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Hogy Balassira talála.. .

Vizsgaelőadások a marosvásárhelyi
Szentgyörgyi István Színművészeti
Intézetben

A magyar színészképzést biztosító bu-
dapesti Színház- és Filmművészeti Főis-
kola után a marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István Színművészeti Intézet következik
nagyságrendben. 1954-től fogva, amikor az
intézet Marosvásárhelyen megtelepült,
eleinte évenként közel húsz színész-
diplomást bocsátott ki a nagyszerű
jellemszínész nevét viselő intézmény, az
utóbbi időben tíz-egynéhány a végzősök
létszáma. Idén bárom leány és négy fiú
növendék hagyja el az Alma Mater
magyar tagozatát. Tudásukról június
derekán öt előadásban adtak számot.

Azaz, nem pontos így a jelentés, mert
Vásárhelyen az itthonitól eltérő főiskolai
vizsgaszisztéma uralkodik. A növendékek
egész évadon át játszanak a vonzó méretű
főiskolai színpadon és színház-ban.
Általában három-öt premiert tartanak
nyolcvan-száz előadásban. Sikerültebb
betanulásaikat országos körútra is viszik.
Balassi Bálint Szép magyar komédiáját
például ez idén előadták Bukarest-ben is,
hosszan méltatta ottani szereplésüket
áprilisban A hét kritikusa, Kacsir Mária.
Tanév végén azonban az a szokás, hogy
valamennyi, az évadban színre került
előadásukat búcsúzóul eljátsszák. Ok s
alkalom együtt van hát, hogy felkere-
kedjünk szemrevételezni: a mindkét ha-
zának oly kiváló színészekkel szolgálni
képes „színésztanoda" ez idén milyen
utánpótlással szolgál?

(Zárójelben, de nem mellesleg: a
magyar nézők elsősorban filmeken tudják
követni a romániai színészek teljesí-
tőképességét, s mert ezek a filmek túl-
nyomóan históriai jelmezbe bújtatott,
fölöttébb naiv szemléletű kalandfilmek,
hiteles képet aligha adhatnak az árnya-
latos jellemformálás, játékintelligencia
valódi színvonaláról. Pedig néhány év-
tizede európai rangú színházi előadásokat
láthatni Bukarestben is, az ország más-más
színpadain is. Mindenekelőtt az ötvenes
években működni kezdő rendezők -
Penciulescu, Ciulei és mások - később
tanítványaik hatására olyan rendezői
módszerek, színészi megoldások,
szcenírozási effektusok váltak honossá a
romániai színpadokon, amelyek mél

tán jutottak világsikerre. Ebből láthatta
néhány évvel ezelőtt a magyar publikum
is Shakespeare és Forster darabjainak
előadását, s az újabb termésből nyilván
az 1983-84-es évadban kaphatunk
mustrát, minthogy a két ország
írószövetségei megállapodást kötöttek
arra, hogy Romániában magyar, ha-
zánkban román drámákat mutatnak be a
szezon folyamán, mint hírlik úgy, hogy
kölcsönösen vendégművészeket hívnak.
Ott, ahol nyelvi nehézség nem akadály,
színészek közreműködésével is. Így bi-
zonyára mód nyílik majd arra is, hogy az
eddig kialakult testvérszínházi kap-
csolatok mellett - Sepsiszentgyörgy-
Veszprém, Temesvár-Békéscsaba - újabb
s még eredményesebb munkabarátságok
szövődjenek. Szatmár nagyszerű
munkaatmoszférájú román-magyar ta-
gozatos színháza példaadóan mutatja,
hogy az ikertagozatok mndennemű riva-
lizálástól mentes művészei magukat s tár-
saikat is eredményes művészi munkára
sarkallhatják, ha készek eltanulni, segí-
teni a másik színpadi megoldásait.)

A marosvásárhelyi színészképző mind
román, mind magyar tagozattal rendel-
kezik. Film- és színházi rendezőket csak
Bukarestben képeznek, román nyelven.
Ez utóbbiak képzésére most is fölöttébb
nagy létszámban jönnek jelentkezők, az
utánpótlás színvonala nem csökkent. A
magyar nyelvű színészképzésé azonban,
a tetemesen visszaeső jelentkezések
miatt, már az indulás pillanatában sem
rendelkezik olyan lehetőségekkel, mint
korábban. Pedig az évtizedek óta
megnövekvő filmes és televíziós igények
több színművész foglalkoztatását köve-
telnék. A színpadokon is egyre kevesebb
a fiatal arc. Érthető hát, hogy az ötnapos
záróciklus alkalmával a szer-
ződtetésekben is érdekelt szakemberek s
vezetők is a zsúfolásig megtelt néző-téren
szorongtak. Harag György, Kolozsvárról,
Kis-Tőrék Ildikó, a váradi direktor.

A ciklus első darabját - I o n Baiesu: A
eltűnt értelem nyomában, rendezte: Gergely
Géza - s az utolsót - Mrożek: Pjotr Ohey
mártíromsága, rendezte: Tompa Gábor -
szervezési és úti nehézségek miatt nem
láthattuk. Annyit mégis, hogy az első
darab ősbemutatója Magyarországon volt
több évvel ezelőtt, amikor az Irodalmi
Színpad művészei bemutatták. A
marosvásárhelyi fiatalok elő-adása
romániai ősbemutatónak számított, noha
most is Lázár György fordításában adták.
A Mrożek-előadás aurá

ját mindenekelőtt a korábbi évadban
diplomázott rendező jó hírneve jelentet-
te, melyet a sajtó híradása szerint a gro-
teszk jellegű szcenírozásban eredeti öt-
letek miatt vett szárnyára a hír. A köz-
bülső három produkció magyar szerzők
alkotása volt.

Bajor Andor kolozsvári szerző - szín-
lap szerint - játéka, a Szürke délután a
Harag György rendezte kolozsvári
ősbemutató után került itt betanulásra. Az
abszurd látszatú történet egy kis-polgári
család otthonában játszódik, ahol az teszi
pokollá az életet, hogy az épületben
robbanással fenyegető gyár működik. A
kiköltöztetés ugyan esedékes volna, de . .
. De mindenki ragaszkodik a
megszokotthoz. S mert a valósággal oly
nehéz szembenézni, ábrándoznak, pót-
cselekvéseket keresnek, s várnak a cso-
dára. Mint a csodák helyett mindig, úgy
most is az orrbavágó realitások tesznek
pontot a tétlenkedő életek végére. Kovács
Levente rendezése elsősorban arra
törekedett, hogy a szereplők karikírozó-
készségének biztosítson játékalkalmat,
teret. Már a díszletek is - Papp Judit tervei
- erre adnak instrukciót: asztal, szék jóval
magasabbak, mint a normális szobai
berendezések, házaspár és vendégek csak
úgy tudnak fotelba ülni, ha, mint az
óvodások, elébb föltérdelnek-másznak az
ülőkékre. Normális mérete csak a
babakocsinak van, melyben az óriás
csecsemő ül - pontosabban : lóg ki -, s
innét ad kurta válaszokat a tudálékos
felnőtteknek. A játék folyamán vérbeli
komédiáskedvről Körösi Csaba és Ander
Zoltán adtak bizonyságot. Jól megtalált
maszkjuk mellett s alatt kamaszos kedvvel
villantották ki saját arcukat, nyilvánítván
véleményező fölényüket a gügye és riadt,
a nagyhangúságával félszeit takargató
típusokról is, nemzedékekről is.
Esetükben okkal hagyhatta a rendező
egész a bohóctréfákig elmenni a játékot:
mindig jellemeken s szituációkon belül
maradtak. A feleségszerepekkel, úgy
tetszik, már az író is mostohábban bánt,
haloványabbak is lettek az alakítások.
Molnár Júlia is, a III. éves Bartha Enikő is
beérte annyival, hogy topogó
„kisfeleségemet" jelenítsen meg. Nem is
könnyű fiatal színésznőként, Júliákra s
Desdemonákra készen a titkos
előnytelenségeket fölnagyítva karikírozni.
A szintén III. éves Topai Éva egy
epizódban mégis meg-tette. Nagyra
pöffesztett, fölcicomázott titkárnőfigurája
élveteg csábmosolyt permetezett a
lerobbant, illetve minden



pillanatban fölrobbanni kész lakásban.
Rövidke jelenetében elhitette, hogy ezt a
fontos megbízatással érkező elvtársnőt
egyetlen dolog izgatja: bizsujai, degeszre
tömött reklámtáskái mellé még szerezni
valamit. Például egy kalandot. De
legalább egy epedő pillantást. S ezzel az
állandó mohósággal arról az
intézményről is jellemző tulajdonságokat
árult el, amelyik a fontos megbízatással
őt tüntette ki.

Füst Milán Boldogtalanokját láthattuk a
következő estén. Meghatóan hősi
vállalkozásnak tetszett már a puszta szín-
lap láttán is ez a bemutató, hiszen nagy
tapasztalatú, a mesterségbeli tudás
teljében lévő színészeket is olyan erő-
próbára készteti ez a különös dráma,
hogy ők is - tapasztalhattuk - csak ritka
alkalmakkor tudnak megbirkózni véle. A
rendezők is - Kovács Levente

és Kovács Katalin - tisztában voltak
mindezzel: nem törekedtek sem a korábbi
előadások átértelmezésére vagy az eddig
föl nem tárt mélységek hang-súlyozására.
Céljuk nyilvánvalóan az volt, hogy az
ellentmondásos jellemeket s a drámai
kifejletet megteremtő bezártságot, a
bosszúkészség atmoszféráját jelenítsék
meg a szereplők. Bizonyára választhattak
volna ehhez kevésbé bonyolult
színművet is, döntésüket azonban
mégsem kérdőjelezhetjük meg, hiszen a
főszereplő Marosi Péterben olyan Huber
Vilmost léptettek színpadra, aki képes
volt betölteni a rárótt feladatot. Marosi
külső adottságaiban - s ezt, bár minden
hasonlítgatás az egyéniséget látszik
sérteni, feltétlenül elismerőleg mondjuk -
a fiatal Lukács Sándorra emlékeztet.
Artisztikus külső, szép orgánum, feszült-
séget teremteni képes megjelenés, gyors

és finom reagálókészség. Gyűrt iparos-
gönceiben is elhitette, hogy szomjas lelkű
munkáslányok bálványa lehet. Ha nem
egészen tudatosan is, de nyilvánvaló, hogy
Marosi bánni tud külleme előnyös
adottságaival. S hogy eközben valóban jó
ízlés vezérli, azt bizonyíthatja, hogy a
Bajor-darab villanásnyi epizódszerepében
- melynek mindössze dramaturgiai funk-
ciója volt - nem ragyogtatta meg ma-gát,
csak a színlapot böngészve derült ki, hogy
„már láttuk".

E köré a szép és szomorkásan gunyoros
Huber Vilmos köré úgy bástyázódik pin-
celakása és a véle összeépített nyomda-
terem, mint egy fordított mesében: herceg
köré a békavilág. Kopott kis szere-tők,
kültelki cemendék, törpe lelkek és törpe
lehetőségek. Itt kitűnni csak úgy lehet, ha
még rosszabbá lesz az, akiben sorsával
perelni kész lélek feszeng. A velejéig
keserű Piróth Gyula-alakítás-hoz s a
kegyetlenségig kemény Sinkó László-
szerepformáláshoz képest újat, mást tudott
adni Marosi Péter: a boldogtalanok
tehetetlen öngyilkos szomorúságát.
Özvegy Hubernét Rekita Rozáliától láttuk.
Kora is, tapasztalatai is annyit engedtek
meg, hogy a maszk alatt „jobb napokat
élt" hajdani úriasszonyt sejtessen. Ilyen
anyával a gyermekkor hátterében Hubert
még inkább egy másvilági száműzöttnek
érezhettük. Nem így a nyomdász testvérét
alakító Lőrincz Ágnest, aki szép s
egyszersmind ijesztően ordináré is mert
lenni, de inkább az anya tolvajvérét
átöröklőnek. Gyarmaky Rózát Molnár
Júlia játszotta, ahogy mondani szokták,
korrekten. Azaz híven követve a rendezői
instrukciókat. Ám arról kevéssé győzött
meg, hogy ennek a végsőkig kifosztott, ám
Huber Vilmos szenvedélyéhez fogható
léleknek többet is tud a jellemzőiről, mint
ami-ről a szerep szó szerint is nyilatkozik.
Szerencsésebb találat volt Vig Vilma
Bartha Enikő III. éves alakításában. Élve
filigrán termete adottságaival, mind-végig
éreztette Róza testi erejének fél-szét is,
nyomatékosítva azt a rettenetet, amiben őt
az érett, kiteljesedett másik nő tarthatja.
Huber iránti rajongásában inkább a
diáklányos eksztázis dominált, mint a
nagy szerelemre képes nőé, de ez nem volt
idegen a játék szellemétől. Ander Zoltán
mint hentesmester, illetve Salat Lehel az
orvos szerepében csöppet karikírozó
megoldásokat alkalmaztak. Ezektől
mulatságosabbakká lettek ugyan
jelenléteik, de arról nem tudtak
meggyőzni, hogy Füst Milán drámá-

Molnár Júlia, Marosi Péter és Ander Zoltán Füst Milán: Boldogtalanok című drámájában (maros-
vásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet)



jában az efféle iróniának helye van. Körösi
Csaba játszotta Sarlai Imre felejt-
hetetlenné vált szerepét, Mihály szolgát.
Megtette, amit lehetett: szolgált becsü-
lettel.

Elsöprő sikere a harmadik előadásnak
lett. Balassi Bálint Szép magyar komédiáját
Gergely Géza, az osztály vezető tanára
rendezte, s a szövegmódosításokat is neki
köszönheti az előadás. A színmű
kiválasztásában, túl azon, hogy megfelelő
szereplehetőségeket akart biztosítani a
növendékeknek, nyilván közrejátszott
Gergely Géza több éve követett gyakorlata
is, hisz már korábbi évadokban is
vizsgáztak osztályai régi magyar, illetve
iskoladrámákkal (Egynapi királyság,
Kocsonya Mihály .)ágassága), Balassi
művének prológusát pedig néhány éve a
bukaresti televízióban vitte színre.

Különös fényköre van ennek a késő
reneszánsz magyar színdarabnak. Bár
megírásának tényét a fennmaradt néhány
lapnyi töredékből tudta az irodalmi emlé-
kezet, a teljes szöveg csak 1958 máju-
sában került elő, amikor Jan Misianik
szlovák nyelvemlékek után kutatva a bécsi
Osztrák Nemzeti Könyvtárban rá-bukkant.
A kötet, melyben Balassi műve is
szerepel, Fanchali Jób János szöveg-
másolatait tartalmazta, Balassi e műve
mellett verseket is. Fanchali a nemesi
származású férfiú, Thurzó György nagy-
bicskei udvarában élt, ott másolta gyűj-
teményét valószínűleg 1603-07 között. A

Szép magyar komédia első kiadását Eckhardt
Sándor rendezte sajtó alá az Akadémia
Kiadónál 1959-ben, bevezető-elemző
tanulmányt Klaniczay Tibor írt hozzá.
Balassi szövege olaszból magyarított
pásztorjáték, az 1587-ben megjelent
Amarilli, melyet Castelletti szerzett. Két
esztendővel későbben teszi át nyelvünkre
Balassi, s ajánlja „az erdéli nagyságos és
nemes asszonyoknak mint jó-akaró
asszonyinak" holtig való szolgálatjával
egyetemben. Hogy örömüket lelték-e a
fejedelmi udvar hölgyei a be-mutatóban
avagy az olvasott szöveg-ben, azt nem
jegyzi a krónika, viszont 1961-ben
bemutatták Debrecenben Szász Károly
rendezésében, Mocsár Gábor
átdolgozásában, Kiss Tamás verseivel.
Szép siker, az antikvitásnak kijáró hódolat
övezte ezt a bemutatót, majd az újabb
betanulásokat is (Egyetemi Színpad, 1962;
Esztergomi várjátékok, 1967; Irodalmi
Színpad, 1969; Egri Várszínház, 1977),
de, bár Görgey Gábor is átdolgozta s
zenével is különféleképp tarkították,
valódi sikere nem lett egyik

előadásnak sem. A hajdani butuska sze-
relmi történet bármilyen bájos volt is
kezdetleges naivitásával, az unalom
elébb-utóbb a nézőtérre lopakodott.
Esélyek és előzmények ismeretében ma-
gam is erre készültem föl a maros-
vásárhelyi nézőtéren.

Óriási meglepetés ért.
A játék első pillanatától az utolsóig

fergeteges tempójú, lankadatlan szelle-
mességű, élvezetes színházat láthattunk.

A siker titka Gergely Géza nyilvánvaló
hangszerelési készségében keresendő.
Kortársnak tekintette Balassi Bálintot;
éppen úgy mai fiatalembernek, ahogy az
Intézet növendékeit s a várható nézőket.
Lehántotta hát a szövegről mind-azt az
archaikus burkot, amit a ma hangzó
szövegben már bajos követni, de ér-
zékeny kézzel kímélte az „első műves"

naiv báját, nemes szándékait. Különféle
játékötletekkel földúsította a színpadi

akciót, engedte komédiásainak, hogy al-
katuk szerint megmutatkozzanak, de az
ihlető mondandót, az édes, szép szerelem
győzelmes reménységét nem hagyta
ironikus kérdőjelek között. Ellenkezőleg!
Credulus és Júlia minden móka ellenére
úgy lelnek egymásra, ahogy ka-
maszálmainkban, vagy ahogy az antikvi-
tás óta mindig: sértetlenül. Irreálisan?
Ugyan. Ki merné állítani, hogy nagyobb
a szerelem valósága, mint amit elvará-
zsolt lélekkel ráfogunk? A szép ráfogás
históriája lett ez a játék, földönjáró
ármány és égre libbenő remény kevercse.

Embermagas rongybabák nudlitörzse,
gombócfeje libeg elénk a prológus alatt.
A már jelmezes szereplők mozgatják
őket, igyekvő sutasággal kész-tetve a
bábukat az előzmények fölelevenítésére.
A bumfordi bábjáték olyan hangnemet
csendít meg, amellyel eleve

Ander Zoltán és Körösi Csaba a Szép magyar komédiában



sikerül ráhangolni a nézőket a majdani
anakronizmusok, dramaturgi sutaságok,
jellemfestő sémaformák bohó-cos-bábos
egyszerűségére. Az így látott előjáték után
borzas mókamester pattan a világot jelentő
deszkákra, s bejelenti az actus primust.
Vélhetnénk őt garabonciásnak,
iskolaszínpadi hopmester-nek, Puck
öccsének, de valamely atellána vagy
nápolyi vígjáték inasfigurájának is.
Amikor épp nem a következő szcénát
jelenti be, ő játssza Dienes pásztort, így
hát leginkább Balgával tart atyafiságot,
mert míg az epedő Credulus tűnt szerelmét
kutatja, ő elveszett szamara után nyomoz.
Bízhatta volna-e másra Gergely Géza a
valóságot hang-súlyozó, a nézők barátja
szerepét másra, mint őreá? Szereposztási
telitalálat Körösi Csaba ebben a
feladatkörben. Kapcsolatteremtő
fesztelensége, kitűnő mozgáskultúrája,
játékos kedve mindvégig meghatározza a
játék tempóját s a meg-jelenítés stílusát.
Körösi Csaba légszomj nélkül leng a két
proszcénium között, botlik el enlábában, a
szerelmesekben, de ha úgy jobb mulatság,
a szövegben is; látjuk rettenthetetlen
álhősnek, csacsiját dédelgető szerelmes-
parodistának, bölcs bolondnak, a hősök és
a publikum bizalmasának. Már-már úgy
hisszük, mindent megmutatott
tehetségéből, amikor a rendező még egy
meglepetéshez segíti: az egymást
fölismerő szerelmesek szívükhöz kapva
élőképbe merevednek, mert belibben
Venus pajzán gyermeke, Cupido, hogy
nyilat röppintsen a megszólaló szívekbe.
Cupido arany-fürtös, csillámló
libaszárnyas, eperrózsaszín tafota . . . hm .
. . bugyiban pompázó ifjú, aki nem más,
mint Dienes. Ezt a figurát egy félművelt
piktor álmodta valamely reneszánsz
újgazdag sietve cifrázott szálájába. Nem
tudunk be-telni a látvánnyal. Próbáljuk
visszahívni a mondhatatlan jelenést, de
Körösi Csaba nem csábul: Cupido oly
kecsesen, mint jött, kirúgtat a színről.

A szerelmesek azon kívül, hogy sze-
relmesek, többnyire más tulajdonsággal
nemigen rendelkeznek a pásztorjátékokban
sem, de a commedia dell' artéban vagy a
későbbi klasszikus francia vígjátékokban
sem. Ám epedni sokféleképp lehet.
Gergely Géza végigepedteti Salat Lehelt
és Rekita Rozáliát a teljes drá-
mairodalmon. Szoros kronológiát nem tart
ugyan, de attól még bemutatót kapunk a
világirodalom minden Rosalindájáért,
Tündéjéért és Lujzájáért elnyögellt
rigmusból, vakságból, félrevezetett

ségből. Salat Lehel itt győzött meg arról,
hogy valóban tehetséges, azaz ki-fejezni is
tudja azt, amit szerepéről gondol. Ebben
humorérzéke bizonyult a legjobb
argumentumnak. Credulusa mind-végig
magán hordott egy árnyalatnyi
véleményező fölényt a sápkóros szerelmes
hangsúlyozásával, aki éppen a szenvedély
nagysága miatt képtelen fölismerni álnevű
szerelmesét. Tette ezt mégis úgy, hogy
szenvedélyében nevetséges Credulus ne
lehessen. Így erényes hűségében veszti el
az elemi ítélőképességét is. Rekita Rozália
a Bajor-darabban nyújtott fiúszerepe s a
Bo ldog t a lanokban játszott
vénasszonyalakítás után itt végre azonos
lehetett kitűnő külső s belső adottságaival.
Elragadó tisztaságú lányalakot jelenített
meg, ám mégis olyat, akiben elegendő
lelemény, realitásérzék van ahhoz, hogy ő
leplezze le magát szerelmese előtt. A
kedvesség, amellyel Credulusát
meggyőzni próbálja, Balassi legszebb
reményeit képes betölteni. Juliannájától
ezt a kegyosztó, gyöngéd odahajlást
várhatta egész férfi-korában. Úgy tetszik,
Rekita Rozáliától bonyolult, erős
drámaiságú nőalakok életre szólítását is
elvárhatjuk a jövő-ben. A víg hangulatú
komédiázás közepette volt ereje, hogy
ritmust, időt, dimenziókat váltson, amikor
nevét, álhaját eldobva, mintegy díszeiből
kifosztva ma-gát mutatkozik meg
szerelmese előtt. Ez volt az a pillanat,
amikor az égi a földivel összetalálkozik.
Amikor nincs többé tréfa, bolond
kergetőzés. A szín-pad előterében kiemelt
jelenet Rekita Rozália egyszerű,
bensőséges gesztusaitól válik igazán
kiemelkedő pillanattá.

Ander Zoltán Silvánust adta, az ármá-
nyos csábítót. Balassi itt nem látszott
követni a műfaj sémáit: cselszövőt s
epekedő, felsült szerelmes gyúrt össze,
nem épp homogénné. Jószerencse, hogy
Ander bonyolultabb jellemeken is edződ-
ve tudta, hogy ármány és szerelem meg-
férhet egy kebelben. Ezt az egy keblet
döngette, tépte s tárta a bukásnak ön-
ironikus belátással. A Boldogtalanokban,
mint Sirma Ferenc hentesmester, s itt is,
mint Silvánus azt éreztette meg, hogy
óvakodik az egysíkú értelmezéstől. Ren-
geteg színészi ötlettel, finom reakcióval
hozta tudomásunkra még a harsány
hangszerelésű szerepbeállításokban is
(mindkettő az volt), hogy a buta ember
sem feltétlen gonosz, s a gonosz sem
feltétlen hideg számító. Úgy remélem,
jövendő sorsa modern drámák ár-nyalt
figuráival hozza össze a színpadon.

Lőrincz Ágnest Galathea, Molnár Júliát
Briszeida szerepében láthattuk. Az előbbi
harsány szexepiljével, az utóbbi vidám
okosságával járult a játék színeihez.
Licida - Credulusnak barátja, férfi,
mondja róla a szereposztó Balassi - Ma-
rosi Péter alakját öltötte föl. Azaz pász-
tori mezben s némi tájszólásos archai-
zálással próbálta Marosi takargatni Cre-
dulusszal rivalizáló exteriőrjét, színpadi
súlyát. Láthatólag jól érezte magát az
epizódnyi s valójában nem nagy jelen-
tőséggel bíró szerepben. A tarisznyából
elékerült színfal nagyságú sódart oly
élvezettel szagolgatta, s esett ki szerepé-
ből, hogy ... no, összefutott a nyálunk.
Emlékezve azonban előző esti szereplé-
sére, felködlött bennünk, hogy talán
érdemes lett volna őt e darabban más
szerepben (is) kipróbálni. Igaz, hogy a
főiskolai előadásoknak van nevelési
szándoka a művésziek mellett s olykor
dacára.

A díszleteket Kemény Árpád tervezte,
elsősorban a célszerű mozgásoknak hagy-
va teret, s csak kisebb részben keresve a
dekorativitást. Törekvése helyesnek
bizonyult, hisz a játékstílus sem töre-
kedett naturalista illúziókeltésre. Papp
Judit jelmezei színben és szabásban sze-
rényen jelezték csak a XVI. századot,
kelme és díszítmények az iskolai szín-
játszás puritán, „házilagos leleményű"

megoldásait mutatták. Antal Pál bábjai,
Simó József muzsikája a rendezés szán-
dékát értő, ízléssel szolgáló munkáknak
bizonyultak.

Jó előadás volt. De legjobb mégis
közönségnek lenni volt. Nekünk nem kel-
lett különvonulva alkudozni, vagy fél-
szegen várni a színházi szakemberek
állásajánlataikor. Vezető tanárok módjára
bábáskodnunk sem kellett a növendékek
jövendő sorsát eligazítandó. S még
viráglombokkal rakottan díszíteni sem
siettünk az iskolát, mint a búcsúztató
harmadikosok a másnapi ballagás
alkalmára. Mi csak örvendező szívvel
ringathattuk az élményt: Balassit - ha
késve is - ünneplik az ajánlásban meg-
szólított erdéli nemes asszonyságok. Ha
nem nagy létszámú utánpótlás jön is ki
most a Köteles Sámuel utcai intéz-
ményből, azért szégyenkezni értük nin-
csen ok. Válságokkal terhes pályájukon
ígéretesen indulhatnak. S indulunk mi is,
sietve Budapestre, hogy még hajnalban
átérjünk a határon. Biztosan gyorsan megy
majd. Csordultig telt szívünk nem
csempészáru.


