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A lebontott hotel

A „Vén Európa" Hotel
Székesfehérváron

Minden jó drámáról elmondható, hogy
színre állításának többféle lehetősége van.
A probléma akkor áll elő, ha a színre
állítás a mű mondandójának csak egyetlen
elemével foglalkozik. Ha - szegényítve a
szerkezetet is - csakis az értelmezésnek
megfelelő szálak, jelenetek maradnak az
előadásban. Mert így bár-milyen apró
következetlenség - mely más esetben
csupán egy adott jelenet súlyát
csökkentené - végzetessé válhat. Az
egyetlen kérdésre összpontosító értelmezés
mellett az egymásra épülő, egy-mást
feltételező jelenetek közül egy sem eshet
ki. Ha mégis, akkor nem félresiklik,
hanem értelmét veszti az előadás. Az
egyébként jól sikerült részletek nem állnak
össze szerves egésszé.

Ez történt Székesfehérváron Remenyik
Zsigmond „Vén Európa" Hotel című
drámájának előadása során is. A kudarc
többek közt azért fájó, mert Remenyik is
olyan szerző, akinek ismertsége jóval
kisebb, mint irodalmi rangja, értéke.

A cselekményről, röviden: Don Carlos
Knöpfle - valahol Dél-Amerikában - egy
ócska szállodát vezet. Módszerét a neki
kiszolgáltatottakkal szembeni em-
bertelenség jellemzi. A hotel vendégei
kispénzű, olykor fizetésképtelen emberek.
A visszafordíthatatlan folyamat, melyet az
omladozó falú, szakaszonkénti lezárásra
ítélt, egyre üresedő szálloda, valamint a
vékonypénzű vendégek, a kevés bérű, így
jövedelmüket lopással ki-egészítő
alkalmazottak jelentenek, tragédiába
torkollik. A tragédia okozói még-is - bár
nem egyenlő mértékben - maguk az
áldozatok. Don Carlos (Andorai Péter) és
felesége, az utált, öregedő, idegbajosnak
mondott Helén (Törőcsik Mari), Horst
Bock, a pénztáros (Hunyadkürti István). A
tragédiának része-se még Anna (Görbe
Nóra) is, akit - mert fiatal és szép, s mert
Don Carlos talán szerelmes belé - H e l é n
egy meg-vásárolt férj, báró Kesselstadt
(Szurdi Miklós) segédletével eltávolít a
szállodából. Sejtve, de nem bánva, hogy
Anna így utcalánnyá lesz. Bockot
felfedezett lopásai miatt Don Carlos
kirúgja állásá

ból. A pénztáros, mivel új munkát sehol
sem talál, visszatér. Csak egyetlen nyu-
godt éjszakát remél és kér, de mert Don
Carlos újból kidobja, leszúrja volt ke-
nyéradóját.

Csupán így felsorolva is látszik: miből
áll össze a mű gazdagsága, s hogy hány-
féleképpen hangsúlyozható mondandó-ja.
E darabot Remenyik 1939-ben írta.
Kétségtelen, hogy ez a dátum, s a dráma
címe is hozzájárult ahhoz, hogy ebben a
műben, „hotelben" a fasizálódó Európa
szimbolikus képét is sejthessük. Mégis,
többről van szó. Hisz nincs konkrét utalás
arra az Európára, másrészt hiába adott a
helyszín - Dél-Amerika -, a díszletre, az
előadásra vonatkozó szerzői instrukciók
azt is sugallják, hogy ami itt történik, nem
kötődik konkrét helyhez és időhöz.
Általánosítható.

Például a miliő: a szálló azon vendégei,
akik ismeretlenek, idegenek marad-nak.
Lehetnek szépek, csúnyák, tiszta szívűek,
de velejükig romlottak is, akiket az
események érintetlenül hagynak, ám
akikkel ugyanígy megtörténhetne mindez.
Vagy a tragédia kibomlásának folyamata,
mely úgy halad a vég felé, hogy
újratermelődését is bemutatja. Hiszen a
megaláztatás és az ebből is fakadó
gonoszság közötti őrlődés, mely Helént
jellemzi, elkurvulása után már Annára is
jellemző lesz.

Végül a központi mag annak ábrázolása,
hogy ilyen helyzetben mit okozhat a
kiszolgáltatottság, a megmásíthatatlan és
gyűlölt egymásra utaltság. Gyűlölt, mert
csak elviselhetetlen keserűséget, pusztító
kegyetlenséget szül. E kegyet-lenség
gyakorlása és elviselése nem egy-formán
jellemzi a hősöket. Bizonyos ér-telemben
azonban - erőszakos halálától függetlenül
- még Don Carlos is szenvedő alanya az
egymást pusztító viszonynak.

És a kiút, az erkölcsi ellenpólusa mind-
ennek? Azt a fizetésképtelen vendégből
pincérré váló Bondi Albert (Szilágyi
István), a darab egyetlen jólelkű szerep-
lője fogalmazza meg: el innen, ezek közül,
hogy maradjon még erő azokon segíteni,
azokkal élni, kik érdemesek még arra.
(Ezen a ponton Remenyik dráma-teremtő
ereje halványabbnak bizonyult. Bondi
Albert szerepe kissé idegen a mű-ben.
Nincs ugyanolyan mélyen kidolgozva,
mint a többi figura. Nincs érdemi köze az
itt történő eseményekhez, s alig a
főszereplőkhöz. Megjegyzései

szinte egy kívülálló kockázat nélküli
jogtalan ítélkezései.)

Maár Gyula rendezésében Székesfehér-
váron a hangsúly a kiszolgáltatottságra, a
gyűlölt egymásra utaltságra, a bezárt-
ságban mind jobban elhatalmasodó ke-
gyetlenségre került. Törekvései így a mű
legösszetettebb mondandóját igyekeztek
kibontani, gazdagítani. Ha aprólékos
munkával is, de egyes szétszórt jelene-
tekből össze lehetett állítani Don Carlos
ijesztően emberi jellemét. Amelyben ez-
úttal - szándék szerint a műben foglal-
taknál árnyaltabban - félelmes kavaro-
dásban volt található, elítélendő, meg-
vetendő, de szánnivaló is. Szánnivaló,
mert az előadásból érezhető volt, hogy
Don Carlos hatalmi pozíciójának kímé-
letlen kihasználása ennek az embernek
valóra sosem váltható menekülési szán-
dékára és gyávaságára is utalt. Ettől ár-
nyaltabb lett az alakja. Az előadás másik,
fentiekkel összefüggő gondolati többlete
pedig az, hogy Don Carlost olyan valaki
öli meg, aki már maga is végső pontjáig
jutott jelleme széthullásának. Éppen ezért
ez a gyilkos nem kaphat semmiféle
erkölcsi felmentést, még akkor sem, ha
áldozata az embertelen, kegyetlen Don
Carlos. Am mindezek végiggondolásához
kevés és nem következetes támpontot
adott az előadás. A megvalósulás
egyenetlenségei a gondolat teljes értékű
kifejtését nem tették lehetővé.

Maár Gyula mondandója pontosabb
ábrázolása érdekében lemondott a szim-
bolikusság, az általánosíthatóság jelzésé-
ről. A megismétlődés (Anna sorsában)
lehetőségének ábrázolása sem sikerült.
Mindez így viszont saját célkitűzése
eredményességét csökkentette. Az okok
egyrészt a darab következetlen rövidíté-
sében, a rendezés apróbb figyelmetlen-
ségeiben, másrészt a színház, a társulat
sajátos helyzetében keresendők.

Befolyásolta az előadás színvonalát,
hogy ennek a társulatnak ebben a fel-
állásban (és ebben a színházban) nagyon
kevés módja volt együtt játszani. Ha ki is
alakult a próbák során a szükséges
mértékű összehangoltság, azt fenntartani
csakis gyakoribb előadásokkal lehetett
volna. Nem csupán a játékstílus kü-
lönbözött, hanem a tehetségek mértéke is.

A. legegyszerűbb példa a statisztéria. A
szálló vendégeinek két-háromszori
megjelenését elhagyni lehetetlen. Jöttek



is, pontosabban vonultak. Betömörültek a
színpadra, és szorosan egymás mellett
megálltak. Riadtan. Szinte előre meg-
fogalmazták, hogy minden tiltakozás
nélkül elfogadják, magukra nézve ter-
mészetesnek tekintik a kiszolgáltatott
helyzetet. Az a természetesség, mellyel a
Videoton Színpad tagjai megjelentek, a
rendezői szándéktól független gondolatot
fogalmazott meg. Mozgásuk, gesz-tusaik,
néhány megjegyzésük túlhangsúlyozott
fesztelensége azt a küzdelmet tette
érzékelhetővé, mely az önmagukról való
más és a valóságosnál kedvezőbb kép
kialakítását célozza. Az eredmény: ezek a
vendégek feszélyezettek. Am erről szó sem
lehetett volna. Csomagjaik voltak,
gyerekek ugráltak körülöttük, jól
öltözöttek voltak. Vendégek, valamilyen
egzisztenciával. Con Carlos is
reménykedve, udvarias gesztusokkal
fogadta őket.

Bár sok a húzás, de nem elég követ-
kezetes. Például nyugodtan elhagyható lett
volna az a jelenet, melyben a vendégek
egyike, egy hölgy időről időre szóvá teszi,
hogy zárva a W. C., rossz a W. C.
Méltatlankodásai naturalista színezetet
adnak a jelenetnek, akkor, amikor a szín-
padon már az a valóság kezd kirajzolódni,
és a drámában terét elfoglalni, mely Don
Carlos, Helén, Horst Bock és Anna
viszonyát jellemzi. Ahhoz nagyon kevés és
kidolgozatlan volt a méltatlankodás, hogy
szimbolikussá legyen, valamilyen
ellenpontot állítson, vagy azt sugallja: az
élet azért megy tovább.

A szálló hétköznapi életének bemuta-
tását szolgálta még néhány apró jelenet, de
rendre ellentmondásosan, nemegyszer
ügyetlenül. Akkor sem kapunk kedvezőbb
képet, ha néhányat a fontosabb szerepek
közül vizsgálunk meg.

Kesselstadt báró: Szurdi Miklós. A báró
az, aki kellő anyagi ellenszolgáltatás
fejében hajlandó feleségül venni és
magával vinni Annát. Beteg is, züllött is,
cinikus is. Az a viszony, mely kapcsolatát
Don Carlosszal jellemzi, ebben az
előadásban nem volt pontos. Ennek kö-
vetkeztében nemcsak Kesselstadt és Don
Carlos szerepe módosult - ez bizonyos
fokig még meg is felelt volna a rendezői
szándéknak -, de a Bock pénztárosé is.
(Persze, ehhez más jelenetek is hozzá-
járultak.)

A több jelenetében is durva, emberi
problémákra süket Carlos Kesselstadttal
szemben meghunyászkodó. (Ebben

ezúttal - bár nem feltűnően - zavaró volt
Andorai Péter és Szurdi Miklós fizikai
megjelenésének különbözősége.) A bá-
rónak nincs olyan jelenete, melyben ne az
történne, amit ő akar. De Don Carlos
megtudja, hogy szerelmét, Annát - pénzért
- elveszi majd Kesselstadt. Ez ellen
tiltakozni próbál, Kesselstadttal mégsem
húz ujjat, bár tudja, hogy a bárónak nincs
égető szüksége a pénzre, még kevésbé a
házasságra. Don Carlos - az előadásban -
gyáván kitért. E gyávaságot azonban már
sem a pénz - amit egy vendég fizet -, sem
a „rang" nem indokolta. Csupán az ok
nélküli gyávaság. Ehhez kellett volna több
erő a Szurdi megformálta Kesselstadtban.
Segítenie kellett volna hitelesíteni Carlos
gyávaságát. Mert enélkül ez a „durva"

főnök ezekben a jelenetekben túlságosan
is puhány. Ez problémát okozott a
későbbi, Bockkal közös jelenetekben is.

Erna Liebig (Nyakó Júlia) szerepével
kapcsolatban is hasonlóak a fenntartásaim.
Ő is kemény, rendreutasító hangot használ
Don Carlosszal szemben. Bár nem fizet,
kidobni nem hagyja magát a szállodából,
noha ezt a szándékát Don Carlos
határozottan közli vele. Természetesen itt
is felmerült a kérdés: mi késztette
megfutamodásra Don Carlost? Erna
Liebig Kesselstadt pártfogoltja, aki
vállalja is, hogy rendezi a „kisasszony"

számláját. Ez a pártfogó azonban Szurdi
szerepformálásában gyengébb lett, sem-
hogy erőt tudott volna kölcsönözni Liebig
kisasszonynak.

Ahhoz viszont, hogy a hölgy saját maga
legyen erős egyéniség, Nyakó Júlia
adottságai bizonyultak kevésnek. Hangja
magas és lágy - akaratlanul is tisztább
belső világot sejtető. Különösen nevetése
volt erőtlen, őszintétlen. Inkább
hasonlított a kínjában nevetőre, mint arra,
aki gúnyosan kineveti, hogy ki akarják
dobni a szállodából. Így az sem hatott
elfogadhatóan, mikor magát mentve a
másik nagyobb hibájára hivatkozott,
mondván, igaz, hogy én kurva vagyok, te
viszont egy ócska rabló. Ehhez több
gátlástalanság kellett volna.

Horst Bockkal kapcsolatban a képlet
első végiggondolásra még igen egysze-
rűnek tűnik. Adva van a főnöke, egy olyan
ember, aki a hatalomban, erőben felette
állókkal szemben gyáva. Am éppen ezt a
félelmet, gyávaságot kompenzálja a
kegyetlenséggel, amit a nála alacsonyabb
társadalmi helyzetben lévőkkel szemben
gyakorol. De Don Carlos, a

látottak szerint, nemcsak a felette állókkal
szemben gyáva. Ok nélkül is az. Míg Don
Carlos esetében gazdagította az elő-adást,
hogy gyáva és esetleg esendő is, az már
hiba, hogy emiatt sem lehetett más a
pénztáros. Olyan valakitől kellett félnie,
aki nem is olyan félelmetes. Hunyadkürti
számára nem maradt más fogódzó Bock
egyetemes kiszolgáltatottsága és félelme
okolására, mint a tény, hogy egy
beosztott. De mert az előadásban nincs
utalás „konkrét" társadalmi problémára,
Bock állásféltését csak tudomásul venni
volt módunk.

hunyadkürti szerepformálása - elte-
kintve utolsó jelenetétől - mégis pontos és
igen árnyalt. Azt a teljesen megtört
embert játszotta - a fentiek ismeretében
csak ezt játszhatta -, akiben már nincs
semmi erő és képesség ezen változtatni.
Még alárendeltjeivel szemben sem. Hu-
nyadkürti elkerülte a könnyebb, de
rosszabb megoldást: Bock nem
kicsinyített mása főnökének. A kiadott,
keményre hangolt utasításokat egyfajta
keseredett fáradtsággal fejezte be.
Gyorsan, elhalkulva és leeresztve. Hisz
hogyan is lehet valaki szigorú és
dörgedelmes, ha már ezerszeresen is
megtört? Ha már nagyobb a félelme, mint
alattomosságra való hajlama?

Ahogyan Bock, főnöke tiszteletben
tartott papagáját leköpte. Bár egyedül volt
a színen, nem nézett szét, csak gyorsan,
halkan valamivel közelebb lépett a
kalitkához, és sietve a bosszúálló gyer-
mek szégyennel kevert diadalával kicsit
köpött. Épp csak a nyelve hegyével. Egy
villanásnyi öröm az arcon, és mintha mi
sem történt volna, máris a pult mögött
állt.

Hunyadkürti Bockja lopással való
gyanúsítását is hamar elfogadta. Kidobása
ellen sem ágált hosszan. Számára
természetes, hogy sem a küzdelemhez,
sem a tiltakozáshoz nincs sok joga. Így
viszont egy jelenet hiteltelen maradt: a
kirúgása utáni első, egyben a dráma
utolsó jelenete, melyben a pénztáros le-
szúrja Don Carlost. Ebben a széthullt
emberben, a következetesen épült korábbi
jelenetek tanúsága szerint, már semmi, de
semmi erő nem maradt ehhez.
Hunyadkürti vehemenciája itt sok; mint-
ha azzal akarta volna hihetővé tenni a
tettet. Egy minden erre utaló előzmény
nélküli csendben szívósan növekvő fe-
szültség kirobbanását láttuk. (Az alumí-
nium kés minden döfés és kihúzás után
fémesen és könnyedén csörrent egyet. Ez
sem használt a jelenetnek.)



Mindezek után érthető, hogy Don
Carlos szerepe és halála alig hordozott
tragédiát. Andorai alakításában elsősorban
a figura félelme dominált. Amikor félelmet
kellett ábrázolnia, sikerült is. Például Jose
halála. A csapost agyon-ütötte a pincében
az áram. Arról, hogy a szerencsétlenül járt
a pincében tartózkodott volna, Don Carlos
nem tudott. Mégis, mikor kiderült a
halállal végződő baleset, rettenetesen
megijedt. Andorai Carlosa széles
mozdulatokkal a körülötte állókat mind
elérni, meggyőzni akarva hangosan
bizonygatta, hogy ő erről semmit sem
tudott, megmondta, nem mehet oda, ő
ártatlan; kapkodó és rémült. Don
Carlosnak, ha csak a kegyetlenség
jellemezné, nem volna oka ekkora
félelemre. Különösen nem alárendeltjeivel
szemben. Mégis félt. Talán a kö-
vetkezményektől, a vizsgálattól. Ando-
rainak, bár a színen többen voltak, egyedül
kellett ezt a félelmet hitelessé tennie. A
félelmet valami jelen nem lévő, alig is
elképzelhető dologtól. Nagyon jól sikerült.

A hibát Andorai azzal követte el, hogy
Don Carlosnak ezt a jellemvonását túl-
ságosan is felerősítette. Igaz, ebben né-
hány partnere is „ludas" volt. Azok a
dialógusai, melyekben a kitörő dühöt,
kegyetlenséget ábrázolta volna, rendre
meghiúsultak. Mintha maga sem hitt volna
ezek hihetőségében. Ehhez azonban már
nagymértékben hozzájárultak
szövegtévesztései és ebből is fakadó -
jelenete ritmusát megtörő - bizonyta-
lanságai. Illusztrálásul csupán egy példa :
Carlos elhatározta, hogy átnézi Bock
szobáját. Andorai odaállt Hunyadkürti elé,
és nyitott kezébe kérte a kulcsot: „Adja oda

a kulcsot!" Ez az oda itt se-hogy sem volt a
helyén. A baki meg-zavarta Andorait, s a
helyesen hangzó ismétlést: „Adja ide a

kulcsot", már gyengén mondta. Don Carlos
halála nem keltett érzelmi hatást. Halála
nem meg-érdemelt, nem értelmetlen, csak
fölösleges volt. Általa az előadás végét
lehetett sejteni, s nem a tragédia lezárását.

Törőcsik Mari pontosan kidolgozott
szerepformálásából, Helénnek Carlos cse-
lekedeteire adott válaszaiból, ezek vál-
tozásaiból ismerhettük meg legjobban férje
természetét, jellemét. Alakításában
Helénnek, Helén meggyötörtségének „csak
másodlagos" jelentősége volt.

Kezdetben férje parancsolóan fogal-
mazott kéréseinek megfélemlített alázattal
tett eleget. Feszült arckifejezése még-

is néha mosolyra váltott. Ez a belső, zavart
mosoly a külvilágnak szólt. Helyzetét,
szégyenét titkolva megpróbált valamilyen,
felsőbbrendűséget sejtető, óvatosan
ironikus, gunyoros mosoly mögé bújni. De
Helén, a nő, egyvalamiben következetes és
bátor volt: Annának távoznia kell.
Törőcsik mondat-és szóvégi ereszkedő
hangsúlyai ellent-mondást nem is
feltételező kijelentések.

E határozottság azon a Don Carlos és
mások viszonyában már elemzett dra-
maturgiai problémán is segített valamit,
hogy Don Carlos miért fogadta el azt a
számára kedvezőtlen tervet. Itt ugyanis
érezhető volt az erő, az eltökéltség. Más-
részt e határozottság adott lehetőséget
Helénnek, hogy kipróbálja, hol van
gyötörtetésének a határa, ki az erősebb. A
görcsös, gyors, ugyanúgy ismétlődő
karmozdulatok, az erősödő hang foko-
zatosan telítődött támadó éllel. Helén
korábbi félelmét önmaga, szinte akaratlan,
hergelésével, bátorításával gyűrte le. s
látva, hogy ezek a mozdulatok a másikból
már nem váltanak ki veszélyes dühöt,
látva, hogy itt már csak vesztesek vannak,
nevetni kezdett„ Don Carlos végképp
nulla lett. Olyan, akit kár meg-ölni.

Törőcsik szerepe mégsem tudott ha-
tásában maradéktalanul egységessé válni.
Átéltsége túlzónak, feleslegesnek tűnt
azokban a jelenetekben, melyek olyat
követtek, ahol Don Carlos emlegetett
gyávasága indokolatlan mértékű és ok
nélküli volt. Miután pedig így meg-tört a
jelenetek érzelmi, gondolati folya-
matossága, a mozdulatok, a mondatok
külön életet is éltek. Feltűntek a mon-
datvégi fennmaradt hangsúlyok, az egy-
szer-egyszer ok nélkül görbülő, görcsös
keménységgel meredő, tiltakozó ujjak.

Megbízható és jó alakítást nyújtott
Bencze Ferenc (Eugenio), Ambrus András
(Lopez rendőrtanácsos) és Szerencsi Hugó
(Lüdecke) szerepében. Igaz, legfontosabb
feladatuk az volt, hogy kívül maradjanak a
főszereplők közt feszülő viszonyon, és
egy-két gesztussal teremtsék meg
figurájuk hitelét. Ebben nyilvánvalóan
segítette őket rutinjuk is. Megnyugtató
volt látni, ahogy Bencze Ferenc Eugeniója
néhány félremormolt szóval munkára
serkenti a szálló alkalmazottait, ahogyan
jött, ment, dolgát tette; ahogy Ambrus
András sem gesz-tusban, sem hangsúlyban
nem akarta mindenáron közölni velünk
Lopez rendőrtanácsos véleményét Don
Carlos-

ról. Lopez csak egy rendőrtanácsos, aki a
szobákat jött ellenőrizni.

Végezetül, hogy teljes legyen a kép,
Görbe Nóráról (Anna) és Szilágyi Ist-
vánról (Albert) kell szólnunk. Görbe Nóra
olyan ebbe a szállóba nem illő - szende
ártatlansággal alakította Annát, hogy
kérdéssé vált: hogyan és főképp mikor
került ide? Ennek a túlzott tisztaságnak a
hatásával Görbe később már nem tudott
megbirkózni. Annája attól a pillanattól lett
értelmetlen, hogy Kesselstadttal kötendő
házasságának tervét elfogadta. Kevés
jelenete volt, melyben okát tudta volna
adni - számunkra - e házasságnak.
Elkurvulását sem hittük.

Szilágyi Istvánnak hálátlan feladat jutott.
Néhány megjelenése után a szerepből
fakadó indíttatás nélkül kellett „szemébe
vágnia" Don Carlosnak, a szálló
alkalmazottainak és Helénnek az erkölcsi
igazságot. Erre ez az alig kidolgozott
szerep nem adott lehetőséget. Nem is volt
rá szükség; magunk is meg tudtuk volna
fogalmazni. Ugyanakkor Szilágyi hangja,
egész színpadi megjelenése sem volt
alkalmas arra, hogy ezt a mindenekfelett
való erkölcsi igazságot komolyan lehessen
tőle venni.

Érdemévé válhatott volna a díszlet-nek
(Banovits Tamás munkája) alap-vető
jellegtelensége. Pontos, korrekt, szépen
megcsinált. Még az is elfogad-ható, hogy -
a szerző instrukcióinak ellentmondva -
nem tűnik fel, hogy ez egy lerobbant, majd
szakaszonként le-zárt szálloda. Így
általánosíthatóvá vált volna. De attól a
ponttól fogva, ahonnan az előadás vesztett
érdekességéből, hite-léből, a „hasznosan'"

jellegtelen díszlet szokványosnak és
innen-onnan már ismerősnek is tűnt.

Ami a hasznos jellegtelenséget illeti,
igaz a jelmezre is. Egy kivétellel. Bock
pénztáros ruhája, melyben visszaérkezett
főnökét leszúrni, túlságosan is jellegzetes
lett, Olyan túlzott mértékben kopott és
szedett-vedett, hogy csak arra lehetett
gondolni, egyéb okok híján ennek a
ruhának kell hitelesítenie a gyilkos tettet.

Remenyik Zsigmond: „Vén Európa" Hotel
(Vörösmarty Színház, Székesfehérvár) Rendező:

Maár Gyula. Díszlettervező:

Banovits Tamás.
Szereplők: Andorai Péter, Törőcsik Mari,

Hunyadkürti István, Görbe Nóra, Nyakó
Júlia, Bencze Ferenc, Szurdi ;Miklós, Szilá-

gyi István, Szeret-lesi Hugó, Szabó Lajos,
Ambrus András, F. Horváth Gyula, a
Videoton Színpad tagjai.


