
Igazán kár, hogy ez az érdekes, eredeti
elképzelés nem tudott a színpadon reali-
zálódni. Egy klasszikus görög templom
homlokterében tógában és tunikában ágá-
ló színészekkel nem is igen lehet ilyes-
fajta asszociációkat felkelteni. Viszont e
koncepció következményeképpen a kar
tagjai különbözőképpen reagáltak, illetve
egyáltalán nem reagáltak az előttük ki-
bontakozó, végbemenő tragédiára.

Volt, akit a látottak logikus módon fel-
kavartak, megráztak, a többiek viszont, a
néző számára érthetetlen módon, kö-
zönnyel, rezzenéstelen arccal vették tu-
domásul a borzalmas gyilkosságok hírét.

A rendezés - úgy tűnik - általában is
hangsúlyozni kívánta a környezet rész-
vétlenségét, érzéketlenségét. Ezt a törek-
vését nyomatékosította az előadás elő-
hangja- és záróakkordjaként - igen hatá-
sosan - a Médeiát csúfoló, gúnyoló gye-
rekhad felléptetése.

Kétségtelen, hogy Jordánék produk-
ciója ezúttal - mint mondani szokás - csak
„felébe-harmadába" sikerült. De még így
is, félkész állapotában is egyike volt az
idei nyári évad legérdekesebb,
legjelentősebb produkcióinak. Ez a kis
kaposvári különítmény megérdemelné,
hogy további próba- és előadáslehetősé-
get kapjon, és kész állapotig juttassa el
ezt a Médeiát - mindnyájunk gyönyörű-
ségére.

Euripidész: Médeia (Pécsi Nyári Színház)
Díszlet-jelmez: É. Kiss Piroska - Donáth Pé-
ter. Zenei vezető: Hevesi András. A rendező
munkatársai: Serf Egyed és Stella Attila. Ren-
dezte: Jordán Tamás.

Szereplők: Tóth Eleonóra, Tóth Béla,
Dánffy Sándor, Spindler Béla, Lázár Kati,
Lengyel Ferenc, Kiss Andrea, Kristóf Kata,
Miczky Stella, Németh Judit, Dunai Károly,
Krum Adám, Lugosi György, Lukács Zoltán.

STUBER ANDREA

Goldoni se zsörtölődhet

A Két úr szolgája Egerben

Ma Goldoni egynémely korai darabját
nézvén ismerkedik a közönség a comme-
dia dell'artéval, hiszen az olasz vígjáték-
író - szándékaitól többé-kevésbé függet-
lenül - még alig szakadt ki a régi, jól
bevált műfaj bűvköréből. Jó néhány szín-
darabjában a tradicionális tizenhárom fős
szereplőgárdát vonultatja fel, s ezen belül
is a hagyományos figurákat. A Két úr
szolgájában az előírások szerint meg-
található a két páros: Pantalone, a mindig
velencei illetőségű kereskedő és a jogász
Dottore (itt Lombardi néven), csak-is
Bolognából, ahol az egyetemen kita-
nulhatta a latin nyelvet és az ügyvédi
szófacsarást. A két gazdag apaszereplővel
szemben a szolgák duója állna. Ők
hagyományosan bergamóiak, az egyikük
agyafúrt, másikuk kelekótya. Igaz, Gol-
doninál elválnak jellemútjaik. Arlecchino
kisajátítja magának a kettejükre eső
élelmességet és tutyimutyiságot, szélhá-
miát és hebehurgyaságot. Bonyolultabb
lesz, összetettebb jellemmé fejlődik
Hova-tovább maszkból emberré válik. Ezzel
szem-ben Brighella, bár társadalmilag
avanzsál, hisz fogadós lesz,
dramaturgiailag háttérbe szorul és
eljelentéktelenedik. Ugy is tűnik mindig a
Goldoni-előadások láttán, hogy a
Brighellát alakító színész aluljátssza
szerepét, holott lehetőségei szűkültek be
Goldini újítása által, legalábbis a
commedia dell'arte eredeti figurájához
viszonyítva. Brighella tehát többé-
kevésbé kiszorult a meséből, de amennyit
ezzel vesztettünk, annyit nyertünk
máshol. Mégpedig Arlecchinón, akit a Két
úr szolgájában történetesen Truffal-
dinónak hívnak. Ő újjászületett, pon-
tosabban megszületett, életre kelt az olasz
vígjátékíró által. Egyszerű klisé volt, s
Goldoni keze alatt átélhető jellemmé
formálódott. Adott esetben ezért érte meg
szétfeszíteni a commedia dell'arte amúgy
rugalmas kereteit. Még akkor is, ha az új
vígjáték nem tudott úgy elszakadni a
régitől, mint ahogy azt a szülőatya
elképzelte. Túl erős a köldökzsinór. A
színházak tehát úgy játsszák Goldonit,
hogy éppen a commedia dell'artét
mutatják fel benne. Ehhez ragaszkodik
Gali László is, aki idén nyáron ismét
megrendezte a Két úrszolgáját, ezúttal az

egri Líceumban.

A tekintélyes tanintézet udvarát kedé-
lyes díszlet tölti be, hadd derüljenek a
komoly falak is a vakáció idején. A néző-
térrel szemben cirkuszsátor áll, kis piros
zászlók libegnek a tetején, a festett vász-
nakon Velence képe. Balra vászontető alá
húzódott be a korabeliféle zenekar, a jobb
oldali fedél alatt bazári raktár: jel-mezek,
bábuk hevernek itt. Vásári a hangulat. A
textilfalak mozgékonyak; egy-egy
darabjuk úgy jár-ereszkedik, mint a
reluxa. Piros Sándor egyszerűségében is
tetszetős díszlete a maga szimmetriájával
is harmonikus teret kínál a játékhoz. Egy-
két tárggyal ügyesen megoldja a hely-
színváltozásokat: Pantalone szalonját a
fogas jelzi, az utcán pedig akkor vagyunk,
ha látjuk Brighella fogadójának cégérét.
S ha PENZIÓ helyett a cégtáblán ezt
olvashatjuk: ÓIZNEP, akkor belül kerül-
tünk a fogadó nem létező ajtaján. Minde-
nekelőtt frappáns a díszlet, míg Szakács
Györgyi m. v. jelmezei fölöttébb szemre-
valók is. A kosztümök színháztörténeti
hitelűek, a commedia dell'arte szokásait
követik. Ezen túlmenően vannak állatra
emlékeztető vonásaik is: Lombardi dok-
tor fekete köpenyével denevérre emlé-
keztet, míg Florindo kék kakadunak hat.
Truffaldino a hagyományos színes fol-
tokat hordja, legalábbis derékon felül.
Szellemes ötlet a jelmeztervezőtől, hogy
az öltözék folytatását Smeraldinára adja:
a szolgálólány viseli ugyanazokat a tarka
kockákat a szoknyáján, mint amelyek fe-
lül Truffaldinót ékesítik. A romantikus
sorsú szerelmesek, Florindo és Beatrice
élénk színű bársonyokban pompáznak, a
nem kevésbé szerelmes másik pár, Cla-
rice és Silvio pedig fehérek, rizsporosak
és rokokók. Az ő arcuk púderezett (a sza-
bályok szerint ez helyettesítheti a masz-
kot), Florindóéké fedetlen és festetlen, a
többi férfi maszkot visel. Mondaná is
Goldoni, hogy ami itt folyik, az nem
commedia giocosa (vagyis játékos vígjá-
ték, mert így nevezte művét), hanem az
elpusztíthatatlan commedia dell'arte. Ő
maga hevesen ellenezte a maszkok hasz-
nálatát. Úgy vélte, minden esetben a szí-
nész kárára van, akár örömöt, akár nyo-
morúságot akar játékával kifejezni.

De ő nem ismerte Epres Attilát. Aki itt
úgy vonja ki arcát a játékból, hogy tökéle-
tesen pótolja a hangjával és a testével.
Ráadásul ártatlanul csillogó, világos sze-
mei vannak, melyek élénken játszanak a
barna maszk mögül. Epres Attila virtuóz
Truffaldino. Pipogyának és esetlennek
legalább olyan meggyőző, mint furfangos
cselszövőnek. Éppen olyan, amilyen-



nek Brighella mondja: „néha csupa ész,
néha meg mint a tök". Ördögadta fickó.
Epres a Figaro házassága vezérszerepé-ben
nem volt teljesen felszabadult, most
viszont annak látszik. Mindenekelőtt a
dinamizmusa magával ragadó. Mozgás-
bravúrjával annak rendje és módja szerint
csúcsponttá teszi a második felvonásnak
azt a jelenetét, melyben két urának
egyszerre szolgálja fel az ebédet. Ak-
robatikus ügyességgel repked a tálcák
után. Alakításának technikai kidolgozott-
ságához tartozik az is, hogy hangsúlyai-
nak és gesztusainak komplett jelrend-szere
van. s ne feledkezzünk meg a humoráról!
Epres nagyon is helyénvaló és mértéktartó
magánszámokat mutat be. Rendkívül bájos
lazzo például az a jelenet, melyben a
felbontott levél visszaragasztása során
eljátssza a kis vakond esetét a
rágógumival. A másik emlékezetes játéka
az a néhány ínycsiklandozó perc, amikor a
remegő pudinggal folytat reménytelen
küzdelmet. Tudniillik nem tud ellenállni a
csábító édességnek.

A puding lenyűgözően valódi, harapni
való, gyönyörű darab. Része annak a
mívességnek, amely a rendezést jellemzi.
Gali László ügyel a részletekre, nem veszi
félvállról a nyári szórakoztatást.
Alapossága ott kezdődik, hogy koreográ-
fusi precizitással rendezte el a szereplő-
csoportokat. Stílusukat és korstílusukat
tekintve egymástól elütő párosokat állított
pontos rendben a színpadra. Ez az
eklektika nem bántó, hiszen a szereplők
páronként mást-mást képviselnek. Truf-
faldino és Smeraldina a talpraesettség,
elevenség és vitalitás megtestesítői. Ok a
reneszánsz életöröm. Ebben méltó pár-ja
Epres Attilának a szobalányt alakító
Saárossy Kinga. Mértékkel harsány, ve-
hemens, de az életkedve elsöprő. Egy
tévedésnek viszont velünk együtt áldo-
zatává válik: a felvonászáró dalbetét elő-
adása őt sújtja. Ez az olcsó poénú, ízetle-
nül hatásvadász kuplé egyike a színre vitel
sajnálatos túlzásainak. Éppígy sok az,
amikor Pantalonét rendre és dobszóra has-
ba vágják, vagy amikor ugyanő félelmében
önmagát szorongatja, nem is akárhol.

De nézzük tovább a duókat: Florindo és
Beatrice barokkosan túlzó, romantikus
hősszerelmes párost alkot. A fiúruhába
öltözött Beatrice Oláh Zsuzsa meg-
formálásában mélyen átélten szenvedélyes
és patetikus. Lendületesen fokozza
érzelmeit, teljes komolysággal adja át
magát szíve hevének. Gáspár Tibor Flo-
rindo-alakításában néhol felcsillantja az
irónia lehetőségét is (például amikor el-

Román Judit (Clarice) és Megyeri Zoltán (Silvio) az egri Két úr szolgájában

Truffaldino: Epres Attila



tamburmajorkodik a botozási jelenetben),
aztán nemigen váltja be. Holott annak a
zenés belépőnek, amellyel Gáspár szín-
padra lép - egy feszes tangóról van szó,
olyan rímekkel, mint kemény-remény -,
jót tenne egy kis idézőjelbe tétel. Ha ezt a
betétszámot némi groteszk karikírozás
ízesítené, nagyon lehetne szeretni. De hát
Gali bizonyára úgy gondolta, hogy
Florindo és Beatrice vegye magát egészen
komolyan. Ezért aztán Oláh Zsuzsa olyan
indulatokkal dalol, mintha Kocsma Jennyt
énekelné, el nem idegenítve, a
Koldusoperából.

Itt térjünk ki egy pillanatra a zenére,
illetve magára a zenésítésre. Gali László
akkor használta fel először a Papp Zoltán
szerezte és Sztevanovity Dusán szöve-
gezte dalokat, amikor négy évvel ezelőtt
Debrecenben vitte színre a Két úr szol-
gáját. A kritikusok többsége annak ide-
jén szóvá is tette, hogy a muzsika itt
szükségtelen, csak lassítja, széttördeli az

előadást, mely ennek következtében nem
képes felperegni. S bár úgy fest, hogy a
rendező az akkori bírálatok némely pont-
ján legalábbis elgondolkodott, ha ugyan
egyenesen meg nem szívlelt egyet s mást,
a zenéről nem mondott le. Lelke rajta;
engem nem zavar. Nem kellemetlen Papp
Zoltán dallamos zenéje, Sztevanovity Du-
sán szövegei pedig oly kínosan rímesek
és rémesek, hogy helyenként határozottan
nevettetők.

A szereplők sorában Clarice és Silvio
következik, letűnt korok életképtelenné
lett ifjai. Román Judit alakítása kapcsán a
megbízhatóságot lehet kiemelni. Tisz-
tesen elénekli a szólamait, s felskicceli a
típust. A nyafka és szerelmes Claricét
nyafkának és szerelmesnek mutatja. Le-
hetne kicsit harcra készebb és akaratosabb.
Erre módot adna neki az az ötlet is, hogy
egyszer valószínűleg megveri a saját ap-
ját a színfalak mögött. Úgyanis miután
dérrel-dúrral távozik, csörömpölés hal

latszik a takarásból. Ekkor még nem tud-
ni, hogy valami gikszer történt-e ott a
kellékesek környékén, s huncut bizony-
talanságban figyelünk a zajokra. A máso-
dik csörömp aztán leszögezi, hogy nem a
véletlen játszik, hanem a rendező játszat
dulakodást. Kedvesen becsapós poén.

Megyeri Zoltán Silviója a néző eszébe
juttatja a színész Cherubinját a Figaro
házassága előadásából. Ahogyan Epres
Attilánál sort alkotnak lassan a minden
lében kanál játékmesterek (pedig milyen
tökéletesen kitöltött egy egészen más-
fajta skatulyát indulásakor, a Vérszerző-
dés című filmben!), úgy Megyeri is típust
ismétel. Jól állnak neki a rokokó figurák.
A kisfiús bájhoz, a gyermeki hévhez és
duzzogáshoz férfihiúságot és némi iróniát
kever. Szellemes például, hogy térd-re
rogy, majd mikor elhurcolják imádott-ja
elől, ő változatlan pózban tartja magát,
amíg ki nem cipelik a színről. Vagy ez az
„átirat": - Hű vagyok kegyedhez! - Hű,
hogy hazudik!

Megyeri Zoltán és Román Judit az egri
színészek legfiatalabbjai (bár már meg-
érkezett az egy fiú-egy lány utánpótlás a
főiskoláról), tehát hosszú „párkapcsolat-
ra" rendezkedhetnek be. Ez mára kis lét-
számú társulatok szereposztási kényszere.
Nincs is vele baj, csak laikus módon
elgondolkodik az ember: vajon amikor so-
kadszorra állnak a színpadon egymással
szemben szerelmesen, vágyakozón, mit
olvashatnak még ki egymás szeméből?

A két öreg - közülük is elsősorban
Pantalone - torz bábfigurára emlékeztet.
Dánielfy Zsolt és Tunyogi Péter járatosak
a Két úr szolgájában, hiszen már Deb-
recenben is szerepeltek benne. Dánielfy
Pantalone nagy pocakjához felveszi a
karikába kötözött sápadtarcú fogoly alap-
állását: hasa előrenyomul, teste ívben
hátrahajlik. A sovány, hosszú Lombardi
doktor kész ellenpontozás; az egyikük
homorú, a másikuk domború. Veszeke-
désük olyan, mint egy macskaduett. Szinte
a fülsértésig fokozódik a perpatvar hang-
ereje, mígnem elcsigázottan, kifulladva
rogynak egymásra. Szépen ívelő jelenet,
azzal a csúcsponttal, hogy Tugonyi Lom-
bardi doktorából kifogy a szusz, és a vé-
gén már hang nélkül, tátogva átkozza
leendő nászurát. Ugyanakkor van valami
taszító erőltetettség ebben a kakasvia-
dalban, s abban is, ahogy másutt táncra
perdülnek ők ketten: menüettből hirtelen
rock and rollra váltva.

A fogadós szereplője még a történetnek,
bár kevés köze van itt bármihez. Soly-
mosi Tibor jó szándékú, az eseményeket

Beatrice (Oláh Zsuzsa), Pantalone (Dánielfy Zsolt) és Florindo (Gáspár Tibor) a Goldoni-vígjátékban



jóindulattal követő és figyelő szemlélő-
ként hozza színre Brighellát, a commedia
dell'arte egykori zanniját. S talán azért
lólábú és púpos Solymosi figurája, hogy
valamicske figyelmet mégis magára
vonjon.

A tizenhárom fős létszámhoz még né-
gyen hiányoznak, ők egy-egy pillanatra
feltűnő figurák, akiket Gali László jól
helyez el a képben. Egy csöpögően lírai
dalbetét, szerelmes duett alatt például
elviselhetőség áll be attól, hogy a háttér-
ben a pincér (Tóth Zoltán) és a fogadós
egymással civódva leskelődik. Végtére is
van mit élvezettel nézniük, nekik is, a
nézőknek is.

A Két úr szolgája ősztől bekerül a kő-
színházba, ahol Gali László igazgató ve-
zetésével a második évadját kezdi Eger
önálló színi társulata. Az első év biztató-
nak mutatkozott. Jó darabválasztások,
ésszerű feladatvállalások és az egyre job-
ban összerázódó csapat együtt fejlődő
munkája jellemezte. Szimpatikus és
eredményeket is mutató céltudatosság
érződik a színház vezetőinek eddigi tel-
jesítményén. Eger rátalált a Gárdonyi
Géza Színházra. Kedvét lelhette komoly
és könnyű műfaj színvonalas előadásai-
ban, az Egy lócsiszár virágvasárnapjától
kezdve a Charley nénjéig. A Gárdonyi
Géza Színház feladata változatlanul az,
hogy vonzza a nézőket. Ezen igyekezet
közben az egriek - bármilyen műfajról
legyen is szó - rosszízű megalkuvásokba
érezhetően nem mentek bele eddig. Van
nívójuk, s abból nemigen engedtek a kü-
lönböző produkciók során. Ez a Két űr
szolgája sem tesz rossz szolgálatot.
Goldoni: Két úr szolgája (egri Agria Játékok)
Fordította: Révay József. Zeneszerző: Papp
Zoltán. Versek: Sztevanovity Dusán. Jelmez:
Szakács Györgyi m. v. Díszlet: Piros Sándor.
Koreográfus: Novkov Zivojin m. v. Drama-
turg: Balogh Tibor. Korrepetitor: Marik Erzsé-
bet. Rendezte: Gali László.

Szereplők: Dánielfy Zsolt, Tunyogi Péter,
Oláh Zsuzsa, Gáspár Tibor, Román Judit,
Megyeri Zoltán, Saárossy Kinga, Epres Attila,
Solymosi Tibor, Tóth Zoltán, Horváth Ferenc,
Fehér István.

Helyesbítés!
Az 1988. júliusi, illetve szeptemberi szá-

munk 45., illetve 11. oldalán lévő képek aláírá-
sában sajnálatos névelírás történt. A képeken
helyesen Mertz Tibor és Földesi Judit lát-ható.

Az augusztusi számunk 32-36. oldalán,
illetve a szeptemberi számunk 23-24. oldalán
található képek alól lemaradt a fotós neve. A
képeket lklády László készítette.

ZELKI JÁNOS

„Mégiscsak jó volt
lénungot vételezni"

A piros bugyelláris Szentendrén

Amatőrök és bibliofilek számára a Víg-
színház 25 éves jubileuma alkalmából
Bródy József kiadásában száz géppel szá-
mozott és névre szóló példány készült
Blaha Lujza előszavával és a jubiláris
előadáson szereplő színművészek aláírá-
sával Csepreghy Ferenc A piros bugyel-
lárisából. Parédás a díszelőadás szerep-
osztása: Hegedűs Gyulával, Varsányi Irén-
nel, Csortos Gyulával. „Magyar színház-
hoz igazán méltó gondolat - dicséri elő-
szavában Blaháné a Vígszínházat -, hogy
A piros bugyellárist választotta. Szívemből
örülök ennek, mert ez is bizonyítja, hogy
a magyar népszínműnek nemcsak múltja
van, hanem jövője is lehet." Negy-
venhárom esztendő telt el akkor az ősbe-
mutató óta, melynek egykori főszerep-
lője tán maga sem hitte volna, hogy újabb
hatvanhét év múlva ismét előkerül ez a
dalos játék, igazolva a jövőt illető
sejtelmeket.

A népszínmű, úgy látszik, örökre fenn-
marad. Amikor nem játsszák sehol az
országban - évtizedekig akár -, bizonyára
lappangási idejét tölti, hogy újra
föltámadjon, s hódítson egy kicsit. Pedig
a sokat vitatott műfajt Hevesi Sándor már
1919-ben elparentálta a „fénykorból"
felújított Gárdonyi-darabról, A borról
szólva: „Ma már nincs fénykor és nincs
műfaj." Ezt Hevesi egyébként érezhetően
sajnálja, s miközben a népszínmű
gyökereit Shakespeare-nél s a fantaszti-
kus vígjátékoknál véli felfedezni, kimú-
lásáért azokat okolja, akik épp legértéke-
sebb sajátságát próbálták kiküszöbölni
belőle: a játékos, meseszerű, költött pa-
rasztvilágot, hogy helyette „reális" pa-
rasztszínművet erőltessenek színpadra. E
nézetével persze sokan nem értettek
egyet, így Szerb Antal sem, aki gunyoro-
san írja Magyar irodalomtörténetében: „A
népi alakoknak nincsen más bánatuk,
mint ami nagyon jómódú embereknek
szokott lenni: szerelmi komplikációk,
féltékenységek, házassági háromszögek...
Olyan népszínmű nincs, ahol a népnek ne
lenne pénze, ahol a nép másként, mint
egyszerű, de nyugodt megélhetési
viszonyok közt élne." Az ember együtt
csodálkozik Hevesi Sándorral, miket kér-
nek számon ezen az egyszerű vagy inkább

együgyű műfajon, mely nem tudna meg-
felelni kevesebb kívánalomnak sem - de
nem is akarna. A nagy Magyar iroda-
lomtörténet IV. kötetében Osváth Béla
egyenesen szemére hányja: „A reálisnak
mímelt környezetrajzot holmi stilizált
történet tölti ki." Mi több: Csepreghy
„darabjai bevallottan az uralkodó osztály
mulattatására készültek". (De ki más járt
színházba?) Ezt érdekesen fordítja visz-
szájára I958-ban a Komáromi Dolgozók
Lapjának munkatársa: „A szocializmus és
a marxi közgazdaságtan fogalmai el-
jutottak az iparosból lett író fogékony
lelkéhez."

Persze már a századforduló táján, a
naturalizmus megjelenésekor és térhó-
dításakor szívesen fitymálgatták szerte
Európában az olyan színpadi műveket,
melyek az életet nem a maga nyers való-
ságában mutatták. Csakhogy ebből az
idillinek szánt világból szándékosan van-
nak kirekesztve a napi munka kínkeservei
s az orvoslásra váró társadalmi bajok. Ez a
likőr az italok közt, nem szomjoltásra
való. Újra Hevesi szavaival: „A régi
népszínműben nem dolgoznak, szen-
vednek, sanyarognak és küszködnek a
parasztok, nincsenek társadalmilag pla-
círozva vagy éppen deplacírozva, hanem
mint képzelt, de nem mindig valószínűt-
len lények szeretnek, búsulnak, drámáz-
nak, mókáznak és énekelnek." De lehet-e
ebből jó előadást csinálni? Hét országra
szólót bizonyára nem, ám olyat, mellyel
az ínséges nyárban nem kell szégyen-
kezni, a nagy melegben gondolkodni, és
még vigadni is enged, olyat lehet.

A múlt század hatvanas éveiben egy kis
józsefvárosi utcában szerény cégér
hirdette a kis műhely fölött: Csepreghy
Ferencz asztalos. Bent pedig a mester
színházról álmodott, s ahogy röpködtek a
forgácsok gyalulás közben, nótákat fü-
tyült magának, úgy játszotta szerepét.
Gyerekkorától készült rá, mióta olvasott
Jókai Egy magyar nábobjában Boltairól, az
ideális asztalosról, és elhatározta, hogy
kitanulja a mesterségét. Romantikus lélek
- meggyőződött arról, hogy a költött
személy és a valódi közt nincsen nagy
különbség. Írogat esténként puha
ceruzával, verset meg színművet, a hold-
ba utazik s a tenger mélyére Verne Gyu-
lával, mígnem aztán ez lesz az igazi szak-
mája: megmarad írónak. A Népszínház
megnyitásakor már bennfentesnek számít,
ő a társulat titkára. Három évvel később,
1878-ban, legnagyobb sikerű darabjának,
A piros bugyellárisnak a bemutatóján már
nem vehetett részt, harminchat


