
N

O

E

L
m
D
m
M
i
e
g
t
l
m
r
z
k
á
é
m

T
t
h
t
a
p
m
b
t
n
r

s
n
h
s
v
t
v
á
k
t
m

a
a
k
h
J
ú
f
l

ÁNAY ISTVÁN

liverek

gy musical három előadása

ionel Bart világhírű, többezres szériákat
egérő musicalje nem hasonlítható össze
ickens regényével, mégsem kerülhető
eg az adaptáció alapjául szolgáló mű.
ég akkor sem, ha a Twist Oliver

rodalomtörténeti megítélése távolról sem
gységes; lapos és publicisztikus irányre-
énynek éppen úgy titulálták, mint kora
ársadalmi viszonyait kíméletlenül lelep-
ező röpiratnak, írói zsengének csakúgy,
int remekműnek. De még a legszigo-

úbb kritikusok is elismerik az írói ábrá-
olás erejét, szatirikus élét, a figurák -
ülönösen a negatív alakok - életszerű
brázolását, a mű részértékeit. Mind-ezen
rtékek azonban teljesen hiányoz-nak a
usicalből.
Bart csupán néhány epizódot emelt ki

wist Óliver történetéből, s ezekből épí-
ette fel a maga zenés játékát, amely
uszonhét évvel ezelőtt elsősorban a
émaválasztása miatt volt újszerű. Hiszen
z operettek, a musicalek közép-
ontjában mindig egy szerelmi szál van,
íg itt egy szőke kisfiú hányatott sorsát

eszélik el. Nem ez az első rendhagyó
émaválasztása Bartnak, az Oliver! előtt
éhány évvel született a Blitz című hábo-
ús témájú musicalje.

A regény hibái közül a kritikusok
zinte egyöntetűen kettőt találtak lé-
yegbevágónak: az érzelgősséget és a
appy endet. A musical e két jellegzetes-
éget erősíti fel. A regényben is alapjában
éve passzív figura Óliver, akivel leg-
öbbször csak történnek az események,
alamint sokkal életszerűbbek az élet
rnyékos oldalán élő alakok, mint a java-
at birtoklók és élvezők, de ez a két eszté-
ikai sajátosság is meghatározóvá vált a
usicalben.
Bart szövegkönyvében egyetlen drámai

kciója van Ólivernek: a repetakérés. De
z már nincs motiválva, hogy a fiú mitől
ap bátorságot a tettre, a többiek
eccelték netán fel (erre utal az Arany
ános Színház megoldása, ahol sorshúzás
tján választják ki e feladatra éppen ezt a
iút), vagy saját elhatározásából cse-
ekszik így, s ha igen, miért. A későbbiek

ben - függetlenül attól, milyen környe-
zetbe kerül - illedelmes, szófogadó jó
gyerekként viselkedik, s attól függően
kerül a fiú jó vagy rossz pozícióba, hogy
ez a viselkedés mennyire felel meg az
adott helyzetnek.

Míg a regényben a jó vég a korrajz
kompromisszumos lezárásának tűnik, a
musicalben minden a happy endet készíti
elő. A szereplők nincsenek eléggé karakte-
rizálva, míg a jók szinte émelyítően jók, a
rosszak nem eléggé gonoszak, így nem
jöhet létre közöttük valódi drámai ellentét,
nincs igazi alternatíva Oliver, illetve a néző
előtt. Holott Oliver alapvetően két világot
ismer meg - leszámítva a drámai tette
előtti dologházi viszonyokat, illetve az
átmeneti szakaszt jelentő epizódot a
koporsókészítőnél -: Faginét és Mr.
Brownlow-ét. A csavargók, tolvajok világát
és a tisztes polgári létet. Az előbbi érdekes
és vonzó, az utóbbi a megtestesült langyos
unalom. A fináléban Oliver mégis boldo-
gan megy el megtalált nagyapjával a
Fagin-tanyáról. De nem ő választ, az író egy
nézői igény maximális kiszolgálását tartja
szem előtt, amikor önkényesen így alakítja
a történetet.

De a gyerekeket tolvajlásra tanító és
késztető, a gyerekmunkából élő Fagin sem
válik ellenszenvessé, sőt szeretni és saj-
nálni való öreg ő, akitől mint a gyerekek
jótevőjétől búcsúzhatunk el. Persze tudja a
szerző, hogy kell egy igazi negatív figura is
a darabba, sőt azt is tudja, hogy még egy
látszólag rendhagyó tárgyú musicalből
sem hiányozhat a szerelem, így fontos sze-
repet kap egy kíméletlen, hidegfejű tolvaj,
Bill Sikes és egy szeretetre éhes, romlottsá-
gában is igaz szívű, Oliver útját egyengető
lány, Nancy, valamint a kettejük közötti
nem éppen felhőtlen kapcsolat, amelyet a
lány szentimentális vallomása és melodra-
matikus halála - Bill megöli - tesz kellő-
képpen szirupossá.

Pontosan van kimérve, kidekázva min-
den szerep, minden hatáselem, még ha
dramaturgiailag nem is hibátlan a mű.
Például Oliver eladása, a koporsókészítő-
nél játszódó jelenet súlytalanul könnyed,
ami nemcsak a fiú rebellis tette utáni drá-
mai feszültséget oltja ki, de nem ad kellő
hátteret a darab kulcsfontosságú Where is
Love című dalához, illetve a fiú szökésé-
hez sem. Vagy a darab másik dramatur-
giailag fontos epizódja - a koldusasszony
elárulja Oliver születésének titkát - kaba-
réízű csetepatéba van ágyazva, így elvész
a közlés súlya. Persze ezeket a megoldá-
sokat sem a véletlen vagy a hozzá nem
értés szülte, nagyon tudatosan minden
valódi drámai mozzanatot kiiktat a
szerző a darabból, csak a kellemesség
érvényesülhet.

Természetesen egy musical megítélése
csak a szövegkönyv és a zene együttes
vizsgálatával lehetséges. Bart zenéje
összhangban van a szövegkönyvről mon-
dottakkal. Kellemes, fülbemászó, de
nem eléggé jellegzetes, nem elég igé-
nyes és főleg nem drámai muzsika ez. A
két világ jellemzése közötti különbség
élesen kimutatható a jelenetezésben és a
jelenetek zenei kezelésében. Míg a pol-
gári világot csak a második részben és
csak néhány jelenetben mutatja be a
szerző, s e jelenetekben mindössze egy
önálló szám van, addig a Fagin-banda
jelenetei töltik ki a darab túlnyomó
részét, s csaknem minden dal ezekben a
jelenetekben hangzik el.

Bart nyilatkozatai szerint darabja a
szeretet kereséséről szól. Éppen ezért
zenedramaturgiai funkciója van Oliver
egyetlen, „Ó, ó, ó, ki mondja meg, / a
szeretet merre van?" kezdetű dalának.
Erre felel a második rész hangsúlyos
pontján a másik „ária", Nancyé,
amelyben szerelméről dalol, illetve
visszatér Oliver dalának motívuma a fiú
és Brownlow jele-

Széplaky Endre (Fagin) a gyerekekkel a békéscsabai Oliverben (Váradi Zoltán felv.)



neteiben. Ezáltal zeneileg kapcsolódik
össze Óliver szeretetvágya és a polgári
világ befogadó gesztusa zenében, illetve
ellenpontozódik egy sikerületlen szere-
tetkeresési kísérlet zenei ábrázolásával. De
mindez édeskevés ahhoz képest, amilyen
sok eszközzel teszi „kívánatossá" az író-
zeneszerző a fagini életet.

Mindezzel azért is kellett ilyen rész-
letesen foglalkozni, mert a darabot hu-
szonhat évvel az angliai premier után
nálunk egyszerre három helyen mutatták
be - az Arany János Színházban, Békés-
csabán és Zalaegerszegen -, s mind a
három színházban a gyerekek alkotják a
közönség zömét, így a darab zenei, dra-
maturgiai felépítéséből adódó következ-
tetések befogadói szempontból különösen
fontosak s ellentmondásosak. Ugyanis a
gyerek a felnőttnél is erősebben azonosul

Oliverre, éli át a fiú ide-oda hányódását,
de a két világ közötti választás dilemmáját
is. S a gyerekekvoksa nem kétséges - ezt a
tetszésnyilvánítás pontosan kifejezi. Végső
soron tehát úgy működik a darab, hogy
kicsit megborzolja a nézők fantáziáját,
eljátszatja őket azzal a gondolattal, milyen
érdekes lenne belekóstolni egy picit a
Fagin és bandája képviselte életbe, de
mindennél jobb a biztonság, tehát térjünk
gyorsan vissza a realitásokhoz, a kon-
szolidált életvitelhez. Ez a lapos idill nem
azonos a drámai konfliktusok után bekö-
vetkező megtisztulással, ez a mű nem a
művészet, hanem a rutinos, tét nélküli szó-
rakoztatás kategóriájába sorolandó. De a
darab mély értelműnek és művészinek
mutatja magát, épp ezért hatása - különö-
sen a gyerekek számára - nem nevezhető
egyértelműen pozitívnak.

A magyar rendezőket mindenekelőtt a
darabnak a maga nemében bravúros film-
változata nyűgözte le, s a budapesti meg a
zalaegerszegi előadásokon - az eredeti
produkcióhoz való szükségképpeni lényegi
hűség mellett - a filmélmény hatása
érződik. Ami mindenekelőtt a filmhatások
pontos leképzésére való törekvésben ta-
pasztalható, ám ez a pontosságigény nem
mondható el teljes mértékben a zenei
hangzásról. A három előadásnak azonos a
zenekari alapja, de ez árnyalatnyi tempó-,
ritmus- és hangzáskülönbségeket mutat a
filmihez képest, s a nüansznyi változások
tovább lágyítják, még érzelmesebbé teszik a
darab zenei anyagát, így az előadást is.

Bassa Lia fordításában különböző nyelvi
rétegek keverednek, hol a helyzeteknek
megfelelően, hol nem. Oliver választékos
beszéde magyarul mesterkéltnek hangzik,
máshol viszont a szöveg humora olcsó
poénná torzul (például „Könyvbe lábad a
szemem"). A szöveggondozás több helyen
következetlen. Például a darab első felé-
ben Mr. Bumble, a dologház egyházfija azt
állítja, hogy ő adta a fiúnak a Twist Oliver
nevet, a második részben viszont a kol-
dusasszony vallomásából nem ez követke-
zik. Pesten és Békéscsabán Olivernek ejtik
a fiú nevét, ugyanakkor Faginnak a ban-
dafőnökét, s az Oliverre kér a rím; Zala-
egerszegen a rímhez igazítják a fiú nevét:
Olivér, de angolosan Fegint monda-nak;
mindhárom előadásban a többi név
angolos ejtésű.

A fővárosi és a békéscsabai előadásban
egy dramaturgiai változtatás borítja fel az
amúgy is ingatag belső egyensúlyt: az
„Üde, szép a piros rózsám" kezdetű szá-
mot - ami a Mr. Brownlow-nál lábadozó
Oliver álmában jelenik meg - áthelyezik, s
akkor hangzik fel, mielőtt a fiút Bill és
Nancy elrabolja és visszaviszi Faginhez.
Ezzel a polgári világot megelevenítő jele-
netben elhangzó dalt is kivették a maga
közegéből, így végleg elszegényítették a
cselekménynek ezt az oldalát. Arról nem
beszélve, hogy ez a változtatás teljes időza-
vart okoz: a hajnalt idéző dal azt sugallja,
hogy a fiú kora reggel megy jótevőjének
megbízatását teljesíteni az antikváriushoz.

A békéscsabai előadást Rencz Antal
rendezte. Legnagyobb érdeme, hogy a
polgári világ képviselőit olyan színészek-
kel játszatta - Dariday Róberttel, Lengyel
Istvánnal és Szeli Ildikóval -, akik képesek
voltak erőt és súlyt adnia darab e
gyengébb vonulatának is, így némileg
helyrebillent az előadás dramaturgiai
egyensúlya. Az előadás egésze azonban
igen szegényes.

Rácz Tibor, a zalaegerszegi Fagin (Keleti Éva felv.)



Egy félkörívben elhelyezett, közép felé
emelkedő fa emelvényrendszer s egy
kötélháló képezte a díszlet alapját, amely
azonban sem bejátszható terek kialakítá-
sára, sem a jelenetek hangulatának meg-
teremtésére nem adott lehetőséget. A
kötélháló a darab elején szimbolikus
értelmű volt - a nyitó kórus alatt a néhány
dologházi gyereket befedő hálót mint egy
képlékeny börtönrácsot húzták le -, míg a
befejezéskor konkrét jelzéssé vált - Bill
ezen akar menekülni, s itt éri a halálos
lövés. A szinte brechti módon
lecsupaszított térben kortalanságot sugalló
ruhákban mozogtak a színészek. A lát-
ványvilág stilizáltsága nyilvánvalóan a
darab aktualitását volt hivatva szolgálni,
miképpen ezt tette a műsorfüzet az éhező
afrikai gyerekek ismert fotóival is, de végső
soron jellegtelenné vált.

Egy musical nem képzelhető el éne-
kelni és táncolni jól tudó színészek és
kórus nélkül. Márpedig mindenekelőtt a
színház stúdiósaiból álló kórus - amely-
nek hol a bandát, hol utcai tömeget kel-
lett érzékeltetni - szakmai felkészültsége
nem ütötte meg a megkívánt és szükséges
színvonalat. Talán ez okozhatta azt, hogy
az előadásból hiányoztak a tuttik, a
finálék.

A színészi játék általános jellemzője a
rájátszás volt, mintha a színészek és a
rendező kevésnek találná a szöveg, a
zene, a gesztus, a kapcsolatok egyszeri
hatását, minden megnyilvánulást több
eszközzel is nyomatékosítottak. Ez Szép-
laky Endre habitusában találó és hiteles,
de játékában erőtlen és modoros Fagin-
jére éppen úgy érvényes, mint Vitz Eva -
a három előadás egyetlen felnőtt - Oli-
verjére, sőt még Sövény Tibor csibészes
Dörzsöltjére és Monori Balázs férfias,
erőteljes Billjére is. Nancy szerepét
Gyuricza Liliann balesete miatt az elő-
adások egy részében a Betet játszó Dolp
Andrea vette át, így az utóbbi figura ki-
esett az előadásból. Mivel én a baleset
utáni verziót láttam, a produkció ezen
szálának megítélése irreális, így ettől el
kell tekintenem.

Zalaegerszegen Halasi Imre rendezé-
sében a történet ideje áthelyeződött szá-
zadunk húszas-harmincas éveire. E vál-
toztatásra minden bizonnyal a zene han-
gulata, stílusa alapján került sor. A díszlet
meghatározó eleme egy vöröses-szürkés
téglafalakon nyugvó széles vashíd,
amelyhez létrák, lépcsők és falkiegészí-
tések kapcsolódnak, s így különböző
hangulatos és jó terek keletkeznek, bár az
átdíszletezés nehézkessége lelassítja a

jelenetváltásokat. A jelenetek egyértel-
műen a választott kor hangulatát közve-
títik, s ezen belül igen kifejező az a kont-
raszt, ami az eredeti helyén megszólaló,
álomszerű „Üde, szép a piros rózsám" dal
epizódja és a reális többi között látvány-
ban megjelenik, amikor is a szereplők
állandó, de egységesen fehér jelmezük-
ben tűnnek fel. (Még erősebb lehetne a
hatás, ha ez a jelenet a darab eredeti korá-
nak jelmezvilágában játszódna.)

Az előadás erőssége is, gyengéje is az,
hogy a kórustagok zöme gyerek. Erős-
sége, mert a gyerekek játékától megkapó
természetesség és hitelesség jellemzi a
jeleneteket, különösen a Fagin-tanyán
játszódókat; de gyengéje is, mert a gyere-
kek technikailag nem elég képzettek,

főleg a táncokban, a színészi alakításban.
Érdekes, hogy ezek a hiányosságok nem-
csak a civil, illetve amatőr gyerekeket,
hanem a színház stúdiósait is jellemezték.
Tehát ennek az előadásnak is a
kórusmunka volt a leggyengébb pontja.

Olivert két gyerekszereplő keltette
életre. Mindketten lenyűgözően játszot-
ták-élték szerepüket: Solti Oszkár komo-
lyabban és megbízhatóbban, Domján
Róbert invenciózusabban s érzékenyeb-
ben. Mindkettejüknek a legtöbb gondot
Oliver „nagyáriájának" eléneklése jelen-
tette. Ehhez a dalhoz ugyanis nem elég a
tiszta intonáció, a biztos zeneiség, szí-
nészi jelenlétre is szükség lenne, s ez
bennük ehhez a feladathoz még nem
elégséges. Érdekes, bár kissé didaktikus

Kristóf Tibor (Fagin) és Pasqualetti Gergő (Oliver) az Arany János Színház előadásában
(lklády László felvétele)



megoldás az, hogy az első rész végén,
Oliver elfogásakor kimerevedik a pilla-
nat, s a fiú ismét elénekli a „Ki mondja
meg" kezdetű dalát. Ennek a dalnak a
zenei ellenpontját, Nancy dalát a zene
operettes felhangjait felerősítve adta elő a
kissé hideg szerepformálású Fekete Gizi.
Segesvári Gabriella Bet kicsi, de fontos
szerepét minden hivalkodás nél-kül tette
jelentőssé, nagyon jól ráérezve a musical
stílusára.

Pogány György Bill szerepében nem
elég gonosz; mintha a színész mindig
meg-torpanna: intrikusnak induló
megszólalásai, gesztusai menet közben
megszelídül-nek. Marosi Péter
mozgásban-figurában jól kidolgozott
epizódalakítása figyelemre méltó. Szeretni
való, kedves vagányt ját-szik, s a
tömegjelenetek motorja Kerekes László,
Dörzsölt szerepében.

Az előadás legjobbja Rácz Tibor
Faginje. A színész természetesen nem
játszhat más Fagint, mint ami meg van
írva, de játékába visszacsempész valamit
a Dickens-figurából is. Ez a Fagin nem
egyértelműen sajnálni való még a banda
szétugrasztásakor, kincseinek elveszté-
sekor sem. Erőszakos, pénzsóvár, minden
hájjal megkent, a gyerekeket kihasználó,
ugyanakkor esendő, a gyerekeket szerető
figura. A színész nagyon pontosan
elkülöníti a figura két megnyilatkozási
módját: a prózai jelenetek realista
ábrázolásával szemben a zenei részek-ben
a valóságnak - kor, habitus stb. - fittyet
hányó zenés-táncos színészi megjelenítés
érvényesül. Ebben az előadásban valósul
meg leginkább a produkció egészére
érvényesen ez a kettős ábrázolás-
technika, a számok koreográfiájában
éppen úgy, mint a prózai jelenetek hite-
lességre törő kidolgozottságában is. Rácz
előadásában bravúros Fagin „Én nem
vagyok rossz igazán" dala, akárcsak az
előadás utolsó jelenete, amelyben a tüne-
ményes gyerek, Pataki András, a színész
minden szempontból méltó partnere.

Az Oliver hivatalos magyarországi be-
mutatója - a főiskola 1983-as vizsgaelő-
adását követően - az Arany János Szín-
házban volt. Korcsmáros György rende-
zésének vitathatatlan erénye a tömeg-
mozgatás, az együttes-megjelenítés, az
előadás-lebonyolítás profizmusa, ugyan-
akkor a prózai jelenetek, a figurák
jellemzése, a kapcsolatrendszerek
kidolgozására nem sok energiája maradt.

Götz Béla megtört vonalú, lépcsőkkel
és lejtővel tagolt, forgóra szerelt hídszer-
kezete - néhány járulékos elemmel ki-
egészítve - különféle téralakzatok kiala

kítására nyújt lehetőséget, és gyors, egy-
másba úsztatott jelenetváltásokat tesz
lehetővé. Borsi Zsuzsa jelmezei szín-
pompásak, Szirmai Béla koreográfiája
ugyan nem nevezhető túl bonyolultnak s
eredetinek sem, de a táncokat a zömmel a
színház stúdiósaiból álló kar pontosan és
dinamikusan el tudja táncolni.

Itt is gyerek, Pasqualetti Gergő alakítja
Olivert, kicsit színtelenül, fádul. Így a
központi figura passzivitása, ami a darab
felépítéséből következik, az előadásban
még feltűnőbb, a gyerekszínész szőke-
sége kevés ahhoz, hogy összetartsa a pro-
dukciót. A főbb szerepeket lekettőzték.
Dörzsölt hálás szerepében Gáspár Antal a
vagányságot, Puskás Tivadar a gamin-
séget hangsúlyozza. Billt Basa István is,
Fésüs Tamás is egy vadnyugati filmből
előlépő cowboynak ábrázolja, de a külső-
ségek hangsúlyozása menthetetlenül a fi-
gura paródiáját eredményezi. Nancy szere-
pét hárman alakítják. Frajt Edit hideg és
dekoratív, Simorjay Emese érzelmes, Sza-
bados Zsuzsa temperamentumos, de lírája,
és drámai ereje is van figurájának.

Fagint Perlaky István és Kristóf Tibor
játssza. Mindkettejük alakításában igen
erősen kifejeződik - nem függetlenül a
rendezői koncepciótól - a Bart által is
hangsúlyozott szeretetre vágyás, ennek
megfelelően inkább szeretni való, mint el-
ítélendő az ő Faginjük. Különösen Perlaky
lágyítja el, lirizálja a figurát. A kellemes lírai
baritonján megszólaló dalokból hiányzik
minden érdes felhang, sőt az érzelmesség
válik bennük uralkodóvá, s így elsősorban
a figura zenei megfogalmazásától válik
egyértelműen pozitív alakká a nézők sze-
mében. Kristóf alakításában viszont igen
sok a groteszk vonás, ettől a figura sokkal
összetettebb, ellentmondásosabb, az adott
keretek között dickensibb. Az előadást
záró dalának kikerülhetetlen szentimenta-
lizmusát egy-egy gesztussal, a Dörzsölttel
való intermezzójának felerősítésével tudja
semlegesíteni.

Az előadás legmegoldatlanabb része a
polgári világ ábrázolása, ,amely olyan jel-
legtelen és erőtlen, hogy szinte értelmet-
lenné válik a darab ezen vonulatának
funkciója. Ennek ellenére nem kell
különösebb jóstehetség ahhoz, hogy
kijelentsük: ennek a zeneileg,
dramaturgiailag kommersz, gondolatilag
közhelyes darabnak - ha nem is az
Angliában megszokott ezres, de a hazai
méretekben rangos - százas sikerszériája
az Arany János Színházban biztosítva van.
Az előadás jellegét legpregnánsabban
kifejező hosszú, tapsos fmálé nagy
sikeréből mindenesetre erre
következtethetünk.

Oliver

Charles Dickens Twist Oliver című regé-
nyét színpadra alkalmazta, a verseket írta és a
zenét szerezte: Lionel Bart. Fordította: Bassa
Lia. A dalszövegeket fordította: G. Dénes
György és Korcsmáros György.

(Arany János Színház)
Díszlet: Götz Béla m. v. Jelmez: Borsi

Zsuzsa m. v. Zenei vezető: Nagy Árpád.
Koreográfus: Szirmai Béla m. v. A rendező
munkatársai: Gárdonyi Edit, Matekics Éva m.
v., Szabó Sipos Márta. Rendezte: Korcsmáros
György.

Szereplők: Kristóf Tibor - Perlaky István,
Frajt Edit - Simorjay Emese - Szabados
Zsuzsa, Korcsmáros Péter m. v. - Sárosi
Gábor, Szécsi Vilma, Peczkay Endre, Vár-
hegyi Teréz, Móni Ottó, Kassai Ilona, Bíró
József, Pasqualetti Gergő, Basa István -
Fésüs Tamás, Gáspár Antal - Puskás Tivadar,
Maday Emőke, Karsai István, Pasqualetti
Ilona, Bodó Györgyi, Imre István, Lukácsi
József, Cs. Szabó István, valamint a színház
stúdiósai és a Magyar Állami Operaház
gyerekkórusa.

(békéscsabai Jókai Színház)
Díszlet- és jelmeztervező: Stache Eva. Ko-

reográfus: Felkai Eszter. Rendezte: Rencz
Antal.

Szereplők: Vitz Éva, Széplaky Endre,
Sövény Tibor, Monori Balázs, Gyuricza
Liliann, Dolp Andrea, Géczi József, Nagy
Mari, Dariday Róbert, Kincses Károly, Pálfy
Margit, Csizmadia Eva, Szatmári Gábor, Len-
gyel István, Szeli Ildikó, Szentirmay Eva,
Marinkovics Zsuzsa, Bencs Sándor, Józsa
Mihály, Pál János, Novák Eva.

(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)
Zenei vezető: Kemény Gábor. Dramaturg:

Böhm György. Koreográfus: Geszler György
m. v. Díszlettervező: Menczel Róbert. Jelmez-
tervező: Laczó Henriette. A rendező és a
koreográfus munkatársa: Stefán Gábor. Ren-
dezte: Halasi Imre.

Szereplők: Solti Oszkár - Domján Róbert,
Rácz Tibor, Kerekes László - Szinovál Gyula,
Pogány György, Fekete Gizi, Segesvári Gab-
riella, Balogh Bodor Attila m. v. - Mester Ist-
ván m. v., Egervári Klára, Siménfalvy Lajos,
Fráter András, Szoboszlai Eva, Schaeffer
Andrea, Marosi Péter, Varsa Mátyás, Mészá-
ros Ildikó, Bogár Andrea, Bogdán Marianna,
Borsos Beáta, Farkas Tünde, Kántor Andrea,
Korcz László, László Viktória, Novotni Szilvia,
Pataki András, Pásztori Krisztina, Pintér
Szabolcs, Radics Igor és a színház stúdiósai.

Helyreigazítás!

Az 1987. januári számunk Szabadkai válto-
zások című cikkében sajnálatos elírás történt.
Az Újvidéki Színház kérésére közöljük, hogy
a változatlanul avantgarde programot valló
színház igazgatója Faragó Arpád. A tévedé-
sért elnézést kérünk.


