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SCHWAJDA GYÖRGY: CSODA
Schwajda Györggyel regi, kipróbált s

mind erősebb művészi szövetség-
ben álló (a jövő évadra szolnoki
szerződést vállaló) Garas Dezső
legjellegzetesebb, emblémaszerűen

működő - tehát az egész előadás
szellemi törekvéseit, világképét, kritikai
attitűdjét és stílusát kifejező-ötlete a
hokedliötlet. A Cso da harmincéves,
világtalan főszereplője, Nagy Vencel
betűszedő megjátszott vígsággal téblábol
tipikus prolilakásuk konyhájában. Úgy
tesz, mintha nem lenne vak. Úgy kell
tennie, hiszen a Hivatal immár sem
betegsegélypénzt nem folyó-sít számára
(ezt csak egy évig engedélyezik a
törvények), sem rokkanttá nem nyilvánítja
őt (ahhoz kevés a szolgálati ideje), így hát
a lelkiismeretes családfő józan
munkásésszel nem gondolhat másra,
mint hogy ő munkaképes. Természetesen
nem tapasztalati, hanem szigorúan logi-
kai úton jut erre a következtetésre. Látja,
hogy nem lát, de be kell látnia, hogy látnia
kell, s a muszáj nagy úr: vannak láttatja a
nincset. Ebben az őrült átváltásban az
egyenletek, képletek tisztaságával - az
önbecsapó lélektani mechanizmus alap-
vető tisztességét is megmutatva, a ha-
talmi gépezet nyájas kegyetlenségét,
kongó struktúráját is leleplezve - nyilvá-
nul meg Schwajda tragikomédiájának bí-
ráló dühe, szilaj indulata, a (nem) létező
(mert antihumánus) szocializmus elleni
lázadása. A Vannak hazudott Nincs, vala-
mint kiváltképp a Vakság oly erős szimbó-
lumok, hogy negyvenvalahány év hazai
történelmének, létállapotának kifejezé-
sére nemcsak modellszerűen, de néha
még árnyaltan is képesek. A /át-nem /át
(látja, mert nem látja; nem látja, mert
látja; akinek - még - van szeme, látja;
vak vezet világtalant stb.) ellentétpárjá-
ban a lassacskán végérvényesen elvetett,
ám önmagát még sokáig túlélő közelmúlt
vádirata fogalmazódik meg. Szemnyito-
gató a darab és az előadás. A „látod?!
látod végre?!" kikerülhetetlen kérdése, a
„lásd már! lásd be már!" erőteljes óhaja
hallik belőle.

Nagy Vencel, a látását végképpen el-
vesztett nyomdász tehát a konyhában sze-
rencsét lenkedik- sakkor jön a hokedliöt-
let.

Hősünk igyekszik fesztelenül, otthono-
san viselkedni, hogy mint újra egészséges
dolgozó szuggerálja önmagát, s megté-
vessze persze meg nem téveszthető fele-
ségét. Gáspár Sándor óvatosan kezdett,
majd magabiztosan elrugaszkodó - a
kezdő vakokra jellemzően túl széles -

mozdulatai, gesztusai egyikével fölborítja
hokedlijét. Sebtében, mintha mi sem tör-
tént volna, visszaigazítja a helyére, csak-
hogy a mindig kutyahűségű, kezes bútor-
darab négy lábával az égre kalimpál. Ven-
cel azzal palástolja ügyetlenségét, hogy
mint kényelmes ülőkén helyezkedik el
mosolyogva az egyik hokedliláb kis négy-
zetén. Garas Dezső nem áll meg e poén-
nál, továbbviszi az ötletet. A feleséget
alakító Bánsági Ildikó, mint hűséges hit-
veshez illik, követi ura példáját: némi této-
vázás után titkon, szemérmesen ő is föl-
fordítja maga alatt a hokedlijét. Látja
ugyan, hogy Vencel nem lát, így a hokedli-
bukfencet se látja - Veronikának azonban
át kell költöznie abba a világba, amely a
férjéé! Nem számít, hogy neki még
fájdalmasabban és nevetségesebben döfi
a fenekét a kényelmetlen cövek. A lélek
megnyugodhat: az a normális, akkor igaz
a holtomiglan-holtodiglan, ha egyformán
ülünk.

Az önmagából kifordult, a feje tetejére
állt világ e verbális, közvetlen értelemben

Törőcsik Mari

is számos abszurd és groteszk dráma
színpadán tárja föl magát, s tárja föl azt,
hogy a z egésznek semmi teteje. Csak
egyetlen, itthoni példát hozva: az Egyper-
ces novellák népszerűsége okán megle-
hetősen közismert, hogy Örkény István is
a létezés és a jelenségek új régióját fe-
dezte föl a mindennapi tapasztalatainkkal
ellenkező, délibábos képben. Arró l , hogy
mi a groteszk című, másfél oldalas szak-
mai értekezése az életműkiadásban a kur-
tácska tragi- és kominovellák sorozata
előtt olvasható, használati utasításként:
„Szíveskedjék terpeszállásba állni, mé-
lyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában
maradva, a két lába közt hátratekinteni.
Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk
számot a látottakról. íme, a világ fejtetőre
állt."

Örkény másutt is nemegyszer utal a
„pozitúrára". Talán némely filozófusok
ide-oda forgatására is célzott, midőn
1973-ban ezt nyilatkozta: „Amikor ezeket
az Egyperces novellákat írogattam, egy
idő után a fejükrő l a talpukra fordultak,
mert már nem is én írtam őket, hanem ők
íratták meg velem magukat." Nem elkép-
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Bánsági Ildikó (Veronika) és Törőcsik Mari
(Bíborka)

zelhetetlen, hogy az eredetileg Pókéknak
keresztelt Tóték elnevezésébe is beleját-
szott - más tényezők mellett - az egyik
azonnal lehetséges asszociáció: a tót-
ágasképzet, a XX. század címerében ké-
zen vagy fejen álló, szétvetett lábbal a
mennyekbe rugdalózó ember tragikomi-
kus látványa.

Nyilvánvaló, hogy a művészet tudatosí-
totta és ábrázolta tótágas nem testhely-
zet. A Tótékban, ebben a vérbeli tótágas-
darabban például világfölbillentő szerep-
pel bír a méretek és arányok végletes
torzulása, keveredése, kicsi és nagy, ala-
csony és magas viaskodása és fölcserélő-
dése, mígnem győz a kifordult valóság
irreális realitásának precíz mértana: Tót
úr a nagy margóvágóval négy egyenlő
részre szabja az őrnagyot.

Schwajda György jó másfél évtizeddel
ezelőtt keletkezett, sok-sok változáson,
szövegvariánson keresztülment műve, a
Csoda kétségtelenül a Tóték ágán hajtott
ki az újabb magyar drámairodalomban.
Schwajda ugyan jóval kevésbé intellektu-
ális író, mint Örkény, és sietős, elnagyoló
stiliszta - viszont párját ritkítóan erős és
őszinte szociális indulat, mindig a szegé-
nyek, megalázottak, becsapottak, palira
vettek pártját fogó elkötelezettség fűti. Ez

a roppant erős és egylendületű érzelem-
hullám - egyben alkotói program -- egy-
máshoz tapasztja és együtt sodorja vala-
mennyi eddigi színművét. Amiként a
Hiánydramaturgia című tanulmánykötet
számára portrét készítő Nánay István
megállapította: ,,Schwajda eddig mun-
kásságának zömét kitevő hét darabjában
számos tartalmi, dramaturgiai, szövegke-
zelési azonosság mutatható ki. Erről a
legpregnánsabban a Hajnali négykor
című rádiójáték tanúskodik, amely nem
más, mint négy darab egy-egy jeleneté-
nek montázsa. Minden különösebb dra-
maturgiai beavatkozás nélkül egymás
mellé lehetett ezeket az epizódokat illesz-
teni, csak abból az ötletből kiindulva,
hogy a történések a hajnali órákhoz (is)
köthetők. A jelenetek pontosan ugyanar-
ról és lényegében ugyanúgy szólnak, füg-
getlenül attól, hogy a Mariból, a Csodá-
ból, a Segítségből avagy A Szent család-
ból valók-e. E darabok mindegyikének a
középpontjában valamilyen módon a hit,
a meggyőződés és az erkölcsi értékek
devalválódása áll." A föltűnően tömbsze-
rű, osztatlan oeuvre-ből a József Attila
Színház Csoda-előadása mellett a legsike-
resebb dráma, a Segítség tekinthető meg
jelenleg Budapesten, a Játékszínben.
Veszprémben műsorra tűzték a Nincs
többé iskola című gyerekdarabot, Szolno-

kon játsszák Schwajda legújabb drámáját,
A 301-es parcella bolondja címűt. Ez utób-
bit 1981-ben Nánay még éppúgy nem
vehette figyelembe írása elkészítésekor,
mint az író saját rendezésében színre vitt
Ludas Matyit (nem azonos a korábbi gye-
rekdarab-átirattal; egyáltalán, Schwajdánál
nem könnyű követni, mi mivel azonos és
mi mivel nem, annyiféle egy- és több-
felvonásos változat épült alaptémáira az
idők folyamán). A kortárs magyar szerzők
közül ebben az évadban Schwajda György
műveit játsszák a legtöbbet színházaink.
Valószínűleg a kortárs és magyar meg-
szorítás nélkül is csak a Shakespeare and
Co. klasszikusaival fut versenyt a játszott-
ság terén.

A ma is csak kevéssel negyven fölötti
írónak ifjúi indulás, próbálkozás és sok
bukdácsoló kísérletezés után jött el az ő
ideje. Azaz jöttek el az ő rendezői. Ismer-
hette már ugyan a sikert is, hiszen a
Segítség (illetve a Himnusz) nem futhatott
volna be külföldi (közép-kelet-európai)
karriert, ha nem kap megfelelő ajánlást az
első bemutatóktól; a darabok többsége
azonban, a későn elővett, mert későn
engedélyezett Maritól kezdve az alig meg-
rendezett-összetákolt Rákóczi térig csak
érintőleg és szinte nyom nélkül volt jelen a
hazai színikultúrában. A Segítséget és A
301-es parcellát színre vivő Taub János és
- most már tud juk - a Csodát előbűvész-
kedő Garas Dezső „érkezésére" volt szük-
ség ahhoz, hogy a termékeny drámaíró és
amebíciózus színigazgató Schwajda Györ-
gyöt irodalom és színház egyként jegyez-
ze, s ne csupán az „induló", de még
mindig bizonytalan tehetségek között.

Garas a fentebb taglalt hokedliötlet
szellemében rendezett. Ez a kiváló ötlet,
szavatolt áruvédjegy sem feledtethette a
tragigroteszk bizonyos gyöngéit.
Gondoljunk csak bele, mily elementárisan
hite-les, sőt egyedül lehetséges kifejlet a
Tótékban a községi tűzoltóparancsnok
leszámolása az őrnagy-diktátorral, vagy
mily lényegre tapintó, óriási horderejű
megoldás volt Tovsztogonov (nálunk is
vendég-szerepelt) leningrádi, „fehér"
Tótékjában a zseblámpa - a „csipogó" -
helyett egy, a csillárból kiemelt
villanykörtét a szájába becsavaró, majd
szükségképp világítani akaró Tót látványa;
a valóság átfordulása az őrületbe. Nemlátó
hősünk-nek (és az előadásnak) a
Csodában el kell néznünk ezt-azt. A
(Schwajdánál mindig!) káprázatos
alapötletből nem erednek kellő
természetességgel bizonyos követ-
kezmények. Fenntartásainkat, kritikus



külső szemlélő voltunkat feledve fogadjuk
csak el, hogy a vak Vencel, fehér botját és
fekete szemüvegét elhajítva, folyton a
konyhaszekrényen keresztül jár haza;
hogy-akár csak merő elővigyázatosságból
is - nem építi be újabb észleleteit a látó
vaklétbe; hogy öngyilkossági szándékkal
háromszor is kiveti magát az ablakon, míg
rájön: udvari lakásuk előtt csak a gang
van. Ezek a problematikus részletek vagy
rontották a korábbi változatokat is, vagy
nem (például az öngyilkosság eredetileg
többféle módon nem sikerült) -, mindent
egybevetve mégis bizonyos, hogy Garas
előnyösen tömörített és egyenletes
színvonalú szövegvariánst vett munkába.
A Schwajda egyéni tehetsége és a darab
aktualitása iránti lelkesedésében is
bizonyára megérezte, hogy jócskán
akadnak gyönge pontok. Ezeknek
védelmét második szándékú (tehát nem
másodlagos) ötletekkel oldotta meg. Ilyen
például az evésjelenet. A vak Vencel a
pörkölt helyett a kenyereskosárba talál
bele. Nem könnyen, mégis működésbe
jön a „tótágaseffektus": innentől a nem túl
frissnek látszó kenyeret kell húsként
fogyasztania és dicsérnie. A mulatságos,
beszédes epizódot nem annyira az minő-
síti, hogy felesége újabb halomnyi szele-
tet tesz elé repetaként, nem is az, hogy
Vencel az ujjával titkon kitunkol egy kis
szaftot a számára sajna nem létezhető
pörköltes tálból - hanem a (színházi érte-
lemben) mérhetetlenül hosszan elnyújtott
rágási és nyelési mutatvány. Ez a
némafilmekre, burleszkekre (és bohóc-
számokra) emlékeztető villanás arról is
tanúskodik, hogy a clown-Garas mint
rendező örömest vett át néhány megol-
dást az általa olyannyira szeretett másik
művészeti ág, a filmcsinálás iskolájából.

Taub János a Segítség szövegismétlő
technikájából és stílusából kíméletlenül
következetes formát és játékkoreográfiát
alkotott, A 301-es parcellában pedig az
álomszerű látomásosság és a megbom-
lott mindennapi kiválóság állandó ütköz-
tetése érdekelte (az előbbi esetben rálelt a
mű lényegére, az utóbbiban a műtől kissé
elszakadó másfajta lényeget teremtett).
Garas ilyen radikálisan, ilyen ellenszegü-
lést nem tűrő erővel nem ragadta magá-
hoz a drámát, sőt minden határozottsága
és energikussága közepette az állandó
közös gondolkodást, az alkotók „ötletbör-
zéjét" szorgalmazta (maga nyilatkozta,
micsoda lelkesedéssel fogadta el a próbá-
kon olykor-olykor letorkolt Józsa Imre ja-
vaslatát: Zöld Géza, a mindenkitől kihasz

nált, agyonnyúzott brigádtárs állva haljon
meg, mert a zöldgézáknak még meghalni
sincs idejük). A József Attila Színház pro-
dukciója ökonomikusságával és hangsze-
relésével tűnik ki. Semmi fölöslegesre
nem vesztegeti idejét (csupán egy lírai
betét hosszú: a hamarosan Trabant-tulaj-
donossá és sofőrré avanzsáló Vencel fáj-
dalmasan fátyolozott, magányos beszél-
getése az útmenti fákkal, épületekkel. Fo-
hász segítségért a sötétben; szép. De is-
métlésekre nincs benne szükség), a viccet
nem tűri a geg helyett, s a geget se ott,
ahol már az életjáték groteszkumának kell
érvényesülnie. Garas igen közel jutott
minden műfajban vallott művészi ideáljá-
hoz: folyton a nevetés és a sírás határán
táncoltatja az előadást. Ha már ökölbe
szorul a kezünk, mindjárt mosolyra biztat,

Gáspár Sándor (Nagy Vencel) és Törőcsik Mari
(Koncz Zsuzsa felvételei)

ha épp együttérzőek lennénk Vencellel,
maga siet őt bírálni, ha elítélnénk rossz
lépéseiért, védelmébe veszi - semmit
nem hagy és nem egyszerűsít egyértel-
műnek, miközben a produkció teljesség-
gel egyértelmű.

Szlávik István díszletére még ráfért
volna az alakítás, tökéletesítés. Leghitele-
sebben, legpontosabban a nyomorúsá-
gos konyhát (vagyis ezt a meghitt, köz-
ponti lakóhelyiséget) idézi föl. Erre viszi
rá, ebbe viszi bele gondolatébresztőn a
további helyszíneket. Kissé féloldalasan a
nyomdát is, a vacak presszót is. Kemenes
Fanny a környezet szegényes
egyszerűségéhez és ócska vircsaftjához
igazodott a jelmezekkel. Zöld Géza
zöldes öltözéket visel, Vencel sötét, falusi-
peremvárosi ünneplőt. (Elvégre ünnep
lenne a darab kezdetén: épp harmincéves
lett, és hál' Isten-nek épp teljesen
megvakult! Most már jön a nyugdíj - ha
jönne.) A nem különöseb-



ben összetett jellegű figurák valamennyien
megkapják épp azt a trikót, köpenyt,
pongyolát, nyakkendőt, ami elég is karak-
terizálásukra. Remek a Törőcsik Mari nyűtt
takarítónő-Bíborkájának kitalált lapos,
ómódi kalapocska, amely kortalanná
varázsolja Vencel „múzsáját".
Tótágasvilágban ilyen kalap-glóriát
hordanak a mentőangyalok.

A vendégként föllépő Gáspár Sándor
ihletett, invenciózus játékában a jelzett
ünnepélyesség, komolyság dominál. Ez a
méltóság igazi főhőssé-főszereplővé is
teszi, meg nevetségessé is teszi Vencelt.
Gáspár nagy erővel képes éreztetni, hogy
a vak újbóli munkába állásának heroikus
értelmetlensége, az öntudatos dolgozó
semmibe szikráztatott állandó, „bebeszé-
lős" optimizmusa mennyi valóságos, or-
szágépítő energiától fosztja meg a mai
Magyarországot. Ahány, a Vencelt ért
csapáshoz hasonló lélektelen, bürokrati-
kus, indokolatlan, ostoba döntés, annyi-
szor vencelnyi tetterővel kevesebb.

Megfigyelhető, hogy az általában mar-
káns, nagy vonásokkal karakterizáló Gás-
pár Sándor elkényelmesedést soha nem
tűrő elánja miként lendíti magával a töb-
bieket - de az is, hogy egyre több türelmet
és készséget mutat a tartózkodóbb,
finomabb, mögöttes jelentésű mozzanatok
részletező kimunkálásához. Vaksága
abban áll, hogy egy távoli, nemlétező,
hunyorgó, még az is lehet: talán ötágú
csillagra szegezi fénytelen tekintetét. El-
ései, falnak ütközései fizikailag jól kidol-
gozottak (ami nem akart sikeredni: a pá-
linkáskupicák ügyetlenkedő kiborogatása -
meglehet, ezért is követi szertartásszerűen
hatásos hörpintés az üres pohárkából).

Bánsági Ildikó ritkán, nagyon-nagyon
ritkán kap feladatul proletárasszonyokat.
Királynők, úrhölgyek, szépségek és mak-
rancosok után jól s jókor jött ez az erőpró-
ba, a mindent elfogadó, mindenbe beletö-
rődő anya- és feleségtípus; a Pék Máriák
ellentéte. Bánsági a szeretet, a szolgálat-
készség értékeit úgy olvasztja a figurába,
hogy Veronika, a családi tűzhely őre kint-
ről nézve már nemcsak szánalmas, de
veszedelmes is - mert a fölfordított ho-
kedliországban ő a társadalom bábja, rab-
szolgája; a minden ellentmondásnak el-
némult száj. Igen szép - rendezői megol-
dásában is - á l l ó ágyjelenetük Vencellel.
Függőleges beszélgetés a függőleges,
hánykolódó alvás előtt. Érzelmes suttogás
arról, hogy Vencel a „legszebbet", Bíborkát
„szereti", s Veronika ezt megbo-

csátja, mert Vencelnek mindent meg kell
bocsátani; és Veronika látta a tetőtől talpig
szürke Bíborkát... (E jelenet irritáló
irrealitásában a tökéletes realitás bonta-
kozik ki. Ebben és hasonló epizódokban
teremti meg Garas és csapata a darab
többszólamúságát. Az ágyjelenet vertiká-
lisa mellékesen, és többek között, Zöld
Géza függőleges halálával is sötéten
összerímel.)

A brigáddal, a munkahelyi környezettel a
rendező nemigen tudott mit kezdeni, mert
a vak társuk érdekében összefogó
nyomdászok közül Schwajda csak az egy
Zöld Gézát szabta remekbe, a többiekkel
alig törődött. Trokári Péter brigádvezetője
hűvös, fölényes úrként dirigálja, ugrál-tatja
őket. Kár, hogy sem Trokán, sem Garas
nem gombolyítja tovább a fölkapott szálat:
csak a ,.főnök" ne dolgozzon Vencel
helyett! A botcsinálta, basáskodó
brigadérossal többre mentünk volna, mint
e lezser sportemberrel. Láng József
(Hárshegyi) sertepertél, Turgonyi Pál (Há-
ry) Playboyba merül, Váry Károly (Kraut)
szotyolát rág. Nincs érdemi tennivalójuk a
darabban, beszélő (?) neveikre sem ala-
poztak. Annál jobb Józsa Imre Zöld Gézá-
ja! Bár láthatóan nehezére esik, üres poé-
noktól tartózkodó önfegyelemmel min-
tázza a „kicsit", akit a többiek, a mindent
megevők folyton elküldenek vadászni...
Schwajda azon kevés író közé sorolódik,
aki képes a munkatevékenységet színpa-
don ábrázolni, Józsa pedig jelesül közve-
títi azt, hogy ez az aprócska örökrobotoló
valóban él-hal munkájáért (micsoda fáj-
dalommal nézi a vak Vencel által jobb
híján szétkorrektúrázott-szétdobált sze-
dést, hogy próbál kapkodni a betűk ellib-
benő fekete pillangói után...) Horváth
Sándornak iróniára és öniróniára is tág
teret kínált volna az öreg szakszervezetis
Schuszter Vilmos szerepe. A nem is oly
derék bizalmi mozgatja a cselekményt,
hiszen ő akarja leleplezni (még soron kí-
vüli gépkocsikiutalással is) a tagdíjhátra-
lékos, sőt a szakszervezetből kilépni szán-
dékozó vak kollégát. Horváth idegenkedé-
sét és tétovázását nem tudjuk mással
magyarázni, mint hogy tényleg idegenke-
dett a figurától -- s hogy a régi darab
kritikai éle épp ezen a ponton sokat csor-
bult. Borbély László néhány brummogó
hanggal és grimasszal elvégzi az elvég-
zendőt mint jogosítványt pénzért áruló
vizsgabiztos. Nagy Miklós a nyomdaigaz-
gató egyperces beléptét is jelenlétté tudja
tenni, mint kocsmáros pedig igen jó mi-
mikus és pantomimikus képességről, friss

megfigyelésekről tesz tanúbizonyságot: a
háttérben is súlya van.
Törőcsik Mari a mosogatórongy-ladyk

szerepsémájában sem fogy ki talentumá-
ból. Iszákos Bíborkája, aki nem is iszik,
csak pálinkába kenyeret mártogat, s fel-
nőttet, gyermeket jóságosan mártogatni
tanít, hogy ők se legyenek híjával a vigasz-
taló színes karikáknak, ez a loncsos, korta-
lan nőszemély messze túlnő a darab kere-
tein, s bármily fájdalmas és szentségtörő,
egy új, mai Patrona Hungariae vízióját
vetíti elénk. Mintha az öngyilkosság és az
ital lenne a Vencelek és Veronikák utolsó
menedéke, bujtogató védszentje. A vak
nyomdász sikertelen ablakonkiugrálásai
után életében először bevedel, eltángálja
övéit, mindnyájan boldogok, a gyerekek
kiflivel mártogatnak... A szó szoros értel-
mében földre vert befejezés (hibátlanul
kitervelt, nagyhatású rendezői kép) a
közös mulatság jeleként elénekelt Interna-
cionálé haragjaival, a „Föl, föl ..."-lel emel-
kedik meg, emelkedik a levegőbe, a se
evilági, se túlvilági hintára, melyről a
darab elején a még szép nyugdíjat,
kiegyen-súlyozott rokkant családot
álmodó Veronika cirógatta tekintetével e
végül is gömbölyű világot. Ez az
énekeltetés elcsépelt fogás (vö. hányszor
élt vele Csurka István nagyon jó és nem
olyan jó drámáiban). Törőcsik érdeme,
hogy a második sor elfelejtésével, a
kínos szünettel abba a borzongató,
különös világba mozdítja a zord, sötét
finálét, ahová Garas is szánta. A
színésznő máskor is teremt, fokoz, kiszí-
nez - hol a félrehúzódásával, hol a be-
kandikálásával, egy legyintésével, egy
utánozhatatlanul butuska károgásával
(„Jaj de jó, Vencel, majd elviszel minket a
Mátrába ..."). Sok mindent, sok fölöslege-
set sikerült lefaragni a figuráról, míg ilyen
szálkás és mégis finom, sebző és egy-
szerre sebzett, lélekben is csontig siváro-
dott s ugyanakkor szorongatóan meleg-
szívű lett.
Szerepel még a darabban - munkára

serkentő csoda a Csodában - Gizike
segge is. A színlapon három csillag jelöli.
Tényleg legalább annyit érdemel. S leg-
alább ennyit az előadás is.

Schwajda György: Csoda (József Attila Szín-
ház)
Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Kemenes

Fanny m.v. Zenéjét összeállította: Seregély
István. Rendező: Garas Dezső m.v.
Szereplők: Gáspár Sándor m.v., Bánsági Ildi-

kó, Törőcsik Mari m.v., Horváth Sándor, Józsa
Imre, Trokán Péter, Láng József, Váry Károly,
Turgonyi Pál, Borbély László, Nagy Miklós.


