
utaltam rá, semmiféle átdolgozás nem
simíthatja el, de nem is kell, hogy
elsimítsa. És nézetem szerint ezt a vitát
kellett volna képviselnie a rendezői
értelmezésnek, bízva a Bánk bán írójában,
a Ziska izgalmasabb részleteinek írójában,
bízva a mai színházi kifejezés gondolati
szuverenitásában és ezért nyíl-tan vállalva
a konfrontációt, az anyag gyengeségeinek
felmutatását.

Formai kérdésnek tűnik, mégsem az: ez
a produkció kamaraszínpadra illett volna.
Szomorú látvány, amikor két hét-

tel egy dráma bemutatója után a szín-
padon többen vannak, mint a nézőtéren,
mégsem tudom elmarasztalni a közön-
séget, amely közönyösen reagál egy út-
törő jelentőségű vállalkozásra és még a
lokálpatriotizmus, a város nagy szülötte
iránti tiszteletet sem képes nagyobb
számban becsalogatni a Katona Józsefről
elnevezett színházba. A közönség nem
kívánt részt venni abban a fényes koro-
názási szertartásban, amelyet egy a
díszkivilágításban meztelennek ható király
számára rendeztek. Talán jobb lett volna az
egybegyűlőket beavatni két
munkafolyamat - a Ziska 167 év előtti
megírásának és mai átdolgozásának -
gyötrelmeibe, akár a végén az ő vélemé-
nyüket is kikérve, tovább folytatva a
dráma körüli vitát. Mindez persze más-
fajta rendezői eszközöket is igényelne -
kijelölésükre nem vagyok hivatott, de úgy
érzem, puritánabb külsőségek között
keményebb, ironikusabb, horribile dictu:
brechtibb eszközök kívántatnának. Még az
sem biztos, hogy egy ilyenfajta előadás
nagyobb sikert aratna - de megérné a
kockázatot. Az persze biztos, hogy egy
ilyenfajta kísérlethez sem tódulnának a
tömegek, a nagyszín-ház ebben az esetben
sem lenne tömöttebb. Ám én a Ziska és a
hozzá hasonló drámák bemutatását
formailag kamara-színházi programnak,
lényegét tekintve pedig jellegzetesen
avantgarde-ügynek, érzem. És még egy
dologban bizonyos vagyok: ilyen feltételek
között mind az alkotógárda, mind a
megjelenő, válogatott és speciális
érdeklődésű közönség sokkal többet
profitálhatna feltámasztásából.

Katona József: Ziska (kecskeméti Katona József
Színház)

Élő színpadra alkalmazta: Beke Sándor és
Osztovits Levente. Díszlet: Székely László
m. v. Mozgás: Kárpáthy Zoltán. Jelmez:
Rátkai Erzsébet f. h. Zene: Orbán György.
Segédrendező: Tucsni András. Rendezőasszisz-
tens: Pallai Ágnes. Rendező: Beke Sándor.

Szereplők: Major Pál, Molnár Zsuzsa,
Blaskó Balázs, Gáspár Antal, Tardy Ba-
lázs, Fekete Tibor, Lengyel János, Kölgyesi
György, Budai László, Nagy Attila m. v.,
Borbáth Otília, Flórián Antal, Szennyai
Mária, Bregyán Péter, Joós László, Szirmai
Péter, Jánoky Sándor, Kiss Jenő, Mihályi
Győző, Balogh Tamás, Lakky József, M.
Horváth József, Rácz Kati, Gyulai Antal,
Tunyogi István, Szalma Sándor, Juhász
Tibor, Kemecsi Ferenc, György János,
Kovács Zsolt, Morva Ernő, Kovács András.


