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MISKOLCI MARATON

Hegyi Árpád Jutocsa, az újonnan kinevezett
igazgató-főrendező bámulatos
lendülettel, energiával és képzelőerővel
látott munkához. Egészséges, a helyhez, az
időhöz és a helyzethez adaptált műsortervet
állított össze, társulatot fejlesztett, invenciózus
alkalmi meghívásokkal él, menedzsereket
épített a társulatba, kellemesen, bár kissé
ezoterikusan (Magyar) narancsszagú havilapot
ad ki, szponzorokat verbuvál, közben
rekonstrukciót bonyolít, nyári színházat építtet,
színházi múzeumot tervez - és nem
utolsósorban fehér Merce-des kisbuszt küldött a
vidéki színjátszásból kény-szerűen egyre inkább
kihulló színikritikusokért, akik számára egyetlen
napra három előadást szervezett. A sok
kávéról, üdítőről, a kiadós ebédről s a kiadós és
színvonalas propaganda-anyagról már ne is
essék szó; a lényeg az, hogy betekinthettünk egy
jó előjelekkel induló műhely életébe és első
eredményeibe.

Délelőtt - Brávó, gyerekek!

A nap szerényen indult. A művelődési házban
bemutatott mesejáték, Saint-Exupéry A kis her-
cegének színpadi változata nem igazán szeren-
csés vállalkozás. Az alapműről közhely leírni,
hogy humora, lírája és filozófiája - akárcsak a
Karinthy átköltötte Micimackóé - érett és vájtfülű
felserdülteknek és felnőtteknek való, gyere-
kekhez csak az jut el belőle, amit - hogy stílsze-
rűek legyünk - csak a szem lát meg belőle, de
nem a szív; ráadásul epikus jelenetfüzér, sztori
nélkül. Egyik kollégám hallotta, amint valamelyik,
a könyvet ismerő gyerek fásultan számlálta,
hogy hány bolygó van még hátra (így szoktam
magam is hóttunalom Ember tragédiája-előadá-
sokon a még hátralévő világtörténelmi forduló-
pontokat számlálgatni, többnyire már a pirami-
soktól kezdve). Az adaptáció ráadásul nem tud
mit kezdeni az író-narrátor alakjával, nem képes
relációba hozni a kis herceggel, így aztán sze-
gény pilóta csak ténfereg a képek között, s ma-
rad a kis herceg álnaivnak ható bolyongása a
szimbóleumok között. A szöveg visszhangtalan
ürességét jelen esetben csak fokozzák az ellen-
súlyul bőségesen adagolt látványelemek (vetí-
tés, színpompás kosztümök stb.). Ezt a víziót
semmiféle mesterségesen előállított látványvi-
lág vissza nem adhatja, mert jellegénél fogva
belső természetű; reprodukciója csak a magá-
nyos olvasó azonosulása és átélése révén me-
het végbe. A színészek ilyen körülmények között
sokkal jobbak nem lehettek volna, de azért Orosz
Anna (a kis herceg) és Quintus Konrád (a pilóta)
ehhez képest is jellegtelenek, a bolygók öt-öt la-
kóját alakító Varjú Olga és Maros Gábor pedig
nem sok kedvvel illusztrál, előbbi tartózkodón,
utóbbi a gyerekszínházi konvenció előírta har-
sánysággal.

Mintaszerűen viselkedtek viszont a házat zsú-
folásig megtöltő általános iskolások, köztük fel-
tűnően sok cigánygyerek; a két rész előtti rituális
balhét mintha elvágták volna, mihelyt a nézőtér
elsötétült, s ha nevetésnek vagy más nézői akti-
vitásnak nemis volt nyoma, pisszenéstelen
civilizáltsággal viselték sorsukat. Úgy látszik,
vidéken még gyenge gyerekelőadást is hálásabb
játszani, mint Pesten jót.

Délután - Balmazújváros, 2060

A Beszélőben idézett amerikai szociológus sze-
rint az amerikaiak társadalmi elkötelezettségé-
nek periodikus vissza-visszatérése társadalom-
lélektani okokban gyökerezik: ,,...a magánbol-
dogságra való törekvés egy idő után unalmassá
válik, és ezért az unatkozó polgár a köz
szolgálata felé fordul." Az elmélet
természetesen adott esetben Bill Clinton
győzelmének egyik magyarázatául szolgál.

Lehet, hogy a Clinton-korszakban kevesebb
acélmagnólia terem majd az amerikai színpado-
kon? (Robert Harling itt Dallastól nyugatra címen
játszott művének Acélmagnóliák az eredeti cí-
me.)

Hogy ezek a magánéletbe belesüppedő ame-
rikai tíz- és tízmilliók mennyire boldogok, azt a
legjobban a színpadi reprezentánsaikon előfor-
duló halálos vagy gyógyíthatatlan betegségek

Orosz Anna és Maros Gábor A kis hercegben
(Ilovszky Béla felvétele)

magas statisztikai aránya bizonyítja. Számlálha-
tatlan vakkal, süketnémával, gyengeelméjűvel,
Down-kórossal, Heine-Medinessel, multiplex
sclerosisossal, AIDS-essel találkozhatni szomorú
és felemelő színpadi zsánerképek kifogyha-
tatlan sorában. Mivel azonban a drámának, mint
köztudott, nem az ilyen ellenfelekkel vívott küz-
delemre szól a jogosítványa, ebből csak arra kö-
vetkeztethetünk, hogy másfajta ellenfelek nin-
csenek - az átkos jólét elfogyasztotta a partiké-
pes konfliktushordozókat. Ó, boldog Amerika,
amely ennyi silány giccset termel ki dráma cí-
mén!

Mi ettől még messze vagyunk. S ha, mondjuk,
Balmazújváros 2050-ben ér el a jólét olyan foká-
ra, hogy csak a helyi cukorbetegek okoznak
problémát, s még ráhagyunk tíz évet, amíg a
megrögzötten küldetéses magyar drámaírók eb-
be a sanyarú helyzetbe belenyugszanak, akkor
2060 körül várható, hogy a balmazújvárosi acél-
magnóliákról is színi rajzolat készül, s nem kell
értük a szomszédba, azaz Dallastól nyugatra
menni.

Van itt persze még valami, ami addig vagy ki-
fejlődik nálunk is, vagy sem: a hosszú-hosszú
anyagi gondtalanságból, nemzeti és személyes
szuverenitásból meg a sok szabadidőből táplál-
kozó jóindulat és segítőkészség, amely megte-
remti a maga szervezett megnyilvánulási formáit,
a kisközösségeket vagy, előkelőbben szólva, a
civil szféra önszerveződési formáit. Mert ez
kétségkívül hiteles: a helyi fodrászüzlet is ilyen
kis civil sejt, ahol jómódú, gondtalan középosz-
tálybeli lányok-asszonyok lesik mohón, mikor
csöppen közéjük az első komoly testi vagy lelki
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Fehér Ildikó (Marilynn) és Máhr Ági (Truvy) a
Dallastól nyugatra című darabban

sérült, akin végre közösen segíthetnek, őszintén,
nagy-nagy naiv nekibuzdulással, úgy, hogy a
tragédia hullámainak elültével önmagukkal és a
világgal még elégedettebbek lehessenek. Saj-
nos e lelki hangoltsághoz a puszta jólét nem
elég, s félő, hogy az évszázadok óta épp ellenté-
tes irányba ható kollektív élményvilág késleltető
faktornak bizonyul. Ezért aztán mégsem biztos,
hogy Balmazújvárosban 2060-ra elültethetők az
acélmagnóliák - ez a darabban a széplelkű höl-
gyek fedőneve -, uralkodjék bár városkaszerte a
legstabilabb polgári jómód. Lehetséges tehát,
hogy még akkor is importra szorulunk -

már ha éppen nem egy újabb Clinton-ciklus van
érlelődőben.

Szóval itt van Truvy fodrászszalonja, egy elé-
gedett, jókedélyű és jómódú negyvenéves tulaj-
donosnővel és négy törzsvendéggel, akik taka-
ros elosztásban reprezentálják az életkori skálát.
Clairee hatvanéves, és mi tagadás, özvegy, de
ez mára dolgok rendje; a férje volta polgármes-
ter, szép vagyont hagyott rá, többek között a
helyi rádióadót, baj sehol. Blanche negyvenöt
éves, jómódú, bogaras, harcias elvált asszony,
jópofa, a végén rátalál lánykori udvarlójára, baj
egy szál se. Marilynn szintén negyvenöt éves,
állítólag értelmiségi, jómódú, három gyermek
anyja, boldog házasságban él. Az egyik gyermek
a dráma köz-ponti alakja: Shelby, huszonöt
éves, tiszta lélek, szép és boldog menyasszony;
az első kép-

ben az ő esküvőjére készülnek az ünnepi frizu-
rák. A hatodik szereplő, Annelle, a húszéves
fodrászalkalmazott kétségkívül még nem
jómódú, no de türelem: ő még csak jövevény a
városkában, csak most kezdi kovácsolni a saját
szerencséjét, ám teljes sikerrel: a darab végére
kerámiaművész, szektatag, lakástulajdonos,
boldog feleség és várandós anya. Kívánhat-e
valaki Dallastól nyugatra és majdan
Balmazújvárosban ennél többet?

De hát azért dráma a dráma, hogy probléma is
legyen: a bájos Shelby súlyos cukorbeteg, s az
orvosi tilalom ellenére is vállalja a terhességet (2.
kép). Emiatt a szülés után veséi felmondják a
szolgálatot; donorra vár, majd édesanyja ajánlja
fel egyik veséjét (3. kép). A műtét sikerül, ám
né-hány hét múlva Shelby mégis meghal.
Ezenközben folyamatosan készülnek a frizurák, s
a burák alatt a 4. képben megszületik a lelket
nemesítő összefogás a boldogtalan anya
morális karban-tartására. Ennyi. Mindez tényleg
szomorú, mind-ez tényleg felemelő. Csak a
drámához nincs semmi köze. Épp olyan
„schmalz" (ez az amerikai színikritika terminus
technicusa), mint az ugyancsak a szóban forgó
héten látott párja, a Miss Daisy, ahol a
címszereplő Alzheimer-kórral veszi fel a nemes
küzdelmet a beteg fia s egy néger sofőr.

Persze ettől még - sőt éppen ezért - a nézők
szeretik az ilyesmit, s ennél fogva szeretik a szín-
háziak is. Könnyű rendezni, mert rendezni nemis
kell, csak levezényelni; könnyű játszani is, de
egyszersmind ez az egyetlen terület, ahol még ki
is lehet robbanni az alapanyagból és művészetet
lehet teremteni. Erre Kőváry Katalin tisztes leve-
zénylésében nem kerül sor, lévén, hogy a hat
szereplő egyike sem sztárformátumú. Igazán
rossznak, mert külsőségesnek és hamisnak
csak a Clairee-t játszó Máthé Éva mondható; jó-
nak Máhr Ági (Truvy) és a groteszk humorú Hor-
váth Zsuzsa (Blanche). A mérsékelten szórakoz-
tató előadásnak azonban valószínűleg így is si-
kere lesz.

Most kissé zavarban vagyok, minthogy ma-
gam is szoktam fordításokat elkövetni, de az eset
oly flagráns, hogy mégsem lehetek illemtudó:
kevésbé dilettáns fordításban jobb is lehetett
volna az előadás. Az ilyen típusú nyugati
szerzők ugyanis (ami Balmazújváros
perspektíváit tovább rontja) általában virtuózai a
poéngazdag, frappáns dialógusnak, ami a
szakmai csillogáson s a nézőtéri
élvezetszerzésen kívül egy dramaturgiai célt is
szolgál: ügyesen oldja, helyen-ként semlegesíti
a témákból fakadó érzelgősséget. Nos, Téli
Márta szövege, azon túl, hogy sokszor ügyetlen
(miért „sátoros felkelők" Annelle szektatagjai?)
és magyartalan („kifogyott a bugyijából a gumi"),
sótlanul poéntalan is. Hogy miből gondolom,
hogy ez a fordító lelkén szárad? Nos, valamikor
történetesen olvastam az eredet-
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tit, de azt hiszem, még ez sem kell hozzá. A
szín-padi szituációkból ugyanis egyértelmű,
hogy a szerző a szereplőket, elsősorban
Clairee-t, Blanche-ot és Truvyt, sűrűn hozza
olyan helyzet-be, amikor „jókat kell mondaniok";
ilyenkor a figyelem rájuk terelődik, s az
elcsattant poén lát-hatóan mozdít majd egyet a
cselekményen. A rendező és a színészek érzik
is ezt: „poénállásba" helyezkednek - aztán
mondanak valami egészen lapos vagy zavaros
dolgot, és nemhogy nem robban vagy szikrázik,
de még csak pukkanni sem pukkan semmi. A
jólnevelten megtartott hatáspauza kínos
csendként hat - s a szer-kezet, elegánsan
olajozott fordulat helyett, nyikorogva döccen
tovább.

Este - Hamlet Texasból

Verebes István elolvasta a Cyranót, és elgondol-
kozott: miféle miliő idézhetné fel a mai magyar
nézőben az újromantikus negéddel rekonstruált
francia XVII. századnál élményszerűbben a vir-
tus és a heves érzelmek, a művészetté és élet-

Máhr Ági, Horváth Zsuzsa (Blanche) és Seres
Ildikó (Shelby) a Harling-darabban

formává stilizált kakaskodás, a szerelem, a
boszszú, a lovagiasság mitológiáját? És ráakadt
- a mű színpadi életében alighanem
egyedülállóan - egyfajta, pontosan körül nem írt,
mégis félreismerhetetlen westernstílusra, abból
a megfontolásból, hogy korunk Gascogne-a
leginkább a mitikus Texas lehet.

Az Hőtel de Bourgogne első felvonásbeli né-
zőterére olyan figurák szállingóznak be, akik
egy múlt századi közép-nyugati amerikai kisvá-
rosban gyűlhettek össze egy vándor színtársulat
előadására: cowboykalapos, lebegő köpenyű,
fényes szögekkel kivert farmerbe és bőrdzseki-
be öltözött férfiak, élénk színű, fodros hosszú ru-
hákat viselő nők. Lármásak, kötekedők, életvi-
dámak, egész életmódjukat behozzák magukkal
a nézőtérre. (Később a gascogne-i kadétok sem
viselnek katonai egyenruhát; egyformán öltö-
zöttek, de ők is csak szervezett cowboycsapat.)

És bár a nevek franciák, bár van itt gróf is meg
bíboros is, az atmoszféra olyan erős - és oly
kevéssé naturalista -, hogy a konvenció azonnal
elfogadtatja magát. Még akkor is - és ez az első
s egyben a legfőbb próba -, amikor megjelenik s
élni kezdi a maga drámáját Cyrano de Bergerac.

Hogyan kerül a mégoly stilizált western világá-
ba a nagyorrú gascogne-i poéta? Édes Istenem,
hisz ez csak világos: ő a western Magányos Hő-
se. A mitikus Charles Bronson. Az igazságtevő, a
nagyszívű, a sorsot provokáló. Fekete nadrágjá-
ban és ujjasában, fehér ingében úgy tartozik bele
a környezetbe, mint Hamlet Helsingőrbe, s úgy rí
ki belőle, mint Hamlet Helsingőrből. S Verebes
egy-kettőre tisztázza, hogy itt a játék nem a köl-
tészetről, a verbális bravúrról, a magyarra „bra-
chi"-nak fordítható „fanfaronnade"-ról fog szólni,
hanem az igazságról. Mindjárt itt az első nagyá-
ria: a Valvert vicomte-tal vívott párbaj, amelyben
eddig a ballada („Megdöflek a versem végén...")
volt a főszereplő; s amilyen lazán, erőfeszítés
nélkül rögtönözte versét a hős, éppoly lezseren,
mintegy félkézzel intézte el nyálas
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Thuróczy Éva (Roxane) és Szervét Tibor (Cyra-
no) a Rostand-darabban (Jármay György felvé-
telei)

ellenfelét is. Itt mindkét részről vérre megy ajáték
(s Benedek Gyula vicomte-ja nem nyápic ficsúr,
hanem vérbeli sötét western-,,baddie"): padok,
székek, gerendák repülnek, Cyrano nemegyszer
alulmaradni látszik, kétségbeesett a küzdelem,
nem a költői véna pezseg, mint a limonádé, ha-
nem veríték folyik s az adrenalinszint szökken
fel; és a Magányos Hős igazi hősiessége az,
hogy a vérre menő harc közben képes kipréselni

magából a verset, nem literátus bravúrként, ha-
nem azért, hogy ne csak fizikailag, hanem
erkölcsileg is ő legyen a győztes.

Éppígy nem bravúrária Verebesnél a kadéto-
kat bemutató versezet sem („Ezek a gascogne-i
legények..."), amelyet a világ Cyranói betétként
szoktak előadni, s nem drámai jelenetként. Itt
kollektív játékot látunk: Cyrano vezetésével ze-
nés westernballadát adnak elő a kadétok, a
véd-és dacszövetség hetyke apoteózisával
provokálva Guiche grófot, az ellenséget.

Az első két felvonás - a színházi és a pékségi
- a nagy, látványos tömegjeleneteké; a harma-
dik - a Roxane háza előtti - már leszűkül a fő-

szereplőkre; a negyedik, a csatatéri látszólag is-
mét kibővül, de itta kadétok már inkább csak sta-
tisztálnak a történet továbbfejlődéséhez; az ötö-
dik, a zárdai pedig már végképp leszűkül Roxane-
ra és elsősorban Cyranóra. A westernkon-
vencióval tehát egyre kevésbé lehet játszani,
né-mely külsőség megtartásán túl (Roxane
háza - Kis-Kovács Gergely pompás tervezői
leleményeinek egyike - például inkább
emlékeztet western-saloonra, mint francia
úrilakra). De ennek itt már nincs jelentősége. Ha
a jelenség okait próbálnám boncolgatni, a
részletekbe vesznék, s épp a lényeget nem
tudnám megragadni. A lényeg ugyanis ennyi: a
dolog működik. A keret, amilyen lényeges volt
az első két felvonásban, most mintegy
halmazállapotot változtat: nem el-tűnik, inkább
légneműen oldódik át az atmoszférába, amely az
ismert, egyezményes-klasszikus Cyrano-
Roxane-Christian háromszögsztorit körülveszi.
Az első két felvonás posztutálta Cyranót mint a
westernmitológia magányos hősét. Most már az
ő dolga, hogy megvívja harcát, elbukjék és
felmagasztosuljon.

Verebes oly pazarló bőséggel szórja az ötle-
teket, hogy más rendező négy-öt produkcióban
is elélne belőlük. Inkább a magam örömére hadd
említsem meg a színház deszkatetejét átszakító
s ekképp a magasból Montfleuryre zúduló hős
remek entrée-ját; ugyanőt, amint utána önfeled-
ten vöröspecsenyézik az egyik kisfiú nézővel; a
rajongó Ragueneau-t, aki a párbaj alatt extatiku-
san körmöli és szavalja bálványa nyomán a bal-
ladát (ő az, aki a költői produkcióra koncentrál,
nem Cyrano!); a párbajra rímelő konfrontációt
Christiannal, amikor a sértést lenyelő baráti fel-
ajánlkozás nem széllelbélelt gesztus, hanem
fogcsikorgató önmegtagadás: Cyrano kiüti a kis
báró szájából a kihívóan majszolt almát, kezéből
a kardot, megkíméli, de határozottan nem ked-
veli meg vetélytársát. Vagy itt a mozzanat, aho-
gyan Cyrano azért lesz „Lázár a csókok lakomá-
ján", mert a kerítő hajlamú duenna, hogy a nász-
éjszaka zavartalan legyen, elmegy otthonról s
kulcsra zárja maga után a kertkaput - Cyrano
tehát akarata ellenére lesz a beteljesülés foglya;
vagy említsük a IV. felvonásból Castel-Jaloux-t,
a pókerképű cowboyt, aki unott-rutinszerűen s
mégis komor odaadással farigcsál hosszan egy
fakeresztet - azt, amelyet majd a halott Chris-
tian fejéhez állítanak. És itt az V. felvonás zárda-
hangulatának meleg bensősége, az ablak mö-
gött sárga fénnyel megvilágított derűs apácával,
aki időnként meghúzza a harang kötelét; és jön
Cyrano, a lehiggadt öreg udvarló, aki gálánsan
cukorkát hoz a tisztes Magdolna asszonynak.
Megkomponált még a tapsrend is, midőn az öt
díszlet - benne a bravúros Ragueneau-pékség,
felerészt cipókkal, felerészt könyvekkel megra-
kott polcfalával - sorra beforog, s előttük hajla-
nak meg az egyes képek szereplői.
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De addig még megélhetjük a záróképet,
amely immár sokkal több, mint ötlet. Ehhez hoz-
zátartozik, hogy Verebes kihúzta a felvonás ele-
jét: Guiche gróf látogatását a zárdába visszavo-
nult Roxane-nál - ezt az immár minden szexua-
litástól és agresszivitástól megfosztott békülé-
keny őszi idillt, benne az egykori ádáz ellenség
Cyranónak küldött nagyvonalú figyelmeztető
üzenetével. Nincs megbékélés, a dölyfös go-
noszság nem kaphat feloldozást. Marad a pőre
tragédia: a Magányos Hőst elveszejti a maffia. Itt
már mellékes a szerelem, Roxane belevész a
háttérbe, Cyrano pedig úgy áll a balszélen a fa
előtt, minta sortűzre váró halálraítélt - s úgy bu-
kik előre, mint akit eltalált a láthatatlan ellenfél
golyója. Lehet meditálni...

S végül az apoteózis: a zárda kapuja feltárul,
és csodálatos, valóban katartikus látványt nyújt
az égő gyertyákból álló hatalmas oltárszerű fal.
Consummatum est...

Az előadás az évad igazi eseménye lehetne,
ha színészi megvalósításban felérne a rende-
zéshez. Thuróczy Éva és Posta Lajos személyé-
ben megfelelő, a koncepciót intelligensen hordo-
zó, sehol nem disszonáns, de kevéssé markáns
Roxane-ja és Christianja van az előadásnak. Je-
lentősebb náluk a mindig hibátlan stílusérzékű
Matus György szordínósan sötét, személyisége
súlyát finoman sejtető Guiche grófja és Földi
Lászlónak az alak alig féltucatnyi megszólalását
is kőkemény jelenléttel hitelesítő Castel-Jalouxja.
De a lényeg természetesen Cyrano maga, akit
Szervét Tibor rendkívül rokonszenvesen, a lírai
részekben néha megrendítően, de a kelleténél
kevesebb erővel s fakóbb, monotonabb hang-
színnel alakít. Játéka épp ezért a szívbe marko-
lóan fájdalmas V. felvonásban éri el csúcspont-
ját, ami elvégre nem baj, hiszen itt kell csattannia
az előadásnak, de az alakítás egészét tekintve
marad némi hiányérzetünk. Szervét - hogy dra-
maturgiai képzavarral éljek - Hamletből
olyannyira a meditatív-passzív aspektust emeli
ki, hogy Cyranója Charles Bronson helyett
inkább Don Quijote irányába leng ki.

Így aztán az emlékezetes előadás abszolút
hőse a rendező marad. Lehet, hogy ez is volt a -
talán rejtett, talán nemis tudatos - szándék? Ha
így van - aligha magamutogatásról van szó, in-
kább arról, hogy Verebes István maga akarta el-
játszani Cyranót.

Végezetül: Isten tartsa meg Hegyi Árpád Juto-
csa jó szokását. Lehet a jármű felőlem Barkas is,
a töltött csirkecomb is lehet félakkora - de lát-
hassunk előadásokat, s köztük minél több olyat,
mint ez a Cyrano volt.

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (Miskolci
Nemzeti Színház)
Színpadra alkalmazta: Jacques Ardouin. Fordította:
Rónay György. Díszlet-jelmez: Juhász Kati m. v.

Dalszövegek: Bodolay Géza. Zene: ifj. Ács Gyula m. v.
Dramaturg: Faragó Zsuzsa. Rendezte: Bodolay Géza
m. v.
Szereplők: Orosz Anna, Quintus Konrád, Varjú Olga,
Maros Gábor.

Robert Harling: Dallastól nyugatra (Acélmagnóliák)
Fordította: Téli Márta. Díszlet-jelmez: Bozóki Mara.
Dramaturg: Kovács Kristóf. Rendezte: Kőváry Katalin
m. v.
Szereplők: Máhr Ági, Fehér Ildikó, Horváth Zsuzsa,
Máthé Éva, Seres Ildikó, Locskai Andrea.

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac
Fordította: Ábrányi Emil. Díszlet: Kis-Kovács Gergely
m. v. Jelmez: Torday Hajnal m. v. Világitásterv: Gibárti
Tibor. Dramaturg: Faragó Zsuzsa. Zene: Dékány
Endre. Rendezte: Verebes István m. v.

Szereplők: Szervét Tibor, Thuróczy Éva, Matus
György, Posta Lajos, Kulcsár Imre, Komáromy Éva,
Somló István, Földi László, Honti György, Csapó Já-
nos, Varga Gyula, Szabados Ambrus, Benedek Gyula,
Péva Ibolya, Márfi Vera, Ábrahám István, Sallós Gá-
bor, M. Szilágyi Lajos, Szegedi Dezső, Paszternák
Viktor, Mátyás Jenő, ifj. Somló Ferenc, Molnár Anna,
Farkas Szilvia, Vass László, Juhász Katalin, Gábor
Anikó, Bencs Sándor, Farkas Sándor, Pécskay Tibor,
Somló Tamás, Bendzsák Erika.

Cyrano halála (Ilovszky Béla felvétele)


