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A szuzai menyegző
Kolozsvárott és
Budapesten

Sütő András drámájáról

„Nem azért jöttem, hogy kiirtsam Ázsia
népeit, hanem, hogy örömük teljék az én
győzelmemben." E Nagy Sándornak
tulajdonított kijelentés rávilágít a
megváltozott politika lényegére : tömeges
népirtás helyett egyetemes elrendezésről,
gondos agyonveretés helyett megfontolt
beilleszkedésről beszél a hódító. Íme, a
görög-macedón nagylelkűség! A
pánhellén reálpolitika, amely a fizikai
megsemmisítést felcseréli
lélekgyilkossággal, és azon igyekszik,
hogy a birodalom kohójába vesse a
különböző meghódoltakat, lett légyenek
perzsák, szkíták, indusok, masszagéták
vagy bármiféle barbárok. Az ötlet persze
nem új keletű, a történelem során többször
is felfedezték, Nagy Sándornak csak a
módszere különleges, ahogy a legyőzött
Perzsia méhében meg-telepedni kíván. Az
ő nevéhez fűződik a letiport népek
hasznosításának tudománya, az az
arisztotelészi elv, amely szem-ben a
kipróbált és be váltformulával (legjobb
indián a halott indián), azt vall-ja, hogy a
másnyelvűeket nem felkoncol-ni kell,
hanem beilleszteni, mint az állatokat és a
növényeket - hasznuknak megfelelően .. .

Zseniális emberismeretre (és taktikai
felfedezésre) vall tehát, hogy a világhódító
Sándor nyílt erőszak helyett az emberi
gyarlósághoz folyamodik, s elaltatva

a legyőzöttek veszélyérzetét, nem katonái
kardját, hanem a túlélés és az együtt-
működés lehetőségét kínálja fel a meg-
hódolt barbároknak: az egymásra találás
„mindent összebékítő" gigantikus lagzi-
ját.

Kétszeresen is zseniális kényszer ez a
népesküvő, amire a krónikák szerint i. e.
324-ben, Szuzában került sor. Egyrészt az
uralkodó már-már cinikus nyíltsággal
beismeri a beilleszkedés látszatönkéntes-
ségét, s így mindenkit, aki nem ránt
kardot, cinkossá avat. Másrészt a házas-
ságért cserébe pimaszul adókedvezményt
kínál, jól sejtve, hogy az ilyenféle juttatás,
mint tudjuk, „túltesz némelykor az ősök
szellemén, nyelvén, mindenén".

És Nagy Sándor jól számít. Lenyűgöző
az a csörtető buzgalom, az a földet súroló
alázat, amivel a legyőzöttek nagyobbik
része azonnal hozzálát „orcája
átalakításához", és sorozatban gyártja a
hűségnyilatkozatokat és szolga-deklará-
cókat. Fel sem ocsúdhatnak a hódítók, a
meghódoltak máris görögebbek a görö-
göknél. Sőt, helyzetük sajátosságánál
fogva, frissebb felfogóképességgel hama-
rabb alkalmazkodnak is. Pontosan tudják,
hogy a tízezer napiparancsot teljesítő
vőlegény és a tízezer hajánál fogva
előráncigált menyasszony mesterséges
párosítása a szolgalelkűségnek és a kép-
mutatásnak kedvez, és az érvényesülés
szabad versenye biztosított. Az önkén-
tességet és a szerelmet ugyanis a másik
oldalon is nélkülözik. Az esküvőről vé-
lekedni mindenkinek egyformán tilos, lett
légyen az neofita vagy ősgörög. A kü-
lönbség „mindössze" annyi, hogy amíg a
perzsáknak isteneikkel, nyelvükkel, őse-
ikkel, a sajátosság méltóságának a fel-

adásával is fizetni kell az életben mara-
dásért, addig a felemelt fejű görögöknek
„csak" az istenné szentelt Nagy Sándor
személyi kultuszával kell megküzdeniük.

E kettős bilincs, e kettős szorítás
drámája, a történelembékítő illúziók el-
vesztése keserű felismerésének torok-
szorítóan szép tragédiája A s zu za i

menyegző . ő . És még valami. Egy nép
erőszakos asszimilálási kísérletének
kudarca, az agresszív beolvasztás csődje
egyik oldalon, és a higgadt nemzeti
önértékelés, a reális történelmi helyzet
számvetése - a másikon.

A nemzeti lét és a történelmi önismeret e
súlyos kérdéseivel megterhelt darab
politikai-gondolati vonalát Sütő megkísérli
összeolvasztani magánéleti motívumokkal,
s a trilógia eddigi darabjaitól eltérően
némiképp újfajta konfliktusrend-szert
teremt. Egyetlen éjszakára sűríti az
eseményeket, egységes cselekmény-be, és
hősét, a világbitorló Alexandroszt - ügyes
dramaturgiai fogással - nem állítja a
színpadra. Ez bizonyos feszültséget teremt,
Alexandrosz betölti a végzet szerepkörét,
hiszen mindaz, ami a szereplőkkel
történik, rajtuk (és a színen) kívül álló erők
küzdelme.

A drámai kompozíció ennek ellenére
laza, a ritmus meg-megbicsaklik, a fe-
szesnek tűnő szerkezetet kitérők ballasztjai
nehezítik. Indokolatlannak tűnik például a
három felvonásra tagolt (ám Budapesten
két részben előadott) darab harmadik
felvonásában a kétszeri színváltás.
Pármenion és Eanna szerelmi kettőse
Bétisz várában leállítja a cselekményt,
felesleges betét, és széttagolja a dráma

Cézár! Így oldotta meg Shakespeare a feladatot, és így vitte
színre a Ví zkere sz t e t , legsikeresebb darabjainak egyikét.

Mindezt azért kellett elmondani, hogy megmutassuk : a nagy
angol drámaíró, az avoni hattyú, a költő színész volt, és mindig
kénytelen volt darabot írni, ha a színház érdeke így kívánta. Ezért
fogadott el megrendeléseket is. Hevesi Sándor mindezt tudta. Es
mint színházi ember harcolt az igazi Shakespeare-ért.
Felfedezéseinek máig is adósai vagyunk.

Hevesi felfedezései természetesen azóta továbbiakkal bővül-
tek. Brechtnek köszönhetjük, hogy felhívta a figyelmet a kö-
zönséggel való teljesen más kapcsolatra. Az ő vesszőparipája
volt, hogy nem egyfajta színház van, s nem egyfajta előadás-mód
létezett a világon, mint ezt a század elején a „függönyös
színházak" dramaturgiája hirdette.

A weímari Németországban, a húszas években Brecht be-
vezetőt mond egy Macbeth-előadás előtt. Nem érti, hol volt a

színház dramaturgiája, mikor ezt a zavaros darabot műsorra
tűzte. Mert hajlandóak vagyunk elhinni, hogy léteznek bo-
szorkányok, azt is, hogy igazat jósolnak. Macbethtel elhitetik,
hogy király lesz, Banquónak azt mondják, hogy a fiaiból
uralkodók lesznek. Nos, a jóslat első része beválik, Macbeth
valóban király lesz. Eddig rendben is lenne a dolog. Csakhogy
Banquo fia, Fleance, a dráma közepe táján hirtelen eltűnik, és a
végén egy eddig ismeretlen fiatalembert koronáznak királlyá.
Erről szó sem volt a jóslatokban, a boszorkányok tehát tévednek.
De a Macbethre vonatkozó jóslat mégiscsak bevált. Azt pedig
semmiféle dramaturgiai szabály sem engedi meg, hogy a
jövendölés igaz is legyen, meg nem is. Ilyen rossz drámaíró
lenne Shakespeare? Hol a megoldás? Ott, hogy a közönség
soraiban, egy páholyban, a Globe Színház díszpáholyában,
Banquo leszármazottja: Jakab király ül. Tehát a látszólagos
dramaturgiai zavar megfejtése a közönség beavatottsága.



amúgy is bizonytalan szerkezetű utolsó
harmadát.

Fellelhetők más dramaturgiai bizonyta-
lanságok is. Például a méregpróba. A
gyanakvó Pármenion elkobozza
Fi l ipposztól, az udvari orvostól Roxáné
királyasszony Nagy Sándornak szánt
gyógyszerét. Bevesz belőle két
kanálkával. Nem történik semmi,
Filipposz fel-dúltan beviheti a szert.
Pármenion kettesben marad Kleitosszal,
helytartótársával, s eljátssza a rosszullétet.
Kleitosz, amikor látja, hogy mégis méreg
volt az urának küldött orvosság, nem a
császár-hoz rohan a hírrel, hogy
megakadályozza a szer bevételét, hanem
arról kezdi faggatni Pármeniont, miként
vélekedik felőle az uralkodó. Mintha - a
méreg bevétele után - számíthatna még
Alexandrosz véleménye.

hasonló bizonytalanság mutatkozik

Bétisz vára körül is. A világbitorló se-
regeivel már csak ez a kicsinyke sas-
fészek dacol, a perzsa becsület utolsó
menedéke. Ide érkezik Pármenion követ-
nek. És ezt a várat foglalják el észre-vétlen

Demetrius emberei. Majd elragadják
Bétiszt, és otthagyják őrizetlen ismét a
várat. Erre előbújnak (a feltehetően
túlerőben levő) perzsák az ifjú Besszosz
vezetésével, karddal a kezük-ben, hogy az
árulónak vélt Pármeniont levágják. Épp
csak annyi ideig voltak távol, amíg
vezérüket elrabolták. Félre-értés ne essék,
nem stratégiai szem-pontból vitatom a vár
elfoglalását, hallottunk már titkos
alagutakról, ármányokról.
Dramaturgiailag tűnik a fordulat
esetlegesnek, kevéssé indokoltnak ahhoz
képest, amennyire a szerkezet
középpontjában áll.

E súlyos történelmi-politikai kérdé

seket feszegető dráma esetében persze
akadékoskodásnak tűnhet ez a drama-
turgiai szőrszálhasogatás. Mégsem állha-
tom meg szó nélkül, egyrészt az anyag
kimagasló írói színvonala miatt, másrészt
azért, mert úgy tűnik, mind a kolozsvári,
mind a budapesti előadás létrehozói
megszenvedték ezeket az „apróságokat", s
nemegyszer egy-egy mondat sorsa
döntötte el a szerepértelmezést. (Harag-
nál például Pármenion bekapja az egész

mérget, a doktor tehát nem adhatja be
ugyanazt. Budapesten gondosan kimérik a
két kanálkát, hiszen Pilipposz pár perccel
később azzal fog majd visszajönni, h o g y

„Urunk az orvosságot bevette és jobban
lett".)

Az ingadozásra jó példa Roxánénak,
Dáreosz hajdani feleségének, Alexandrosz
világszép mátkájának az alakja. Bétisz
szemében áruló nőstény. De lehet,

Csiky András, Panek Kati, László Gerő A szuzai menyegző kolozsvári előadásában



Héjja Sándor (Pármenion) és Panek Kati (Éanna) Sütő András darabjának kolozsvári előadásában
(Csomafáy Ferenc felvételei)

A dráma végtelenül sokrétű szövege
kalandos értelmezéseket kínál. A szerepek
összetettek, Sütő kitűnő lélektani ismerettel
apró rezdülésekből építi fel figuráit s azt a
bizonytalan légkört, ami a szuzai palotát
jellemzi. Itt minden bizonytalan, senki nem
tudja, mi történik másnap, Alexandrosz
környezete éppúgy retteg a
létbizonytalanságtól és az uralkodói
szeszélytől, mint tőlük a perzsák. Az
átalakulásban egyetlen biztos pont van: a
menyegző. Ez a hatalmas húsdaráló, a
Vörös malom és az agyatlanító gép
hasonmása, amely népeket forgat ki a
bőréből, s az alexandroszi kohóban
megolvaszt és felpuhít minden csontot,
felőröl minden ellenállást. A darab a
menyegzőre való reagálások története,
önvizsgálat és szembenézés. Besszoszt
árulásba kergeti, fiát és Kalliszthenészt az
önmegvetésbe, Szuziát és Eannát az őrület
karmaiba, Pármeniont a keresztfára.
(Furcsa mód a mártírhalált kezdettől
vállaló Bétisz az egyetlen, aki testben-
lélekben sértetlenül átvészeli a ka-
taklizmát.)

Sütőt elsősorban Pármenion érdekelte. A
szuvai menyegző az ő tragédiája, annak a
ténynek a felismerése, hogyan lesz a
távlatos és nagyvonalú hellén koncepcióból
kulturális és nyelvi imperializmus. A darab
Pármenion csalódásának története, egy hit
devalválódásának a természet-rajza.
Pármenion ugyanis az utolsó pillanatig
töretlenül hisz mesterében és gyermekkori
barátjában - Alexandroszban. Ez a hit a
tragikus vétsége. Későn döbben rá, hogy a
tömjénfüsttől és az istenné válástól
megrészegült Alexandrosz nem azonos a
pellai ifjúval, akivel egész Kelet
civilizálását tervezték,

s hogy nem barátja műveli már a csodát,
hanem szolgák művelik vele és körülötte.
Pármenion másként gondolkodik, nem ért
egyet az erőszakos beolvasztás mód-
szerével, a történelemhamisítástól undo-
rodik, a számára kijelölt menyasszonyt

Éannát - dacból visszautasítja, az is-
tenné szentelést zsákutcának tekinti. Pár-
menion így veszélyesebb lesz, mint a
perzsák. Saját tábora pillanatokon belül
kizárja, s csak az alkalomra vár, hogy
lecsaphasson rá.

Pármenionnak azonban az ellentábor
sem tetszik. Bétisszel nem azonosulhat,
hiszen a perzsa vezért elvakítja a gyűlölet,
az évszázados acsarkodás, s bár gyalázata
az égbe kiált, s az elégtételhez joga lehet,
viselkedése korszerűtlen, minden
higgadtságot nélkülöz. Nem csoda, hogy
Pármeniont, amikor az fel-tárja kételyeit,
egyszerű árulónak tekinti. „Csak fanatikus
hivőt és árulót bírsz elképzelni? - felesel
Pármenion. - A kettő között is lehet valami.
Az a büntetett-állapot, amiben én vagyok."

Így kerül Pármenion két torz igazság
között a senki földjére. Nincs kiút, nincs
válaszút. És Sütő drámájának talán éppen
ez a tehetetlenség, ez a kíúttalanság a
legfőbb feszültsége. Corneille hőseinek
közhellyé csépelt alapkonfliktusa a
kötelesség és a szenvedély kettős igazsága
közötti ellentét. Ott a hős két valódi érték
között nem tud választani. Racine hősei is
szerelem és becsület között ingadoznak.
Tragédiájukat az ad-ja, hogy nem lehet
választani. Pármenionnak azonban nincs mit
választani. Drámai patthelyzetbe kerül,
kallódó, mindenütt felesleges udvari
bolonddá válna, ha nem jönne -
dramaturgiai megváltásként is --a tragédia.

„Nem az volt a gondom, ho gy eg ygyel
több színdarabom legyen. Hanem eggyel
kevesebb csomó a torkomban"

nyilatkozza Sütő A szuzai menyegzőről,
amelyet elsőként a kolozsvári Állami
Magyar Színház társulata mutatott be
Harag György rendezésében, alig egy
hónappal megelőzve a budapesti Nemzeti
Színház előadását, amelynek Ruszt József
volt a színre állítója. „Ebben a drámában -
írja műsorfüzeté-ben a szerző - a hatalmi
mámor űzi játékát a türelmes
emberiséggel..." Majd a darab „kolozsvári
töredékétől" figyelmes türelmet kér. Ez az
idézet-részlet szó szerint olvasható a pesti
mű-sorfüzetben is, s talán nem túlzás, ha
azt állítjuk, a kolozsvári és a budapesti
előadásnak ez az idézet az egyetlen

hogy Bétisz téved, és Roxáné teste vará-
zsával csak a rossz sorsot akarja a per-
zsák javára fordítani: „Amit elvesztettek a
férfiak fegyverrel, visszanyerjük sze-
relemmel." Vonzónak nem nevezhető, ám
kétségtelenül taktikus programbeszéd. A
kérdés csak az, igaz-e? Áldozat-e Roxáné
vagy áruló? Éanna maga-tartásából
következtetve mindkét változat
lehetséges. Bétisz lánya először áruló-nak
tartja („Roxáné hazudott"), majd
megsejtve a királyasszony mélységes
szenvedését, önfegyelmét és nemzet-
mentő szándékát, visszavonja gyalázko-
dását és bocsánatot kér. („Bocsáss meg
nekem!") Harag meghagyta az első mon-
datot és kihúzta a másodikat. Árulás van,
bocsánat nincs. Ruszt kihúzta az elsőt és
megtartotta a másodikat. Árulás nincs,
bocsánat van, hosszú távú koncepció je-
gyében. A taktikáról azonban kiderül,
hogy nem a perzsák javát szolgálja, csu-
pán sajátos érdekazonosságot takar az
ideiglenes kormányzótanács (Kleitosz,
Demetriosz, Lysimachosz) és a király-
asszony között; a három helytartó „el-
nézi" Roxánénak Alexandrosz megmér-
gezését, Roxáné „megbocsátja" a hely-
tartóknak Pármenion gyors felköttetését.
De Roxáné későbbi, rejtett szándékáról,
sorsáról nem tudunk meg semmit. Erről
még Sütő darabjának egy másik változata
sem tájékoztat, pedig a dráma itt igazán
kalandos véget ér; az ifjú Besszosz ledönti
az isteni Alexandrosz mellszobrát, s
annak letört fejével és vég-tagjaival
labdázik, miközben Bétisz és emberei
elfoglalják Szuzát, s a perzsa vezér
lenyilazza leányát, aki eszelős fájdal-
mában az elvonuló görög sereg nyomába
szökne, hogy fellelje Pármeniont.



Jelenet Sütő András A szuzai menyegző című drámájának nemzeti színházi előadásábó!

Pármenion (Balkay Géza) és Éanna (Szirtes Ági) a nemzeti színházi elő-adásban (Iklády László felvételei)

Kun Vilmos (Kalliszthenész) A szuzai menyegzőben



közös pontja. A két előadás meghök-
kentően különbözik egymástól.

Harag kritikusabban kezelte a szöveget,
mint Ruszt. Az ő változatában a dráma
tömörebb, célratörőbb, keserűbb és
tragikusabb. Apró belső húzásokkal
feszesebbé tette a dráma szövetét, erősen
megkurtította Bétisz ironikus monológjait,
oldalakat húzott Éanra motozásából, a
darab elejéből, megrövidítette a szerel-mi
szálat, és főleg Pármenion vívódására, a
lélek belső küzdelmére koncentrált. A
kolozsvári Pármenion (Héjja Sándor) nem
fiatal kamasz, nem szertelen ifjú, hanem
tragikus hős, aki mintha maga is kezdettől
sejtené végzetét. Héjja játéka
fegyelmezett, pontos, erőteljes, a színész
tudatában van a tét nagyságának. „Az én
jelenlegi szándékom - mondja Harag a
kolozsvári műsorfüzetben - a látvány
olyan módon való felhasználása, hogy az
lehetőleg kerülje a külsőleges, darabtól
idegen elemeket, és színészcentrikusabb
legyen. A színész állapota legyen sokkal
összetettebb, kifejezőbb, ne pedig a szí-
nész körül teremtődött látványorgia pó-
tolja az emberi elem jelenlétét. Új minő-
ségű látványra gondolok, amely a színész
szuggesztivitására épít. Egy nagyon le-
egyszerűsített példával : egy szenvedélyes
kitörést ne vihar vagy vihart jelző zene
kísérjen, amely külsőleg fokozza a hatást,
hanem mindezt a színész fejezze ki külső
effektusok nélkül, megrázóbb
hatásfokkal."

A gondolat és a látvány egysége régi
vágya a romániai magyar rendezőnek, aki,
némiképp elszakadva korábbi rende-
zéseitől (a Káin és Ábeltől, az Éjjeli
menedékhelytől), már-már meglepő vissza-
fogottsággal, puritán díszletben és jel-
mezben állította színre A szuzai menyegzőt.
Harag nagy találmánya (és fiaskója) a
félkörös, meredek amfiteátrum, amely
egyszerre jeleníti meg a szuzai palotát és
Bétisz várát. Harag a darab nagyjeleneteit
az amfiteátrumszerű építmény meredek
lépcsőin játszatja. Különös, izgalmas
látvány ez, olyan, mintha keresztre
feszítették volna a színészeket. Kísérlet,
amelyben harag az eddigieknél nagyobb
hangsúlyt fektet a színész fizikai
jelenlétére, a gesztus, a mozdulat erejére, a
belső átlényegülésre, s kevesebbet az
előző rendezéseiből ismert „tömeg-
víziókra". A hatást azonban csak néhány -
valóban - képzett színészével tudja elérni.
A többiek ingadoznak a meredek várfalon,
mozdulataik kiszámítottnak, óvatosnak
tűnnek. Csak hébe-hóba forrósodik át a
levegő, Vadász

Zoltán (Bétisz), Senkálszky Endre (Kal-
liszthenész) alakításában, főleg az utób-
biéban, akinek az előadás egyik legmeg-
rendítőbb pillanatát köszönhetjük, neve-
zetesen azt, amikor a történelemhamisító
krónikás - élete kockáztatásával - földhöz
vágja a felszentelt krónikát: „Csinálja
más!"

Telitalálat -- és az előadás érdekes
színfoltja - Éanna szerepében Panek Kati.
Félénk, mégis dacos kamaszlány ez az
Éanna, haja rövid, mozdulatai süldősek és
szögletesek, suta szüzessége átsüt ke-
ménységén. Panek szerepformálása elru-
gaszkodás a hagyományos szerepsztereo-
típiáktól.

Úgy tűnik, Harag György megkísérelt
valami másfélét. A szuzai menyegző
kolozsvári előadásában, tudatosan le-
mondott látványos rendezői eszközeiről,
kerülte (jóllehet alkalom kínálkozott rá)
Az ember tragédiájából, a Nem élhetek
muzsikaszó nélkülből, az Egy lócsiszár
virágvasárnapjából jól ismert tömegmoz-
gásokat, „balett-víziókat", várostromokat,
vérfürdőket - és tág tájak helyett inkább a
lélek belső világába kalandozott, már-már
artaud-i szándékkal, megkísérelve, hogy a
katarzis ne látványelemekből, hanem a
bőrünkön keresztül ivódjék fel
értelmünkben.

A budapesti előadás mintha csak feleselni
akarna a kolozsvári rendezőével. Ruszt
látványorgiát celebrál, reflektorok tucatja
pásztázza a színpadot, statiszták vonulnak
fel-alá. A pesti rendező, aki láthatóan
elemében érezte magát, nem sokat
viaskodik a szöveggel, logikai el-
lentmondásokkal, dramaturgiai „cicafar-
kakkal" - hatalmas lendülettel kettévágja a
gordiuszi csomót: áthangszereli a darab
egész alaphangulatát. I-la Harag a lélek-be
parancsolja vissza a szenvedélyt, s
előadásának erénye éppen ez a már-már
oratorikus visszafojtottság-fegyelem, ak-
kor Ruszt ellenkezőleg, a legkisebb szen-
vedély-sóhajt is nagyzenekari kísérettel
támogatja. Csupa irónia, csupa XX. szá-
zadi áttettség, csupa zenei allúzió ez az
előadás, hosszú idő óta a legjobb, amit a
mostanában sokszor elkedvetlenedett
rendező színre állított. Ruszt előadásában
A szuzai menyegző ismeretlen arcát is
mutatja, nemcsak tragédia, hanem lát-
ványos revü is, már-már operaparódia.
Kitűnő a rendező színészvezetése, a
szereplők koreogra6kus mozgatása, a
fényváltások és zenei hangütések válta-

kozása. Az előadást dinamizmus, fölényes
ritmuskompozíció jellemzi - állandóan
„lélegzik" ez a tér, szertartásjellegét végig
megőrzi. Történelem és mítosz -kevere-
dik dürrenmatti, Max Frisch-i história-
szemlélettel, s közben saját eszköztárából
is kiállítást rendez; felreppen a jól ismert
fekete-vörös palást, leheletnyi
ágyékkötőben meztelen szolgák tűnnek
fel, újra és újra csatát nyer az időt, a
helyszíneket és teret elegánsan egy-
másba oldó ruszti színpadkezelés.

E nagyvonalú rendezői koncepcióban,
amely bölcs-rezignált történelemszemléle-
tével elfogultságok, évszázados gyűlöl-
ködések és félreértések fölé emelkedik,
élvezetes színészi játékra is lehetőség nyí-
lik. Avar István, Bessenyei Ferenc, Gel-
ley Kornél, Sinkovits Imre, Moór Ma-
rianna, Szirtes Ági élnek is a lehetőség-
gel. Alakításuk - kisebb-nagyobb egye-
netlenségek ellenére - pontosan és feszül-
ten szolgálja a ruszti mondanivalót. Az
már a felfedezés erejével hat, hogy
közülük is kiemelkedik Balkay Géza
Pármenion-alakítása. Balkay fokozódó
feszültséggel, kamaszos féktelenséggel éli
meg egy eszme megismerésének, az érte
való rajongásnak és a kiábrándulásnak
dantei folyamatát, és még arra is fut-ja
erejéből, hogy kesernyés-fanyar kérdő-
jelet tegyen öngyilkossággal is felérő
mártíromsága végére.

Sütő András: A szuzai menyegző (Nemzeti
Színház)

Rendező: Ruszt József m. v. A rendező
munkatársai: Bodnár Sándor, Háp Andrea.
Dramaturg: Berkes Erzsébet. Díszlettervező:
Csányi Árpád. Jelmeztervező: Scháffer Ju-
dit. Mozgástervező: Dölle Zsolt.

Szereplők: Balkay Géza, Szirtes Ágnes,
Bessenyei Ferenc, Avar István, Gelley Kor-
nél, Kun Vilmos, Sinkovits Imre, Moór
Marianna, Izsóf Vilmos, Győrffy György,
Puskás Tamás f. h., Kátay Endre, Farkas
Zsuzsa, Ardeleán László f. h., Wohlmuth
István f. h., Dezsényi Péter f. h., Németh
János f. h.

Sütő András: A szuzai mennyegző (Állami
Magyar Színház, Kolozsvár-Napoca)

Rendező: Harag György. A rendező munka-
társai: Bereczky Júlia, Ambrus Vilmos.
Díszlet- és jelmeztervező: Kelemen Tamás
Anna m. v. Zenéjét összeállította: Szarvady
Gyula.

Szereplők: Tamás Simon, Héjja Sándor,
Panek Kati, Csiky András, László Gerő,
Pásztor János, Senkálszky Endre, Vadász
Zoltán, Barkó György, Czikéli László,
Sata Árpád, Á. Toszó Ilona, Vajda Zsuzsa,
Kozma Lajos, Schaaser Richárd, Sebők
Klára, Jancsó Miklós, Török Katalin, Al-
bert Júlia, Lázár Erzsébet, Toducz Gyula.


