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A Körszínház tragédiája

Casanova a Városligetben

Kazimir Károly nagy tehetségű rendező és
jeles színházművész. Hiszen 1961-ben
például létrehozta az Arisztokraták
forradalmi, színháztörténeti jelentőségű
előadását, mely a lassan-lassan dogmává
merevedő Sztanyiszlavszkij-módszerrel
szemben Mejerholdra irányította a figyel-
met. Elindult a naturalista színház le-
döntése felé vezető úton, formabontó,
aktualizált klasszikusok előadásával állt
elő. Ő hozta létre az első stúdiószín-házat
Magyarországon. Társadalmi.
avantgardista művész -- mondták róla.
Tiszteletre méltó gyorsasággal figyelt fel s
állította színre az aktuális társadalmi
problémákkal foglalkozó kortárs műveket.

Ezen érdemdús munkássága számom-ra
szakirodalom, színháztörténet. Tanul-
mányokból, megsárgult újságcikkekből van
róla tudomásom, tanúja nem lehettem. A
színházcsinálás produktuma ugyanis
illékony anyagból van. Az eredményeket, a
sikereket nem őrzi más, csak az emlékezet
és a szorgos krónikások. Kazimir Károly
abban az elmúlt évtizedben is
fáradhatatlanul dolgozott, amelyben én
színházlátogatóvá értem. Mégsem volt
alkalmam legjobb kvalitásairól
személyesen meggyőződni. K o romnál
fogva nekem már csak a világ-irodalmi
ismeretterjesztő előadások, a
,,képregényesített" ajánlott olvasmányok, a
drámaiságot nélkülöző drámák, vala-mint a
minden részletében előre elképzelhető
megoldások és a valódi ember-ábrázolásra
jobbára képtelen, együttesen egyenletesen
lefelé tendáló színészi alakítások jutottak
Kazimir színházából.

A Körszínház nyári bemutatóinak még a
közelmúltban is voltak becsülhető - bár
sokszor vitatott - erényei. Ha drámát és
igazi színházat ugyan nem láttak a nézők,
mégis gazdagabban térhettek haza,
mondjuk annyival, mint amennyi tudást, új
ismeretet felszedhet-nek egy TIT-
előadáson. A világkultúra egy-egy
kincsének izgalommentes illusztrációja
láttán - jó esetben - kedvet kaphattak
ahhoz, hogy személyes ismertségbe
kerüljenek magával az eredeti művel. Ez
esetben már nem volt hiába-

való a teátristák igyekezete. E nép-nevelői,
közművelői elhivatottság fejeződött ki
Kazimir tevékenységében, a népművelő
színház ideájában, melyet így határozott
meg: „olyan kulturális értékeket
közvetíteni a nézőkhöz, amelyek e
közvetítő szerep nélkül ismeretlenül,
rejtve maradnak, és még ki tudja, meddig
rejtve maradnának a közönség előtt". Ez az
ambíció érvényesült a Kör-színház elmúlt
évtizedeinek műsorában, egészen az
utóbbi időkig. Kezdet-ben rég nem látott
görög klasszikusokat mutattak be - az első
évad Antigoné-előadása színházi
szenzációnak számított. Hézagpótló
szerepet töltött be Kazimir, amikor
felfedezett szinte ismeretlen vagy - akkor
még - alig játszott darabokat: Shakespeare
11. Richárdját vagy a Troilus és Cressidát,
Corneille Cidjét, Calderónt A zalameai bíró-
val. Úttörő vállalkozásnak volt tekinthető
Petőfi Tigris és hiénájának színre-vitele is.
Adaptációs sorra kerültek a világirodalom
olyan remekei, mint Dante Isteni Színjátéka,
a Kalevala, Milton Elveszett paradicsoma és
a Latinovits Zoltán nevével maradandó
Mario és a varázsló. A hetvenes évektől
kezdve - az irodalmon túl -- az egyetemes
kultúra értékei kerültek Kazimir
érdeklődésé-nek homlokterébe. Így
egészült ki a népművelő színház
„népművészeti" színházzá. A. többi között
sumér-akkád eposzt (Ramajana), japán
kabuki játékot (Csúsingura), a török
Karagözt, Longfellow indián legendáját, a
Hiawatát ismerhették meg a nézők a
Város-ligetben. Aztán az évadok
múlásával e színes kalandok egyre
fakultak, fogytak a látványos ötletek és a
„tananyag" adagolásának finomságai, s a
nyárról nyárra következő bemutatók
elkezdtek hasonlóvá válni az előző évihez,
egészen az egymással való
behelyettesíthetőségig. Mára már a
látványosságból, a gazdag kiállításból, a
szemet gyönyörködtetésből is alig
valamicske maradt. De változatlanul
értékelhetnénk az oktató-nevelő munkát, a
művelődéstörténet értékeinek és a
világirodalom örökbecsű darabjainak
mutogatását. Ha még mindig erről lenne
szó. Ha még ma is helytállónak
érezhetnénk Kazimir Károly 1976-ban
mondott szavait: A Körszínházban például
igazi értékeket játszottunk. Nem könnyű
darabokat. Mégis teljes közönségsikerrel .
. . Ez ugye nem éppen olcsó siker?''
(Magyar Ifjúság, 1976. II, 27.) Kazimir
számára ugyanis mindig fontos volt, hogy
elő-

adásainak közönsége, sőt elégedett kö-
zönsége legyen. S ha ezt ezekben a nehéz
esztendőkben - gazdasági gondjaink
között, amikor a kultúra egyre drágább,
fogyasztói-igénylői pedig egyre
szegényebbek - mind bonyolultabb el-
érni, akkor Kazimir még időben és jó
üzleti érzékkel megtalálta a megoldást.
Nevezetesen az erotika bevetését. Ám ez
az erotika valójában fedőneve csupán a
funkciótlan -- tehát kevéssé artisztikus

pucérkodásnak, a poénkodó malac-
kodásnak, a drámaiságot vagy líraiságot
nélkülöző koitusz-imitációknak. Ez az
„erotika" lehetett vezérmotívuma, köz-
ponti tartalma és vonzereje már az 1984-es
Szép asszonyok egy gazdag házban-
adaptációnak, majd a tavalyi Dekameronnak
és az idei Casanovának is. Kazimir most,
1986-ban már nem is hallgatja el ezt a
koncepciót: „A szerelem és az erotika
jelenléte a színpadon vonzza a közönséget,
és az vesse rám az első követ, aki úgy
gondolja, hogy érdemes üres vagy foghíjas
nézőtér előtt játszani. Én mindenesetre
akkor vagyok nyugodt, ha ki van téve a
»Minden jegy elkelt! « tábla." Nem
megnyugtató ez a nyugalom. Mert a
Körszínház nimbuszából mára már
jószerével csak a kassza bevételének
dicsősége maradt. S én Kosztolányival
együtt szeretném hinni: „A közönség nem
követeli meg okvetlenül a rosszat. A jót is
elfogadja." Ezért kívánkozik ide még
néhány sornyi Kazimir-nyilatkozat 1978-
ból: „Abszolút bukás az lenne, ha üres
házak előtt játszanánk, vagy ha engednünk
kellene abból az elvből, hogy
remekművekkel akarunk sikert aratni."

(Nők Lapja, 1978. VII. 8.) S most, 1986
nyarán, a Casanova be-mutatásakor
beláthatjuk, hogy ez az elő-adás kimeríti a
Kazimir által korábban definiált abszolút
bukás második válfajának kritériumát. A
darab ugyanis, melyet Pelle János írt
Casanova emlék-iratai alapján, s Kazimir
Károly alkalmazott színpadra, nemhogy
remekmű-nek nem nevezhető, de darabnak
sem. fás ez az a pillanat, amikor
visszasírhatjuk még a Karagözt, az
Agyagtáblák üzenetét, a Dekameront is. Mert
Casanova aligha titulálható a történelem
prominens személyiségének, életének és
munkásságának kultúrtörténeti jelentősége
erősen elhanyagolható, s Emlékiratai sem
tartoznak a világirodalom gyöngy-szemei
közé, Úgy tetszik, Kazimir cél-
kitűzéseiből, alapvető eszméiből 1986-ra
nem maradt más, mint a kasszasiker, a
Kazimir-színházból pedig csupán a
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néz Casanovával. A főhőst ugyanis ketten
alakítják egyszerre, ám ennek az ötletnek
nincsen se következetes logikája, se
értelmezési lehetősége a gyakorlatban. Az
indíttatása valójában az lehet talán, hogy
Kovács István és Incze József
egyenszerelésükben jól mutatnak egymás
mellett.

A figurakettőzésnek kétségkívül van
praktikus funkciója, például Casanováink
adott esetben két nővel tudnak egy-szerre
cicázni. Az alkotók előzetesen,
interjúkban ismertetett értelmezése szerint
a két színész a főhős kettős énjét hivatott
megjeleníteni: Kovács a Jót, Incze a
Rosszat. Ennek a szándéknak azonban
szinte nyoma sem mutatkozik. Sem
egymással folytatott dialógusaikban, sem
a különböző akciókban való rész-
vételükben nem nyilvánul meg. Szöve-
geiket hol külön-külön, hol mondaton-
ként felváltva, hol kórusban adják elő,
akár egy iskolai irodalmi műsorban.
Szavaik - már csak észlelhető felcserél-
hetőségük okán is - nem utalnak sem-
miféle jellembeli, morális, etikai különb-
ségre kettejük között. Mint ahogyan tet-
teikben sem válnak szét pozitívan és
negatívan cselekvő hősre. Abban a jele-
netben például, ahol Incze-Casanova
bajtársaival együtt megerőszakol egy
lányt, a jó Kovács-Casanova nemhogy

G

osszízű erotika. Minden más elfogyott.
gy nemes elképzelés lassan, de biztosan
ndugájába dőlt. A körszínházi
ultúrturmix-gépezet a mélyponton
andolt. Erezhető volt évek óta, hogy
ljutunk majd ide. A kritikusok többsége
inden alkalommal hangoztatta is

emtetszését és ellenérveit. Ám valami
urcsa rezignáltság, a
egváltoztathatatlanba való belenyugvás,

pusztába kiáltott szó erőtlensége
ellemezte bírálataikat. Hogy az én
verzióm erőteljesebb és hangosabb, az
izonyára összefügg azzal a korábban
mlített körülménnyel, hogy lekéstem
azimir munkásságának azon

elentőségteljes szakaszát, mely a
elenleginél egyértelműbben áldásosnak
s becsesnek mondható. Nem fokozato-
an jutottam el a bukott Kazimir-szín-
ázhoz, hanem szinte ab ovo ez lett az
sztályrészem.
De térjünk vissza a Casanova-előadás-
oz. Casanova személyének kétes értéke
nmagában természetesen nem lenne
kadálya annak, hogy élete valódi mű-
észi alkotás létrehozására inspiráljon

egy alkotót vagy alkotókat. Ezt annál is
inkább biztonsággal állíthatom, mert volt
már rá példa. Nevezetesen Fellini
Casanovája. S ha Kazimir ezt a XVIII.
századi híres-hírhedt férfiút, nőcsábász-
költő-szélhámos-filozófust jelölte ki fő-
hősül a Körszínház színpadára, meg-
tehette volna, hogy ezúttal valódi drámát
mutat be. E hányatott és furcsa sors, e
zavaros és eseménydús életút bizonyára
lehetőséget adott volna konfliktusok,
sorsfordulók, válságok és fejlődés
megrajzolására. Emberábrázolás és
életkiállítás történhetne itt. Ahhoz
azonban meg kellett volna írni a drámát.
Pelle János azonban - talán ön-szántából,
talán igazodva a körszínházi
gyakorlathoz - csupán egy epizódlán-
colatot hozott össze. Pikáns kis kaland-
füzért, melynek elemei nem kapcsolód-
nak koherensen egymáshoz. A cselek-
ménysor drámainak nem nevezhető, de
epikusnak sem - töredékes, össze-
függéstelen és megjegyezhetetlen a tör-
ténések folyama. Tükörjelenettel indul a
játék, melyben Casanova farkasszemet

tiltakozna vagy nem venne részt benne, de
egyenesen ő vezényel. (A társaság ugyanis
kis kamarazenekarrá alakul hirtelenében, s
alaposan elhúzzák a hölgy nótáját. Ez
egyébként az egyetlen olyan szexuális
történés az előadásban, melyet frappánsan,
szellemesen valósított meg Kazimir.) A
kettévált - de énjeiben el nem különült -
főhős tehát legfeljebb formálisan
hadakozik önmagával. A nyitóképben C. i.
és C. 2. felvezeti egy-mást, hajbókolásukat
rövid kis intermezzo szakítja meg. Egy
hölgy (álnéző) elragadtatottságában
odalép Casanovához, az pedig igézően
kezet csókol neki. Mire rögtön megjelenik
a nő férfi partnere (szintén álnéző), s egy
csattanós pszeudopofon kíséretében
visszavon-szolja hölgyét a helyére. Mivel
az ötlet humortartalma elenyésző,
hajlamosak vagyunk azt gyanítani, hogy
valamiféle aktualizálási szándék vezeti
Kazimirt (Casanova ma is hódítana? A
Casanovák ma is hódítanak?), de a
folytatásban nem történik több
visszacsatolás jelen korunkhoz. Maradunk
a XVIII. században. Don Juan első és
megfejthetetlen felbukkanása után
főhősünkkel együtt visszaemlékezhetünk a
gyönyörök és

ór Nagy Mária, lncze József és Zsurzs Katalin a Körszínház Casanova-előadásában



gyötrelmek kezdetére. Arra a napra,
amikor Velence legszebb kurtizánja el-
vette a fiatal abbé ártatlanságát. (C. 2. vesz
részt az epizódban - lncze ebben a percben
legalább eljátszhat valamit: kedves
félszegséget, félszet.) Ezután pillanatok
alatt, (lelki) átmenet nélkül eljutunk oda,
hogy a templomban Casanova
prédikációja közben nem Horatius illendő
verssorait idézi, hanem Catullus kevésbé
illendő szerelmes szavait intézi
Catharinához. (S ezt nem a rossz C. 2.

teszi, hanem a jó Kovács lstván!) Majd az
a furcsa helyzet áll elő, hogy főhőseink
felesben udvarolnak: egyikük Catha-
rinának, másikuk a pénzét megérő Tere-
sának teszi a szépet. Catharinát egyelőre
nem sikerül meghódítani, de Casanovát
azon nyomban megvigasztalja két úri-
lány. Az orgia alkalmával Incze ismét
megmutathatja azt a csíkos alsónadrágot,
melyet -- rémlik - már tavaly a Dekame-
ronban megcsodálhattunk rajta. Ezt ismét
egy egyszerű bujálkodási jelenet követi,
melynek az a lesújtó érdekessége, hogy
Teresa anyja (Lengyel Erzsi) rohanja le az
öreg és beteg, de Teresára vágyó
Malipierót, Szirtes Ádámot. Ezután - ha
jól értjük - C. 1. és C. 2. közösen vala-

miféle homoszexuális kalandocskába ke-
veredik, no jó, legalább nem egymással!
Újabb helyszín következik a cselekmény
szempontjából. A színpadkép a
változásokat alig követi, így jobbára ta-
lálgatunk: ez templom, ez most fogadó
lehet. Bellino, a herélt énekes érkezik
vándortársulatával, alighanem e szedett-
vedett csapat képviselné itt most a kaval-
kádot, a színes forgatagot. Bellino való-
jában lány (Kárpáti Denise), aki azért adja
ki magát heréltnek, mert nő lévén
egyébként nem léphetne színpadra. C. 2.

rájön a turpisságra, és azonnal szerelmes
lesz, C. 1. viszont még azt is tudni látszik,
kit rejt a csiricsáré kakasjelmez. A kis
sztori a lelepleződött férfiimitátor csúfos
hoppon maradásával végződik. Casanova
a visszavedlett lányt meny-asszonyi
ruhában odarendeli a templom elé, maga
pedig gondosan elfeledkezik az esküvőről.
Ezt követően - nem egészen érthető
helyszínen - belovagol gróf Szapáry Pál,
pántlikás lányokkal vidoran ihaj-
csuhajozik, hiszen így mulat egy magyar
úr. Casanova elnyer tőle kártyán egy
lányt, aki aztán szenvedő alanya lesz
annak a szex-tettnek, amelyet már
említettem. A meggyalázott fiatal-

asszony és férje keresik az igazságot, a
törvénytől várnák a gaztett megtorlását,
ám az inkvizítorokban velünk együtt
kénytelenek felismerni magát Casanovát,
1. és 2. változatában. Ekkor azonban
elénk bukkan a marcona Don Juan-Nagy
Gábor mint főinkvizítor(?) és abszolút
hatalom(?), s vérdíjat tűz ki Casanova
(mindkét) fejére. A menekülő bűnös útja
Törökországba visz, ahol is hiába
hastáncolnak előtte félcsupasz lányok, ő
egy bábuszerűen mozgó, éktelenül ronda
fizimiskáját jótékony fátyollal takaró
hölgyet választ. E babát ekkor utalásnak
érezzük a Fellini-film emlékezetes
jelenetére, ám később ki-derül, hogy itt e
figura inkább a veszedelmes nemi kórt
jelképezheti. Pár pillanattal később
Casanova ismét Velencében
szélhámoskodik, Catharinát veszi el
feleségül, természetesen pap nélkül.
Felüdítő végre egy darabka tisztaságot
látni - Zsurzs Katiból és Catbarinájából
sugárzik. A megejtett lányt hamarosan
zárdába küldi zord atyja, így Catharina ott
hozza majd világra ifjabb Gíacomót, s ott
tanulja ki a szexuál-akrobatikát, egy
hozzáértő apácatársnő gyakorlati
oktatásának eredményekép-

Kovács István. Incze József és Zsurzs Katalin a Casanovában

A két Casanova (Kovács István és Incze József) és D'Urfé asszony (Turay
Ida) (Erdei Katalin felvételei)



pen. Casanova is látogatást tesz itt, hogy
férfiúi képességeivel még magát a
leskelődő érseket is elképessze. Ám jön
Don Juan, s letartóztatja a páratlan (páros)
szívtiprót. Aki ezek után - mit tehet
egyebet - öt pakli nyerő kártyáját és
szárnyaló szellemét végrendeletileg fiára
hagyja. Úgy tetszik, a szerelmi bajnok
most befejezi földi pályafutását - kivégzés
készülődik (vagy csak vallatáshoz
rendezkednek a derék inkvizítorok(?). C.
1. mindenesetre beül egy rokkaszerű
megfojtógépbe, melynek pánt-ját C. 2 .

húzza egyre szorosabbra a nyaka körül.
(Öngyilkossági kísérlet?) Az elítélt utóbb
mégis inkább magán-zárkába kerül, a
velencei ólombörtönbe, ahol csak az
emlékei vannak vele. Elő is jönnek szépen
sorjában, hogy demonstratív felvonulás
formájában mozgalmasan betöltsék a teret.
Casanova senyvedését azonban
megszakítja a deus ex machina.
Földrengés jóvoltából ki-szabadul a
börtönből, mi pedig a néző-térről -
szünetnyi időre.

A folytatásban a Császárváros, Bécs
várja a főhőst, ahol Mária Teréziával
találkozik, de itt sem történik semmi. A
jelenet alkalmasint azért van, hogy Mária
Terézia (Sütő Irén) kimondhasson egy
poént: „De csúnya férfi lenne maga, ha
nem volna ilyen szép!" Tovább. Pozsonyt
magyar népviseletbe öltözött lányok jelzik,
akik szendvics-emberként óriási
magyarkártya-lapokat hordanak magukon,
így szolgálnak díszletül egy partihoz,
melyben Casanova ki-fosztja Csáky
Miklós hercegprímást. A felháborodott
eminenciás nemhiába interveniál Mária
Teréziánál: a csalafinta Casanovát
kiutasítják a monarchia területéről. (A
hercegprímást viszont gyámság alá
helyezik.) Párizs a helyszíne a következő
huncutságnak. C. 1. arany-csináló
mesternek, mágikus erejű varázslónak adja
ki magát, s teljesen hatása alá keríti az idős
és agyalágyultan naiv D'Urfé asszonyt,
Turay Idát. Ennek a kabarétréfák szintjén
mozgó szélhámoskodásnak az a célja,
hogy a vagyon a mester kezére jusson. A
jómódú öreg-asszonynak Casanova
fiatalságot ígér: át-lényegülhet kisbabává,
akit majd ő nevel fel szép, ifjú lánnyá,
természetesen a gyermektartás költségeit
fedező anyagiak birtokában. Rafinált
trükkök segítségével sikerül is az orránál
fogva vezetni D'Urfé asszonyt, egészen a
nagy, varázs-erejű, misztikus aktusig.
Lezajlik. Mi tagadás: nem esik jól Turay
Idát olyán helyzetben látni, hogy újszülött
(önmaga

által újjászült) csecsemőként, oá-oázva
hagyja el a színpadot. Én már abba is
belepirultam, hogy C. 1. (a Jó Kovács!)
stilizálva megtermékenyítette őt. Minden-
esetre hősünknek hasznos lesz ismét el-
hagynia a tett színhelyét. Irány Orosz-
ország. Casanováék végigmennek Euró-
pán, és egy-egy francia, lengyel, német
„stoppos" lányon. Hamarosan a cárnő
színe elé kerülnek. Nagy Katalin és
Casanova találkozásában végre benne
rejlik a drámai helyzet lehetősége. Ég és
föld, világnyi a távolság közöttük társa-
dalmi léptékben éppúgy, mint önmaguk
emberi ítélete szerint. Holott egyívású
nemiségük mintha egymás felé taszítaná
őket. Egy elementárisan nő és egy elemen-
tárisan férfi játssza itt az örök játék
speciális fordulóját. Van benne feszültség.
Az este folyamán először érezzük, hogy
két ember találkozott: kapcsolatba került
egyik a másikkal. Természetesen gyorsan
túlsiklunk az eseten. S hogy mégis ez lett
az előadás legerősebb jelenete, az nem
kismértékben Kánya Kata érdeme.

Oroszországból Dél-Európa felé indul a
két fél nőcsábász, útközben tűnik fel a
fekete arcú nő, hogy a kellemetlen
betegséget Casanovára ragassza. Ettől
kezdve a főhős gyorsan és megállítha-
tatlanul zuhan lefelé. Már nem kell a
nőknek. Könyörög, sír és rimánkodik, akár
az elején a vén Malipiero, de minden
hiába. Don Juan ismét előterem, s
Casanovát a letartóztatástól csupán a be-
súgói szerep vállalása menthetné meg, de
erre is alkalmatlannak bizonyul. Nincs
más hátra, mint a finálé. Fájdalmas
kétségbeesés, zokogó számadás s
apokaliptikus látomás egy majdani bálról,
ahol Casanova felvetődő neve vissz-
hangtalanul röppen el. Nem ismerik, még
csak nem is hallott róla senki. Hiábavaló
volt tehát minden. C. 1. és C. 2 . méltán
verik össze először egymást, az-tán Don
Juant. Nem sikerült a nagy mű, nem volt
értelme az egésznek. C. 1. , 2 .

térdepelnek, hánykolódnak és egyre
hosszadalmasabban, egyre tűrhetetleneb-
bül zokognak. Valaki rájuk kiabál:
„Szánd-bánd bűnödet, ember, és kérj
bocsánatot, legalább az utókortól!" S ők
megtörve, üvöltve elénk borulnak:
„Bocsánat! Bocsánat!" Hogy aztán egy -

az előzőt sztornózó - fordulattal mégis
Edith Piaf mit sem bánó dala, a „Je ne
regrette rien" hangozzék fel záróak-
kordként (alig valamivel a Marseillaise
után). E szánalmas katarziskísérlet tetőzi
be az előadás sikerületlenségét.

Ami egyébként kifejeződik abban is, hogy
a színészek kötelességteljesítő, de nem
túlzott igyekezetén átüt a fásultság. Nem
kirívó, nem szemet szúró ez az enerváltság
már csak azért sem, mert adekvát az
előadás erőtlenségével. Mégis észrevehető,
mert vannak újonnan szerződtetett
színészek, akikben még buzog a tenni
akarás, a kitűnni vágyás. Emőd György
(gróf Szapáry Pál) friss hangja és Kárpáti
Denise túllőtt robbanékonysága, erőszakos
agilitása teszi igazán érzékelhetővé a töb-
biek beletörődő szövegfelmondását. Va-
lódi feladat senkinek sem jutott. A fő-hős
Casanovának olyannyira nem adatott
jellem, hogy jó Énje éppúgy semmilyen,
mint a rossz. Kovács István beülteti a
szerepbe megnyerő külsejét és modorát,
előírásszerűen jelzi az amorózót. Indigóval
létrehozott mása, lncze József - a
személyleírásbeli eltéréseken túl - abban
különbözik tőle, hogy mindvégig mintha
kissé gyanakvó lenne a tekintete. (Nem
tudhatjuk biztosan, de talán nem is
gyanakvás ez a szemében, hanem a „hogy
kerültem én ide?" tanácstalansága.) A
többi szereplőnek: Nagy Gábornak,
Forgács Péternek, Szirtes Ádámnak,
Bitskey Tibornak, Sütő Irénnek, Gór Nagy
Máriának, Tándor Lajosnak, Polónyi
Gyöngyinek, Gelecsényi Sárának és Bálint
Györgynek csak annyi jutott, hogy testi
valójukban jelen legyenek.

Márk Tivadar jelmezei közül legalább a
két uralkodónő díszes öltözéke őriz még
valamit a hajdani pompából és
fényűzésből. Szinte Gábor díszleteiről
nemigen maradtak emlékeim és
benyomásaim, hacsak az nem, hogy
mintha a tavalyi Dekameron óta kicsit
kopottabban, de változatlanul állnának a
helyükön.
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