
1936-os Bodnár Lujzában Szomory
epizódszereplőként visszahozza Charlie
gróf alakját: a megrokkant finom kis öreg
bakkecske kezdetben izgatottan nyomoz
(egyébként a San Franciscóban megtele-
pült Szabóky Zsigmond Rafael útján)
egykori, Bella nevű protezséja után, aki
fényes karriert csinált Amerikában, hogy
aztán szenilisen megfeledkezzék az egész
ügyről, s egy ravasz kis cselédlányból csi-
náljon fényűzően kitartott szeretőt; bu-
jasága még a régi, akárcsak a „helesel" ige
egyéni ejtésmódja. Nem okvetlen hibája a
jelen rendezői és színészi megoldásnak,
hogy e figura középkorú előzményével
adósok maradnak, ámbár Szomory itt nem
hibáztatható, mert ő valóban ezt írta meg;
amit azonban helyette kínálnak, csak
nagyon haloványan közelíti meg a szerep
drámabeli funkcióját.

Több ötlettel nyúlhatott volna a rendező
Keilits doktor szerepéhez, melyet Győry
Emil önmagában igen szépen, egy csehovi
„jó doktor" terézvárosi meg-felelőjeként
tálal. Felmerülhet azonban a kérdés: mit
keres e bölcs humanista ebben a drámában
? Szomory dramaturgiailag tán vitatható,
de tartalmilag ékes-szóló választ adott:
semmit. A jó doktor tudniillik eltűnik a
cselekményből; ami nagyjából annyit
jelent, hogy a körülötte zajló viharos és
elveivel nem épp meg-egyező
bonyodalmakból kivonja magát, a maga
részéről mossa kezeit. E maga-tartás
groteszkségét bizony fel lehetett volna
villantani rövid színpadi jelenléte idején.

Mindeddig a rendező jó megoldásairól
és többé vagy kevésbé menthető mulasz-
tásairól volt szó. Ám a címszerep elhibá-
zott értelmezése már mindenképp az ő
számláját terheli. Bella alakjának kettős-
ségét, a szenvedély és a színpadias póz
állandó egymásba játszatását Oláh Zsuzsa
már a kezdet kezdetétől sem játssza el,
hiszen azt már az I. felvonásban is áb-
rázolni kellene, hogy Keilits-Kéji Bella a
legkevésbé sem a régi polgári drámák
tragikus áldozata, a buja arisztokrata
megejtette tiszta polgárlány, hanem maga
választotta magának a grófi szerető
„mámoros", őt polgári környezetétől
megkülönböztető nagy szerepét. Itt azon-
ban még legalább partnereinek kommen-
tárja valamelyest helyrebillenti a képet, s
hat Bellához oly igen illő megjelenése,
lényének sötét, bársonyos vibrálása is -
micsoda színészi élvezet lehetne aztán
némiképp e külső ellenében játszani! A II.
felvonásban már megkezdődik a heroina
leválasztása környezetéről; Jeney,

miközben szellemesen vázolja fel a
nyárspolgári balatoni idill groteszk tab-
lóját, egyszersmind ragaszkodik hozzá,
hogy Bella már itt is valami alapvetően
mást képviseljen, holott Szomorynál még
itt is egy pesti polgárlány álmodja magát
dívának és kokottnak, nehogy a feleség és
anya prózai szerepét vállalnia kelljen;
Bellában legföljebb az erotika az őszinte,
de még azt is hisztériává gerjeszti. A III.
felvonásban pedig Szomory optikájának
elcsúszását a rendező nemcsak vállalja, de,
mint már utaltam rá, túl is licitálja. Mivel
Oláh Zsuzsa játékában a rendezői
korrekciónak itt már a szándéka sem
érződik, nehéz eldönteni, képes lett volna-
e a fiatal színésznő egy összetettebb Bella-
kép megrajzolására, lévén ez irgalmatlanul
nehéz feladat. Viharzó szenvedélyeket
érzékeltetni s azokat egyszersmind
ironikus idézőjelbe tenni legtöbb fiatal
színésznőnk erejét meghaladná, bár
Udvaros Dorottya nem egy alakítása -
filmeken csakúgy, mint például a
Mirandolinában vagy Az imposztorban -
arra utal, hogy a feladat mégiscsak
megoldható. Némiképpen mentségül
szolgálhat a rendezőnek is, a színésznőnek
is, hogy eredetileg Bella szerepét Egri
Katinak szánta Jeney. Mivel Jeney
máskülönben érteni látszik a drámát és
Szomory világát, csak az fel-tételezhető,
hogy a vélt közönségízléshez kívánt
alkalmazkodni, ám épp ez, úgy tűnik; nem
fizetődött ki. A dráma sokadik előadásán,
egy más programokra csábító meleg
májusi estén nemcsak hogy zsúfolásig telt
a bezárása előtt már közönségsértő módon
lerobbant, elriasztó pécsi nagyszínház,
hanem az eleven reagálások mindvégig a
dráma pontos értéséről és élvezetéről is
tanúskodtak.

Szomory Dezső: Bella (pécsi Nemzeti Színház)
Díszlet, jelmez: Wagner Tamás m. v.
Rendezte: Jeney István.

Szereplők: Győry Emil, Vári Éva, Oláh
Zsuzsa, Takács Margit, Csuja Imre, Balikó
Tamás, Lang Györgyi, Sipos László, Mester
István, PálFai Péter, Matoricz József, Dévé-
nyi Ildikó, Németh János, Ujváry Zoltán,
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A Villa Negra a Játékszínben

A Kotyogó nevű kiskocsma ajtaján nagy
tábla hirdeti, hogy omladozó falai között
minden este - vagy amikor kedve tartja - a
Tamburás muzsikál. S ha kedve nincs, hát
nem zenél. Helyette inkább betlehemezik,
kétes üzleteket köt, igyekszik túl-járni a
rendőr eszén, s főfoglalkozásban szervezi
a városszéli betyártanya egyhangúnak nem
nevezhető életét. Egy bulldózerhalálra ítélt
életforma utolsó mestere gyűjtögeti maga
köré a tanítványokat, hogy velük együtt
bizonygassa a Villa Negra-kapocs
panelkapcsolatokat legyőző erejét.

Amikor Keleti Márton 1963-ban filmjét
forgatta, még csak annyi volt bízonyos,
hogy a lepusztult otthonok helyett új
életteret kell teremteni, s ehhez a Tam-
burás-féle csibésztanyákat is el kell tün-
tetni. Hogy ezzel megszűnik az a fajta
meghittség az emberek között, melyet az
egymásra nyíló ablakok, a be nem zárható
ajtók, az egymást érő fekhelyek terem-
tettek, azt mindenki tudta. Csak emellett
hittek abban is, hogy az „új, kényelmes
lakások" ehhez illő emberi kapcsolatokat
alakítanak majd ki. A film rendezője
ennek reményében, no meg azért készítette
kicsit retusált felvételeit, hogy az utókor is
láthassa a bulldózerjárás előtti élet utolsó
nyomait.

De mit kezdhet ezekkel a búcsúztató
felvételekkel az, akinek 1986-ban kerül-
nek a kezébe ezek a képek ? Aki a megfa-
kult kockák mellé már oda tudná helyez-ni
saját lakótelepi felvételeit? Aki nap mint
nap szembetalálkozik olyan bandákkal,
amelyeken a Tamburásék kedves
csirkefogósága már nyomelemekben sem
fedezhető fel ? Többlettudása birtokában
vagy maliciózusan szól a hatvanas évek
ma már pontosan lemérhető naivitásáról,
vagy paralellképeket téve egymás mellé
összekapcsolja egymással a múltat és a je-
lent.

A Játékszín alkotógárdája egyiket sem
teszi. Nem sirat, nem temet, de nem is
ítélkezik. Sem a múlt, sem a jelen felett.
Egyszerűen csak emlékezik. Egy élet
formára, egy hangulatra, egy eltűnt em-
bertípusra. Életképeket rakosgat egymás
mellé a hatvanas évek elejéről. Ebből kö-



vetkezően a történet középpontjába a le-
bontásra ítélt épület, a Villa Negra és a
benne élő emberek kerülnek. Így meg-
változik a filmhez képest a cím, de alig
változnak a városszéli „gengszterek'".
Ugyanazt az irigylésre méltó szabadságot,
ugyanazt a mindent tréfával feloldó jó
kedélyt, ugyanazt a ma már idegennek
tűnő csibészes bájt kell visszahozniuk,
mint amit elődjeik oly természetesen
megéltek egykoron. A játékszín előadá-
sának az a legnagyobb érdeme, hogy a
színészek ritkán látható csapatmunkával
három felvonásnyi időre illúziót keltően
visszapergetik az időt. Villa Negrájuknak
aurája, a szereplőknek pedig charme-ja
van. Mindenféle felhang nélkül léteznek a
hatvanas évek elején anélkül, hogy akár
önmaguk, akár a kor felett glóriát rajzol-
nának vagy pálcát törnének.

Koltai Róbert Tamburása ennek a Villa
Negra-világnak igazi vezéregyénisége.
Nem klasszikus értelemben vett
bandavezér, aki nyerseséggel, hang-erővel
vagy a korával parancsol tiszteletet és vív
ki tekintélyt a többiek között. A sokat
megéltek tapasztalatával, rafinériájával és
el nem rejthető aranyszívével szerez lelkes
híveket kötöttségeket nem tűrő, a
rákényszerített szabályok elől menekülő,
ugyanakkor szigorú belső regulák szerint
vezetett életéhez. Természetessége, jó
kedélye és a napról napra élés
professzionista megvalósítása olyan
csáberő, amellyel nemcsak a hu-
szonévesek, de az alig felcseperedettek
között is követőkre lel.

A színész már a nyitó, a betlehemi já-
tékot próbáló jelenetben olyan bensőséges
hangon szólal meg, amivel minden
további magyarázkodás nélkül okát ad-ja,
hogy mivel köti magához Noteszt és a
Diákot. Magasba emelt pénztárcával jelzi,
hogy a kenyérkereset egy fontos lec-
kéjének elsajátítása következik. Teljes
áhítattal szavalja a betlehemi strófát, s
atyáskodó szidalmakkal feddi a tévedőt.
Nemcsak munkájuk komolyságát érzé-
kelteti ezzel, de azt a vágyát is, hogy
„tudását" tovább vigye az utána következő
nemzedék. S ez az okító-nevelő szándék
jellemzi minden együttlétüket. Felhívja a
figyelmüket a könnyen-gyorsan pénzt
szerezni kiapadhatatlan lehetőségeire, de
megtanítja nekik a „más a szív, és más a
zseb 1" betyárbecsületi alaptételét is.
Póztalanságával szinte el-feledteti, hogy
nem az etikettet, hanem a szabályszegés
művészetét gyakoroltatja a tanítványokkal,

S talán emiatt huny szemet rendbon

tásaik felett a rendőr is, aki szinte család-
tagként keresi fel Tamburásék otthonát,
hogy az új életforma hirdetőjeként agi-
tációs munkát fejtsen ki a régihez maka-
csul ragaszkodók között. Kránitz Lajos a
hivatalos közeg jó szándékára helyezve a
hangsúlyt, elkerüli azokat a buktatókat,
melyeket a ma már propagandaízűnek
tetsző szöveg elmondása jelent, Ennek a
jóindulatnak az előtérbe állításával
nemcsak saját szerepformálását könnyíti
meg, de Koltainak is lehetőséget teremt
arra, hogy hihetővé tegye rendbontásának
következménynélküliségét. Egy-fajta „én is
tudom, te is tudod, hogy tudjuk"

alapállásból indítják a találkozásaikat, s így
a Tamburás kedvére alakíthatja a
törvénytisztelő állampolgár szerepét.
Koltai meg is játssza a felkínált le-
hetőséget. A rendőr közeledtére sztereotip
mozdulatokkal tünteti el csínyeinek
minden árulkodó jelét, s társait mozgalmi
dal előadására vezényelve ma szüle-tett
bárányként tagadja le a szabályszegéseit, és
buzgón, megemelt hangon adja elő
hazugságait.

Ez a védekező hang kerül elő akkor is,
amikor a meglopott áldozat jön el a Villa
Negrába, hogy a csomagját vissza-
követelje, Koltai valóságos kis lelki had-
járatot rögtönöz a magából kikelt asszony
lefegyverzésére. A „lehazudom a csillagot
az égről" eltökélt szándékát fel-adva
hirtelen úriemberré válik. A nő hiúságára
hatva saját, ellopott virágjával ajándékozza
meg, majd táncra kérve őt közös ifjúságuk
dalairól száll vitába vele. S amikor már úgy
érzi, hogy a távoli cm-

Margitai Ági (Banyikné), Rudolf Péter (Diák), Koltai Róbert (Tamburás) és Bezerédy Zoltán (Notesz) a
Villa Negrában (Játékszín)

lékek teljesen elhomályosították a friss
sebeket, a legtermészetesebb módon ki-
táncoltatja a megszelídített károsultat.

De Tamburásnak van még egy hazug-
sághangja és egy ehhez használt kon-
szolidált külseje. Apja meglátogatásakor
veszi elő a tengerész-egyenruhát, és csupa
kedvesség, csupa figyelmesség, ahogy a
tolókocsiban ülő, szenilis férfit ajándé-
kaival elhalmozza, és a meséivel felvidít-ja.
Egy kicsit a saját beteljesületlen vágyait is
megélheti e szerep felvállalásakor. A
színész pedig e jelenetben ragadhatja meg
leginkább Tamburás egyik alapvonását.
hogyan szépíti álomszerűvé a valóságot.

A szelíd, pernahajder Tamburás mellett
azonban létezik egy keményebb, ha-
tározottabb arcú is. A mogorva külsőt
először akkor ölti fel Koltai, mikor a
Doktor, a telep egykori másik banda-
vezére újra megjelenik. Ekkor a kedé-
lyeskedőből pattogóssá váló hanggal ér-
zékelteti, hogy közöttük érdekellentét
feszül. A hideg, megalázó, fagyott lég-
körű fogadtatás csak akkor enyhül, mi-kor
megtudja, hogy a Doktor bódéját már
elsöpörte egy bulldózer, így fedél nél-. kül
maradt. Elfeledve egykori sérelmeit,
befogadja, de rá kell jönnie, hogy ez a
nagystílű bűnöző semmit sem változott.
Amikor saját társait is meglopja, Tamburás
arcáról már nem harag, inkább csak
szomorúság olvasható: ilyen gazemberek
is vannak közöttünk.

Hogy Tamburásnak a Villa Negra-lét
mindent jelent, az minden megszólalásából,
mozdulatából kiderül. Így az lenne



a természetes számára, ha tanítványai is
ugyanazt éreznék, mint ő. Épp ezért éri
váratlanul, hogy először Notesz, majd a
Diák is elhagyja. Notesz árulását - bár
megérti -- olyan súlyosnak érzi, hogy maga
utasítja ki, de a másik fiút erőnek erejével
visszatartaná. Koltai minden
szentimentalizmustól mentesen játssza el
azt a küzdelmet, melyet a saját maga
teremtette világ megtartásáért és az egye-
düllét ellen folytat. Hasztalan. Padlóra
kerül. A rendőr pedig hiába ajánl neki
albérletet és polgári állást, mert ez a negy-
venes éveiben járó férfi túl öreg ahhoz,
hogy újra otthonra leljen.

Nem így a Bezerédy Zoltán által meg-
formált Notesz, aki börtönviseltsége elle-
nére a leginkább kilóg a Tamburás-ban-
dából, s kimondva-kimondatlanul át-
menetinek tekinti a csibészéletet. A színész
pontosan dolgozza ki azokat a pillanatokat,
amelyekből az erre az életformára való
abszolút alkalmatlansága ki-derül: teljes
odaadással vetné bele magát minden
csínytevésbe, de idegen számára ez a világ;
tanulgatja a betlehemi strófát, vagy
igyekszik megjátszani az okos bűnözőt:
kísérlete minduntalan kudarchoz vezet.
Hogy nem elsajátított, hanem csupán
eljátszott szerep Noteszé, s ő valójában
Kálnai József jogosítványától meg-fosztott
buszsofőr, az hajdani munkatársával való
találkozásakor derül ki. Pajával (akit Bajor
Imre játszik kidolgozot

tan, precízen) úgy elevenítik fel a közös
éveket, mint életük legszebb szakaszát.
Notesz arca egészen elérzékenyül, s úgy
suttogja el a 9i-es autóbusz oly jól is-mert
vonalát, mint a legforróbb szerel-mi
vallomást. Bezerédy ezt a nosztalgiázó,
álmok közé visszatérő hangulatot olyan
meggyőzően kapja el, hogy kétségtelenné
teszi, milyen úton szeretne járni. Ezért
amikor a jogosítványát visszakap-ja, a
Tamburás-tanya és a „száguldó csoda
Csepel" közé nem iktat be meg-állót.
Legfeljebb csak lelkiismeret-furdalást
érez, miközben elhagyja hóbortos
útitársait.

A Diák, Notesszel ellentétben, igazi
Tamburás-tanítványnak tűnik. Fürge ész-
járású, minden balhéba beugratható ka-
masz. Görög László főiskolai hallgató ezt
a tettrekészséget inkább a fiú naivitásával,
életmintát kereső tapasztalatlanságával,
szeretetéhségével magyarázza, míg a
másik szereposztás Diákja, Rudolf Péter
egy született csibész, aki majdan bátran
átveheti a Tamburás-örökséget. Ám
mindkettőjük életében jön egy pillanat!
Csordás Piroska úgy vonul el előttük, mint
egy kis pénzhez jutási lehetőség. Hogy
végül is komolyabb ügy kerekedik belőle,
abban a lánynak is szerepe van. Kováts
Adél, illetve Eszenyi Enikő megkapó
bájjal, esetlenséggel, az első kapcsolat
minden szépségének felvillantásával,
érzelmesen, de érzelgősségmen-

tesen teremti meg a Diák előtt a választás
lehetőségét. Mert míg Notesznél eleve
létezett egy esetleges kiugrási lehetőség, a
Diáknak Piroska megjelenéséig a Tam-
burás nyújtotta az egyetlen járható utat. A
Csordás család meglátogatásánál Görög
László játékából az 'érződik, hogy valóban
tetszik neki ez a halászleveses-
fényképalbumos-nyakkendős élet, míg
Rudolf Péter inkább csak a szeretett lány
kedvéért vállalná.

Még egy ember él a telepen, aki Tam-
buráshoz hasonlóan nem akar beépülni a
lakótelepi panelvilágba. A Doktor, a
börtönévei alatt banda nélkül maradt
másik vezér. Benedek Miklós elegáns, az
antivilágból átmenekített gazfickó-ként
jeleníti meg, aki a Tamburással el-
lentétben nem piti üzletekben, hanem
igazi nagy balhékban utazik. A színész
azonban nem erre a vonalra építi fel a
szerepét, hanem inkább arra a megbo-
csáthatatlan bűnre helyezi a hangsúlyait,
amelyekkel nem az állampolgári, hanem a
betyárbecsület ellen vét. Ahogy meg-lopja
a társait, ahogy áruként kezeli a banda
által „patronált" nőt (Sáfár Anikó kacér és
ostoba Maráját), ahogy saját zsebére
dolgozik a Villa Negrában szokásos közös
kassza helyett, ahogy bicskáját felajánlja a
Noteszre támadó Tamburásnak, az ettől a
közösségtől idegen. Épp ezért tölti el
elégtétellel a Tamburást, hogy a rendőr -
bár ők is „sárosak" - csak a Dokit kíséri
be, s ráadásképp az öreg merőben új
szerepben, tanúként tűnhet fel a
tárgyalóteremben.

Hogy a Villa Negra a színészek kor-szerű
együttjátszására épül, az ezekből a
szerepekből is kitűnik. De hogy ez az
előadás mennyire a színészekért jött lét-re,
azt Margitai Ági és Rajhona Ádám többes-
szerepei bizonyítják. Ok alkotják a
civilizált külvilágot a kültelki csibészek
körül. Olyan karaktereket formál-nak meg,
amelyek többsége nélkül is működőképes
lenne a produkció, de jelenlétükkel
gazdagabbá, pergőbbé, sokszínűbbé teszik
az előadást.

Margitai Ági hol szőkén, hol feketén,
hol elegánsan, hol szemet szúrón eklek-
tikus öltözékben, hol okoskodón, hol
butácskán jelenik meg meglopott
asszonyként, piaci kofaként, kultúrházi
népművelőként vagy a lánya jövőjéért
aggódó anyaként. Ezek közül talán a
nagyhangú árusa a legeredetibb. Olyan
profi módon alkudozik a Tamburásékkal
néhány láda káposzta lerakodási költsége
felett, mint akinek a vérében van a lehető

Margitai Ági (Csordésné) és Rajhona Ádám (Csordás)



legolcsóbban megúszni piaci alapszabálya.
Elégedetten dörzsölgeti a kezét, ami-kor az
utolsó láda is a helyére repül. Sikerült
átejtenie a rakodókat, és az általa elképzelt
összeggel szúrhatja ki a szemüket. Csak
amikor a ládák a feladási helyük felé
vándorolnak vissza, akkor eszmél rá, hogy
magánál nagyobb zsiványokat próbált
volna átejteni. Hiába sopánkodik,
könyörög, ígér hetet-havat, végül be kell
látnia, hogy a piaci háborúban ő maradt
alul.

Rajhona Ádám egymástól elütő figuráit
csupán e g y a z élet minőségére vonatkozó
egyszerű mondat köti össze, Kudarcainak,
ballépéseinek, átejtésének konstatálását
jelentik ezek a szavak. Áruit rakosgató
bolgárkertésze olyan, mint-ha maga is a
terményei között látta volna meg a
napvilágot. Nemcsak a zöld ruhájával, de
észbeli képességeivel is beleillik az
árujába. Mindenről tud, és mindenbe
beleszól. Mint egy igazi kofa. Kultúrház-
igazgatója egészen más módon buta. A
többnek látszani akarók, a félművelt-
ségüket fitogtatók, a „csőlátó" vezető
típusjegyeit viseli magán. S ehhez a jel-
lemhez egy jópofáskodó, mégis hivatal-
noki hangot párosít. Mint ahogy a Tam-
burás apjának szerepéhez sem csak masz-
kot, de hangot is taláL A tolókocsiban ülő
öregember olyan hangerővel szólal meg,
mintha nem ő, hanem a fia lenne
nagyothalló. Tudatborulása és tiszta pil-
lanatai kiszámíthatatlanul követik egy-
mást, s épp ezért a Tamburásnak minden
szavára ügyelnie kell. Az aggkori betegség
tünetei mögül azonban átsüt a szeretet és
az apai büszkeség, ami megmagyarázza,
hogy a Tamburás miért is hazudik. Vlaták
elvtárs, az építőipari vállalat telepvezetője
védősisakban, viharkabátban a helyi
hatalom. Magabiztosan, felülről szólva,
királyi többesből indít, hogy az-tán a banda
tagjai könnyűszerrel járja-nak túl az eszén,
s a végén még neki kell-jen védekeznie,
Piroska apjaként melegítőben és
nyakkendőben, dörmögő fél-mondataival,
kitörni vágyó papucshősségével a
kispolgári lét abszolút képletét vázolja fel.
Feszélyezettsége meglátszik minden
mozdulatán, hiszen a Diák látogatásakor
viselkedésre szólította fel a család.
Zavartsága, énidegen gesztusai mögül
minduntalan előbújik az igazi Csordás,
hogy aztán a Diák kétes múltjának
kiderülésekor fékjeitől megszabadulva
zúdítsa szavait a vétkezőkre.

Ennek az intenzív színészi jelenlétnek
köszönhető az is. hogy a túlságosan is
snittekre vágott produkció nem esik

szét darabokra, Mint ahogy a felfrissített,
gyakran kabaréjelenetekbe illő gagekkel
teletűzdelt szöveg sem válik ha-
tásvadásszá, mert az előadók értik a mes-
terségüket. Nem játszanak rá a bemondá-
sokra, csupán eljátsszák.

No meg eltáncolják és eléneklik. Mert a
Vi l l a Negra némi áthangszereléssel
megőrzi Ránki György filmzenéjét, mely-
hez Fábri Péter a jól ismert Garai-dalok
mellé igen találó új szövegeket írt, S
Szurdi Miklós, a rendező ezeket a hat-
vanas évekre és a lakókra egyaránt jel-
lemző koreográfiával látta el. Ezekkel a

rendezői ötletekkel (egy napernyővel ki-
védett szódavízesővel, egy emeletes ágy-
ból fabrikált „száguldó csoda Csepellel",
egy érzelgősséget oldó cipőcserével, egy
tolókocsis száguldással vagy néhány gyü-
mölcsösláda megmászásával) nemhogy
megtörné a játékot, épp ellenkezőleg,
felpörgetettebbé, látványosabbá teszi.

Mint ahogy a rendező érdeme a zsáner-
képstílus megválasztása is. Bízik abban,
hogy a hatvanas évek oly közel vannak,
hogy nem szükséges kommentálnia. Ele-
gendő, ha elveszi és felmutatja a képeket, s
a továbbiakban a közönségre hagyat-
kozik. Nyert. A publikum ráismer, és kel-
lőképpen értékeli a '63-as fotókat. Né-
hány helyen pedig melléilleszti a saját,
vadonatúj lakótelepi felvételeit.

Vajda Anikó - Vajda Katalin: Villa Negra
(Játékszín)

Dramaturg: Faragó Zsuzsa. Díszlet: Szlávik
lstván. Jelmez: Szakács Györgyi. Zenei
összeállító: Fekete Mari. Dalszövegek.: Fábri
Péter, Rendezte: Szurdi Miklós.

Szereplők: Koltai Róbert, Benedek Mik-
lós, Hollósi Frigyes- Kránitz Lajos, Beze-
rédy Zoltán, Rudolf Péter Görög László f.
h., Eszenyi Enikő-Kováts Adél, Fülöp
Ervin- Fülöp István-Légrádi Gergő, Sáfár
Anikó, Bajor Imre, Margitai Ági, Rajhona
Ádám.

Sáfár Anikó (Mara) és Benedek Miklós (Doktor) a Villa Negrában (Iklády László felvételei)


