
A leginkább Finum Rózsi kerül helyére
az előadásban. Vándor Éva helyre me-
nyecskét formál belőle. Kellően cserfes,
önérzetes, ugyanakkor nyilvánvalóvá te-
szi, hogy a falu többi fehérnépénél jóval
szabadabban él. Szabadossága a magya-
rázat arra a dramaturgiailag nehezen in-
dokolható nagylelkűségre, ahogyan min-
den perpatvar nélkül lemond szerelmé-
ről, Göndör Sándorról. A színésznő - part-
nereivel ellentétben - játékának részévé
teszi a dalbetéteket. Rózsi lényéből szól-
nak a dalok, mert Vándor Éva nem köte-
lező penzumként, egy népdalest résztve-
vőjeként adja elő azokat. Jók a váltásai,
hihetők a piszkálgatásokra adott válasz-
reakciói. Élettel teli, ahogy Gonoszné
csípő szavára (Egervári Klára vérbő ala-
kítása) egy szempillantás alatt harcos
amazonként védi magát.

Sokkal halványabb a másik két nőalak.
Igaz, hogy Kovács Nórának Boriska sze-
repében jószerivel csak a néma csodálat
kifejezése jut. Balladai homály fedi, hogy
mivel sikerül az addig rá se hederítő falu
rosszát megnyernie.

Tallós Rita Bátki Tercsiként inkább
csak a férjével szembeni zsémbes, durcás
menyecskét játssza el. Harmath Imrével
is van néhány mulatságosan kedves jele-
nete, korábbi szerelmével azonban szinte
semmi kapcsolatot nem alakít ki, ezzel
pedig a szerep lényegesebb felét veszti el.

Nem pótolja e hiányt Barbinek Péter
sem Göndör Sándor szerepében. Égy-
kedvű, sótlan az ő falu rossza-figurája.
Ezért aztán megmagyarázhatatlan, miért
bolondul(t) érte a fehérnép. Játékából
hiányzik a parasztvirtus, úgy sodródik az
egyik szituációból a másikba, mint aki
csendesen belenyugszik a vele történ-
tekbe. Ahelyett, hogy kitalálná az író által
nem túl gondosan kimunkált alakot,
passzivitásba vonul, s így a csekély le-
hetőségekből is jócskán lefarag. Amikor
Finum Rózsi csatát vesztve végleg elhagyja
a falut, Barbinek magasba emeli a kezét, és
megtapsolja a távozót. Olyanfajta szerepen
kívüli attitűd ez, amely még egy népszín-
műben sem megengedhető.

É sok műviség következtében Tóth
Ede népszínműve nem éled újjá Kisvár-
dán. Ahogy egy néző az előadás végén
sommásan megjegyezte: „Ez bizony gyen-
ge volt." Még nyári produkciónak is.

Tóth Ede: A ,falu rossza (Kisvárdai Várszínház)
Rendezte: Halasi Imre. Díszlet: Menczel Ró-
bert. Jelmez: Matolcsy Zsuzsa. Zenéjét össze-
állította: Rossa László. Koreográfus és rende-
zőasszisztens: Stefán Gábor.

Szereplők: Szabó Gyula, Harmath Imre,
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KŐHATI ZSOLT

Az élet a történelem
tanítómestere

A költő visszatér - a Margitszigeten

Dicséretes, hogy az istvánológus Koltay
Gábor idén nem a Szent Jobbra koncent-
rált - bár jubileumi esztendőt élünk -,
hanem 1848/49-hez nyúlt vissza, ott is
találván elegendő aktualitást. Helyes,
hogy vállalkozására a Margitszigeti Sza-
badtéri Színpad nemzetközi nézőterét
szemelte ki, hadd okuljanak a vendégek
egy kelet-közép-európai nép történel-
méből (ha visszatérnek hazájukba, bizo-
nyára fölidézik a rockopera zenéjét, meg-
hallgatják a Budapesten vásárolt hangle-
mezváltozatot, sőt lefordíttatják maguk-
nak a prospektust, az előadáshoz mellé-
kelt dokumentum-összeállítást). A ma-
gunk okulásának fontosságát pedig már
taglalni sem érdemes.

Csakhogy A költő visszatér című rock-
opera cselekménye, keretjátékostul, gyön-
gécske és összecsapott (Páskándi Géza,
kiváló drámaírónk adta hozzá a nevét,

sajnálatosan). Egy osztrák börtön a hely-
szín, a kiegyezés küszöbén. Meglehető-
sen jó állapotban levő, népviseletbe öltö-
zött magyar rabokat terelnek elő az állig
fölfegyverzett őrök, koreografált-meg-
guggoltató sétára. Hogy aztán kiderül-
jön: a foglyok egy vándor színtársulat
tagjai, és a színigazgató unokaöccse felől
faggatódzó magas vendég, Karl Ludwig
Grünne gróf kérésére rögtönzött játékban
elevenítik föl a forradalom és sza-
badságharc jeles napjait.

Kezdődik a. játék a játékban, Karl Lud-
wig Grünne el, ám mint szereplő (?!)
többször is megjelenik. Énnek során
mindenki, aki számít a korszak magyar
történelmében, színre lép: Kossuth, Pető-
fi, Vasvári, Teleki Blanka, Leövey Klára,
Bem apó, V. Ferdinánd, Ferenc Jóska,
Metternich Kelemen, Avram Iancu.

Égy illusztrált történelemóra diákjai
vagyunk, ám a föllapozódó tankönyv egy
csöppnyi újdonsággal sem gyarapítja is-
mereteinket. Nem is várnók ezt egy rock-
operától, de legalább a hangulat támasz-
tana bennünk új érzéseket, összeszikráz-
tatva múltat és jelent. Csalódunk, pedig
az összeszikráztatás pirotechnikai kel-
léktára bőséges; nagy napja ez az ügyele-
tes tűzoltónak.

Szakácsi Sándor (Wilhelm Grünne) és Kováts Kriszta (Györgyfalvi Zsuzsanna)
A költő visszatér című rockoperában



Az eseménysor vezérfonalát gomboly-
gató szerelmi história kimódolt és erőt-
len: Györgyfalvi Zsuzsanna kisasszony
azért szeret bele Wilhelm Grünne, azaz
Csitári Vilmos színigazgatóba, hogy a
férfi befolyásos „felső kapcsolata" - a
gróf unokabáty - révén megmentse aty-
ját, aki nem óhajt külföldön harcolni a
császárért, s emiatt a hadbíróság halálos
ítélete fenyegeti. A kettős származású,
de lelkében csakis magyar Csitári rádöb-
ben erre a fonákságra, vagyis Zsuzsanna
érdektől színezett szerelmének titkára,
de azért boldogan áll arájával Vasvári Pál
elé, hogy a márciusi ifjú összeadja őket,
nemzetiszín szalaggal kötve egymáséba
holtukiglan a kezüket.

Fölbukkan a megmentett atya, György-
falvi Tivadar őrnagy is, aki a gróf iránti
hálából kémkedést vállalt Csitári rová-
sára, s mindezt - önvádtól gyötörve - föl
is fedi a direktornak. Íme, a hűség is áru-
lást takar - fogalmazza meg a kor egyik
keserű tanulságát Csitári, és megfeddi a
hűséges árulót, aki később az életét adja
érte, a Csitári felé röpülő golyót fogad-
ván saját testébe. A szétvert szabadság-
harc pillanataiban Csitári is leckét ad
önfeláldozásból: a Petőfi után kutakodó
orosz őrnagy előtt eljátssza, hogy ő az,
akit életre-halálra keresnek.

Időnként körbehordozzák Kossuth La-
jost, aki ritmikusan az égnek tárja karjait,
vagy egy kapuból, majd harangtoronyból
beszél (Csapó György hangja teljesen al-
kalmatlan erre a szerepre), és tömjénfüst-
ből, ködgomolyból rendre elénk vonul a
hosszú hajú Petőfi Sándor, azaz Varga
Miklós. Ő itt a voltaképpeni főszereplő,
de mégis a darab dramaturgiai hézagai-
ból kell előnyomulnia. A Kormorán
együttes zenéjének java részét a Petőfi-

versekre szerzett dalok alkotják, Varga
Miklós előadásában. Sajnos, ezek - tán az
Egy gondolat bánt engemet. . . kivételével
- feledhetők; sem a Fa leszek, ha...
magyar nótás hangulatú, közismert vál-
tozatával, még kevésbé a Tolcsvay-félék-
kel (Nemzeti dal, Európa csendes) nem
állják az összehasonlítást. Kínlódásra
vall, hogy amikor már nincs más zenei
sugallat, a szerzők a Himnusz dallamát
rántják elő (a Nemzeti dal is ráfeszül erre
a kaptára, az esküvőjelenetben pedig
Érkelé az érdem). Deák Bill Gyula is
bemankózik az előadásba: hatalmas hang
és elementáris szuggesztivitás, de az ő
Forradalmára meg Petőfitől és Kos-
suthtól veszi el a levegőt a dramaturgia
imént kárhoztatott hibái folytán. Rezeg-
tetett előadásmódja a Tizenkét pont avít-
tas, paragrafusízű szövegét is fölforró-
sítja (aztán a szövegírók meg is toldják a
magukéból ezt a dokumentum-alap-
anyagot).

A föltehetőleg jó szándékú előadás
zavaraira még egyetlen példát. Bem apó
aggódva figyeli a csata sorsát a szín jobb
oldalán emelkedő harangtoronyból. Lent
fegyvertelen (?!) honvédek ritmikus bo-
kázása jelképezi a harcot, a háttérben
lőporfüst lobban, a mieink eltakarodnak,
láthatólag szétverték őket. Ekkor elősiet
Petőfi őrnagy, fölszalad Bem mellé, el-
énekli a Mi ne győznénk, hisz' Bem a vezé-
rünk kezdetű verset, majd az időközben
lemászó s alant sétáló tábornokot di-
csőíti, végül piros-fehér zászlóval, dísz-
menetben fölvonul a lengyel légió, amely-
hez Bemnek Erdélyben nem sok köze
volt. A néző hirtelen azt hiszi: Petőfi
most ironikusan magasztalja az éppen
tönkrevert Bemet, aztán kiderül, hogy
mindent tessék komolyan venni.

Igaztalanok volnánk azonban, ha nem
vennők észre a buzgalom olykori ered-
ményeit. Főként a lényegesen jobb má-
sodik részben. Varga Miklós egyszemé-
lyes színházát (Egy gondolat bánt enge-
met), a Deák Bill Gyula „hangosításában"
zajló haranglevétel-jelenetet, a Tizenkét
pontot a tizenhárom aradi vértanúval
társító szép emlékezést (miből mi lett,
gondolkodhatunk el): a (kicsit furcsán
ejtett) nevekkel egy időben tűzcsóvák
rohannak az égre, fordított üstökös-ként,
mintegy a kivégzettek lelkét jelenítve
meg. Igen szép teljesítmény, ami-kor az
erős és tiszta hangú Kováts Kriszta mint
Györgyfalvi Zsuzsanna egy erdélyi
népdalt ad elő: ebbe az irányba kellett
volna fejleszteni a rockopera zenei anya-
gát, beleértve azokat a - kiaknázatlan -
nagyszerű lehetőségeket, amelyeket a
szlovák, szerb, horvát, román vonatkozá-
sok kínáltak. Volt itt ehelyett cilinder-
ben, csizmában előadott reformsztepp-
tánc, diszkóritmus, továbbá szándékosan
csúnya ritmus, intonáció, prozódia - a
gróf jellemzésére.

Iglódi István Grünne gróf jelmezében
járt és kelt, ellenszenveskedett. Szakácsi
Sándor volt a lázadó unokaöcs: láttán a
néző eltöprenkedhetett, mivé válik a koro-
sodó hazai rockoperaműfaj. Tökéletesek
voltak Ujlaky Károly Metternich-fürtjei, és
Józsa Imre kitűnően vázolt föl egy figurát -
afféle Szellemfit, aki mellől hiányzott
azonban Liliomfi, s a későbbiekben az
egész szerep szinte elfelejtődött.

Égy statisztanépből is lehet főszereplő -
tanít az előadás, éppen a Józsa alakította
figura, Sárgarigó Ottokár címzetes
vándorszínész egy hatásos magánszámá-
ban. Fontos gondolat: ám ehhez meg
kellett volna írni a darabot, s megrendezni
az előadást. A költő visszatér - éneklik
sokszor, a zárótablóban is, utalván arra,
hogy Petőfinek csak a teste tűnt el, és
mindig van rá alkalom, hogy példát
merítsünk művéből. Igen, ez így van, ám
a szellemi visszatéréshez a költő-dráma-
költő szellemi jelenlétének kellett volna
alapot teremtenie. Pedig a Petőfi-versek
idézésével nem fukarkodtak az előadáson,
s a kijáratnál is ott volta fölnagyított
dagerrotípia, művéres ronggyal átlósan
letakarva, kocsisgyertyáktól megvilágítva.

Kezd üzletté válnia reformgondolat, mű-
vészetben, tudományban egyaránt. Dübö-
rög országszerte s tova a reformretorika.

A Fehér Anna - Szegeden

Az élet a történelem tanítómestere, a
történelem igazodik az élethez, amikor e

Deák Bill Gyula A költő visszatér című előadásban (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



viszony művészi ábrázolása azt hangsú-
lyozza, hogy nem tudunk vagy nem va-
gyunk hajlandók tanulni a történelemből,
ezért az mindegyre ismétli önmagát. Ilyen
alapképlet határoz meg minden alkotást,
amely a történelem fölidézésével akar a
jelenre rápirítani, „üzenni" a mának,
szándékos „áthallásokat" kockáztatva
meg. Politikánk, művelődéspolitikánk
hosszú ideig magából kikelve utasította
vissza az ilyen alapállást, mi-közben
nyakra-főre születtek a történelmi
színdarabok írására szólító pályázatok,
megbízatások; nem egy szabad-téri
játszóhelyünk épp e műfajnak köszönhette
születését, köszönheti mai létét.

Ennek az „üzenő" típusnak jellegzetes
képviselője volt nemrégiben a Búcsú a
fejedelemtől című film (Vitézy László
rendezésében), melynek egyik epizód-
szereplője, a tudós nagyenyedi professzor
méltán beszél arról Bethlen Gábor-nak,
hogy ami ma létezik, az volt már egyszer
valahol. Vagyis: örök ismétlődés az
életünk; vagyis - tehetjük hozzá - a honi s
az egyetemes történelem igenis arról szól,
hogy az ember nem képes vagy nem akar
tanulni a történelemből. A békeszerző,
nemzeti közmegegyezés-kovácsoló
Bethlen Gábor fejedelem (Bessenyei
Ferenc) Vitézy filmjében köszöni is
szépen, bár kissé fogcsikorgatva,
bosszúsan - mert érti - a tanítást.

De valamennyiünkre ráfér az ilyen
okítás, és általában sem a társadalmi ön-
ismeret, sem a művészet fejlődését nem
viszi előbbre az olyan „történelmi" szín-
darab, amely a tudósi reprodukció igé-
nyével nyúl a históriához.

Kitűnő anyag élet és történelem viszo-
nyának megragadására a mítosz, a kultú-
rának, az emberiség emlékezetének ez a
csodálatosan megcsiszolt, egyetemesre
görgetett materializálódása, kavicshalmaza.
Ezért volt telibe találó, meggondolkod-
tató, amikor Gyurkó László a Szerelmem,
Elektrában a győztes forradalom elernye-
dését, a korábbi hibák, viszonyok újra-
termelődését mutatta meg a színpadon,
aztán Jancsó Miklós a mozivásznon is.

Ilyen mítoszunk a balladakincsünk.
Ezért lehetett a hatvanas-hetvenes évek
művészi-társadalmi önvizsgálatának ki-
tűnő alkalma a Kőmíves Kelemen ballada
megannyi újragondolása, Sarkaditól Bródy
Jánosig és Szörényi Leventéig; s ezért
ígéretes 1988 nyarán a Fehér Anna ballada
szabadtéri megelevenítése, illetve össze-
kapcsolása a Kőmíves Kelemen motívu-
maival, gondolatrendszerével. S még va-

lami támadt itt föl: az általában - Sütő
András egyedi példájának nagyszerű ki-
vételével - folytatatlan Tamási Áron-i
színi hagyomány, ez a népi alakoskodást,
játékkedvet, gondolkodásmódot „magas
kultúrából" eredő filozofikummal tár-
sító, vállaltan didaktikus rituálé. Mert a
történelmet kioktató élet rituálékban
nyilvánul meg a színpadon. Van persze
jó rituálé, és van rossz. Koltay is rituálét
csinálta Margitszigeten, csak rossz rituá-
lét, mert a gondolatok csupán mint szö-
vegek, retorikus darabelemek funkcio-
náltak.

Kerényi Imre - aki a jancsói, Ruszt
József-i előadásmód, „iskola" kiváló
mestere - a mű kívánatosnál nagyobb
hézagossága ellenére is jó rítust
produkált a Szegedi Szabadtéri
Játékokon.

Horvát Máté bíró megbékélést hirdet
falubeli ellenlábasával, Fehér Mártonnal,
s ezt a két család rokoni összekapcsolása
révén, házassággal kívánja meg-
pecsételni. Fehér Anna és Horvát Gergő
rokonszenvezne is egymással, de Anna
bátyja, László, az igazság és a meg nem
alkuvás megszállottja, ellenzi a frigyet.
Annál is inkább, mivel Gergő csak nyil-
vánvaló csalás útján szerezte meg - az ő,
László rovására - a pünkösdi királyságot,
s páváskodhatik teljes díszben a piron-
kodó szűz lány előtt. Máté bíró azonban
tűzzel-vassal hárít el minden akadályt, s
a lólopással hamisan megvádolt Lászlót
börtönbe veti. Ám ennek során Máté a
saját fiával is szembekerül: az megcsö-
mörlött apja hatalomittasságától. Nem
baj: majd a katonaságnál kijózanítják. A
két férfi - bátyja és szerelme - vonzásá-
ban vergődő Anna hiába adja oda magát
a bírónak, ezzel semmit nem old meg:

Lászlót fölakasztják. De kirobban leg-
alább egy forradalom, a nép megelégeli
a Horvát Máték uralmát. Csakhogy ez is
merő pusztításba fullad; egy gyerek, a
rituálé fontos szereplője, szinte irányí-
tója, holtan marad a kölcsönös leszámo-
lások terepén. A béke, a megegyezés
sugallatának katartikus zárójelenetében
Anna rozsdaszín huzattal vonja be a
kaszák hegyét, majd kézen fogja a felke-
lők élén fölbukkanó Gergőt s a vak, öreg,
balladamondóként halottaiból föltámadt
Lászlót. Ok hárman néznek vissza ránk a
szín középső hátteréből: ennek a nemze-
déknek kell(ene) megoldania, amit az
apáké elrontott.

Némiképp kényszerű, ahogyan Bródy
János verses szövegkönyve a Kőmíves
Kelement s a Fehér Annát összekapcsolja:
élettelibb vonatkozások kellettek volna
ehhez, még a mítosz lebegésében is. Ke-
vés, hogy Fehér Márton és Horvát Máté
amiatt fordultak egymásnak: Déva vára
építésekor az egyiknek - Mártonnak --
volt kockáztatnivalója, azaz: felesége, a
másiknak - Máténak -, lévén nőtlen,
nem. Gergő pálfordulásának dramatur-
giai megalapozottsága is hiányos.

Ám így is elgondolkodva fogadjuk a
rockballada tanításait a hatalomhoz min-
denáron ragaszkodókról, az igazság el-
sődlegességéről. Bródy szövege hatásos,
a maga helyenként szárnyaló emelke-
dettségével, másutt meg a bölcselmi szín-
vonalú - Sándor György-i - közéleti ka-
baré rétegzett poénjaival. „Elegünk van
mindenből" - szavalja ütemesen, fölerő-
södő hangon a nép, s a látszat igazolja is
a szöveget: valóban, gazdag betakarítás
zajlik. De kinek és mennyi rész jut be-
lőle? Halljuk Horvát Máté reformretori-

Götz Anna (Fehér Anna) és Bubik István (Fehér László) Szörényi-Bródy rockballadájában



Rubold Ödön (Horvát Gergő), Götz Anna (Fehér Anna) és Bubik István (Fehér László) a Fehér Anna című előadásban (Iklády László felvételei)

káját - de halljuk, ugyancsak tőle, vala-
mint Hadnagyától is, a nép mélységes
lebecsülésére, gyermeknek tekintésére
való kijelentéseket. Akinek inge, vegye
magára!

Aztán, persze, a néző - ha veszi magá-
nak a fáradságot, netán a bátorságot -
belelát itt-ott a masinériába. A fekete-
fehér ünneplőt viselő Fehér Márton - a
bírói poszton Horvát Máté vetélytársa,
létező politikai alternatíva - szemüveget
hord, tekintélyes, bajuszos ember. Szem-
üveges az ellenlábas, a bírói hivatalát
körömszakadtig védő Horvát Máté is, és a
darab folyamán - hogy megint csak
bonyolultabbá váljék a képzettársítás
folyamata - nem őt, Mártont, hanem a fiát
akasztják föl, míg a Horvátoknak hajuk
szála sem görbül, csak a hatalmukat
semmisítik meg. Rossz az, aki rosszra
gondol, s különben is, Bródytól sosem
volt idegen az efféle funkcionáriuspuk-
kasztás. Meg aztán: Fehér László fon-
dorlatos erőszak általi halála igenis benne
van a balladában, tessék elolvasni Kallós
Zoltánnál vagy a Hét évszázad magyar
verseiben.

Igen jók a színészek. Csurka László
(Horvát Máté) maga a kikent-kifent, sza-
lonképesnek mutatkozó, bár tehetségtelen
demagógia. Ez a bíró bunkó maradt
fekete-fehér ünneplőben is. Élveteg és
ostoba. Szeretnők hinni, hogy napjai - egy
igazi nyíltság érvényesülésével - ,meg
vannak számlálva. Csöndes, túlontúl
'passzivitásra késztetett ellenfele Fehér
Márton, akit Ferenczy Csongor elegánsan,
rokonszenvesen játszik. Ragyogó a darab
végén összekapaszkodó hármas. Götz
Anna, a címszerep megformálója,
szeretet, engedelmesség, szerelem,
kiszolgáltatottság, megaláztatás, tudato

sodás érzelmi és gondolati útvesztőjében
mozog színészileg biztonságosan. Kicsi
arcán a szabadtér mimikátlanító távlatai
ellenére is megindító hullámzással zajlik
élet és történelem birkózása. Bubik István
mint Fehér László és Vak regös: parázsló
intenzitással van jelen. A Horvát Gergőt
játszó Rubold Ödön - szintén egy a Fehér
Mártonéhoz hasonlóan vázlatszerű
szerepben - a kádergyerek nyegleségétől
hihetően jut el az igazi érzelmekig, a
szerelemig, a lázadásig. Botforgató
táncolása becsületére válnék egy
hivatásos néptáncszólistának is. Oszinte és
átélt - kurta feladata erejéig - a Fehér
László édesanyját, Irma asszonyt alakító
Császár Angela (a másik szereposztásban
föllépő Szemes Marit nem láttam).

Götz Béla díszlete - helyesen - egy
jancsói-banovichi látványstruktúrát idéz:
nádból összerótt, kétszintű parasztház-
parasztporta szerkezet. Fölibe magasodik
a szegedi dóm, maga az Ideológia; az
igaznak vélhető vagy más okból fontos
közléseknél fölragyogtatja a homlokzat
egy villanyégőszemét. Eszményi játék-
helyen mozog - Novák Ferenc koreográ-
fiája szerint - a kitűnő tánckar. Novák -
egy terméketlennek mutatkozó szín-házi
periódus után - megújult. Jobbára
elfeledte régi manírjait, hatásvadász köz-
helyeit; ironikus és heroikus szintű moz-
gásvilágot épített föl ez alkalommal. Tűz
és víz küzdelme itt az egyik fő motívum,
ember és textília változó jelentésű kap-
csolatának megmutatása révén. Valódi és
álünnep azonos hitellel jelenik meg a
színpadon. Pompás a kellékek - a varjak
stb. - táncba komponálása. S példaszerű a
lebonyolítás fegyelme. Az összes tán-cos
egyenrangú szereplője az előadásnak

- nincs egy elidegenítő vigyor, ballépés,
rossz mozdulat.

Szörényi Levente magyar rockzenéjé-
ben egy negyedszázad nagyszerű ered-
ményei összegeződnek. Igen szép a rock-
ballada erdélyi, széki dallamvilága -
mértéktartóan divatos pophangszerelés-
ben, ritmusban. De jók a rock-műzenei
„recitativók", „áriák", „duettek", például
az Apám! felkiáltással kezdődő Fehér
László-,,ária". Amiként a koreográfiában:
itt is van egy „ironikus" s egy „heroikus"
vonulat. Nagyon helyes, hogy Szörényi
nem pusztán a népi dallamvilágra
korlátozza a darab szereplőinek pozitív
megnyilvánulásait, nem tagolja „népi" és
„kozmopolita" részre a zenei anyag ér-
tékrendszerét. Színészeit nem állítja meg-
oldhatatlan feladat elé, de az igénytelen-
ség árnyékát sem vetíti munkájukra.
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