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KRITIKAI TÜKÖR

onzago megöletése - előtérben Tóth József
Koncz Zsuzsa felvételei)

omolysággal, életforma-módosítással, tudato-
an belesoványodva készült a nagy szerepre.
redményesen. A „kis helyek", az odavetett fél-
zavak, a csöndek, a várakozások mennek neki
obban, s egyelőre nem a nagyobb, építkező ré-
zek. Inkább a tépelődők, minta filozófiaiak, in-
ább a játékosak, mint a királyiak. Ha Stohl And-
ás fickója, ez az éppen erre járdogáló Fortinbras
gy kicsit jobban ismerné trónörökös társát, ha-

álától meg csöppet sem rendülve nem azt mon-
aná: ,,...belőle, ha / Megéri, nagy király vált vol-
a még." Ha egy percre jobban megnézné a hol-
ában is festenivaló, nem szép, de megragadó
amleti arcot, ha lenne képzelőereje az őrlő ifjúi

degességhez, a percnyi nyugtot sem hagyó
letizgalomhoz, ha tudná pontosabban, mi min-
en esett meg évtizedek óta ebben a föltűnően
ok komédiás lakta, de börtön nek is nevezett Dá-
iában, akkor valami ilyesmit dadogna döccenő
ersben: belőle soha nem lett volna király, mert
gy egész nemzedékkel (vagy néhány társsal)
gyütt nem a trónszékbe, hanem a tiszta erkölcs
yugalmába vágyakozott - s ez az, amit szük-
égképp nem ért meg.

hakespeare: Hamlet (Katona József Szinház, Kamra)

ordította: Arany János. Tér: Khell Csörsz m. v. Ruha:

Szakács Györgyi. Koreográfia: Mladen Vasary m.
Zene: Sáry László. Fény: Pető József. Dramaturs
Fodor Géza. A rendező munkatársa: Litvai Nelli, Mái
kus Andrea. Rendező: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Kaszás Gergő, Máté Gábor, Csomós Mar

Bajban vagyunk Moliére-rel. Mintha a mű-
veiben rejlő emberismeret és világlátás
maradandóbbnak bizonyult volna, mint az a
konvenció, amelyet komédiái megalkotásához
felhasznált. Életismerete a drámairodalom
klasszikus értékévé tette életművét, de - mivel a
humor romlékonyabb, minta tragikus hatás -
darabjainak színpadi jelenléte nem minden
korszakban egyformán eleven. Mintha nagyon
is bizonytalan volna, hogyan érdemes
manapság Moliére-t játszani.

A mostani bemutatókon műveinek kétfajta

Söptei Andrea, Lengyel Ferenc, Vajda László, Gazdag
Tibor, Varga Zoltán, Vajdai Vilmos, Horváth József,
Kun Vilmos, Papp Zoltán, Bertalan Ágnes, Tóth József
m. v., Takátsy Péter f. h., Rajkai Zoltán f. h., Stohl
András.

(egymásnak igencsak ellentmondó) megközelí-
tésével találkoztam. Az egyik elképzelés adott-
ságnak fogadja el a komédiaírás Moliére által
használt konvencióit, s az ezek mögötti valósá-
gos dilemmákat, tényleges emberi sorsokat
igyekszik megmutatni. A másik közelítés abból
indul ki, hogy a komédiaírás egykori megszoká-
sai mára teljesen hiteltelenné váltak, s így az elő-
adás nem leplezi, hanem leleplezi az azóta érvé-
nyüket vesztett konvenciókat; a művek a képte-
lenségek feltárásával mintegy abszurditásukban
mutatkoznak meg. Az előbbi megközelítés sokat

SÁNDOR L. ISTVÁN

MOLIÉRE-T JÁTSZANI
HÁROM BEMUTATÓ
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visszavesz Moliére humorából, de reális ember-
ábrázolással, a darabokban megfogalmazódó
tényleges kételyek kibontásával ellensúlyozza
ezt. Az utóbbi megközelítés hatásában nevetsé-
gesebb előadást hoz létre, de a humorforrás
többnyire nem azonos Moliére komikusnak szánt
hatáselemeivel.

feleségének, széttárja a karját. A szerelemér-
zéssel szemben tehetetlen férfi megadja magát
a szenvedélyének, de mintegy a testtartást értel-
mezve Tartuffe felett a keresztrefeszítettet
ábrázoló festmény látható, amit épp az imént
szerzett be Orgon. Amikor Damis felfedi apja
előtt az Emiliának (sic!) tett vallomást, Tartuffe
ismét széttárt

közben Orgonhoz bújik Dorine, azonban hiába
csitítaná simogatásával a nekivadult férfit, Orgon
őt is eltaszítja magától. A mozdulat valóságos
fojtogatássá válik. Később egy léccel kergeti
meg Dorine-t, aki játéknak tartja az egészet, ne-
vet, viháncol, úgy szalad a nekivadult, önmagá-
ból kivetkőzött férfi elől. Damis valóban megijed

Orgon: Koltai Róbert

Csak játék

Az első megközelítésre példa a Tartuffe szolnoki
bemutatója. Fodor Tamás rendezésében min-
den szereplőt kettősségek határoznak meg.
Mintha mindenkinek két arca, kettős viselkedés-
módja volna. Úgy tűnik, a tartuffe-ség valóban a
világ lényegévé vált. Mintha mindenki kettéha-
sadt volna: egy belülről meghatározott személyi-
ségre és egy külső késztetések által befolyásolt
szerepre. Fodor nem a képmutatás tudatos lát-
szatteremtésének vagy a butaság önhitt, öncsaló
bambaságának mutatja ezt, hanem kényszerű,
önreflexióval nem kísért magatartásmódnak,
amelyre az készteti a szereplőket, hogy kiismer-
hetetlen világban élnek. Önmaguknak is meg
akarnak felelni, de a tőlük függetlenül (is) születő
helyzetekben egyszersmind folytonos magatar-
tás-módosításokra, alakváltásokra kényszerül-
nek. Ezek a kettősségek az önkéntelenül születő
játékokban egyesülnek. Játszanak mindannyian -
kicsit vonakodva, felszabadultság nélkül.

Tartuffe (Mucsi Zoltán) sokszor Krisztus-pó-
zokban tetszeleg, de nem biztos, hogy folyton
hazudik. Amikor először tesz vallomást Orgon

karokkal hajlik a lépcsőkorlátra, fejét oldalra bil-
lentve, mintha szenvedő Jézusként várná a csa-
pásokat. De ez csak játék, nem képmutatás. Ma-
gatartásában nincs nyoma magabiztosságnak.
Tartuffe állandóan zavarban van, izzad a tenye-
re, bocsánatkérő következetességgel törölgeti a
kezét kendőjébe. Legvégül - attól, amit eddig
tett, teljesen függetlenül - egy uralkodói döntés
ró rá vereséget. Áldozat lesz egy királyi sakk-
játszmában, anélkül, hogy bármilyen öntetszel-
gő póz mentsége megadatna neki. Letartóztatá-
sakor a rendőrkapitány emberei alaposan el is
verik, miközben főnökük az előtérben a hatalom
igazságosságáról szónokol. (Mucsi Zoltán Tar-
tuffe-alakítása nem leplezi le a figurát a nézők
előtt, sőt kicsit el is fedi, mi minden rejlik ebben a
szereplőben.)

Orgon (Koltai Róbert) számtalanszor zavar-
tan figyel, sokszor inkább befelé néz. Elképedés,
bizonytalanság ül ki az arcára. Mintha maga sem
volna tisztában azzal, hogy helyesen
cselekszik-e, hogy jók-e azok a döntések,
amelyeket a családjára kényszerít. De amikor
ellenállásba ütközik, megerősödik
elhatározásában, és tombolva reagál az
engedetlenségre. Nem válik pojácává, nem azt
látjuk, hogy nincs ereje számon kérni azt, amit
követel - inkább azt, hogy amikor nem talál
egyetértésre, végképp magányossá válik.
Pedig megszólíthatná családtagjaiban a
szeretetet is. Mariane-nal való veszekedése

Tartuffe: Mucsi Zoltán (Ilovszky Béla felvételei)

Orgontól, amikor az kitagadja őt. Védekezésül
széket lök a most is léccel hadonászó családfő
felé, aki dühében a bútor karfáján veri szét a fa-
darabot. [Koltai kellő színészi önfegyelemmel
alakítja az önmagát saját rögeszméi mögé bari-
kádozó férfit, mégsem válik színtelenné játéka.
Tartuffe lelepleződésének híres jelenetében a
rendező is kínos helyzetbe hozza Orgont azzal,
hogy hallgatózni egy hatalmas, kereszt alakú lá-
dába fekteti (ebben szállíttatta haza a fest-
ményt). Zizegő papírlapok fedik, szembeötlő
azonnal minden mozdulata. Nem(csak) az a baj
ezzel az ötlettel, hogy hiteltelenné válik így a
jelenet - hisz az asztal alatti hallgatózás
biztonságát is csak a komédia konvenciói
biztosítják - hanem az, hogy elvész a helyzet
kétértelműsége, eltűnik a megalázó játékossága,
leegyszerűsödik komikus hatása.]

Mariane (Moldvai-Kiss Andrea) őszinte oda-
adással rajong az apjáért, de már megvan a saját
elképzelése is az életéről. Intim pillanat, ahogyan
a férfi a térdére ülteti a már-már felnőtt nőt; a
megértést keresik ebben a köztük hajdan oly ma-
gától értetődő összeölelkezésben. De Mariane,
ahogy megérti, mit vár tőle az apja, hátra hajol,
majd kibontakozik az ölelésből. Hát miféle
szeretetben hihet ő ezek után? Ez is
magyarázza,
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hogy a hírre kétségbeesetten érkező Valérral
(Szöllősi Zoltán) is a veszekedést keresi.

Damis (Mészáros István) buta önteltséggel
kérkedik az erejével, pedig csak szeretne maga-
biztosnak mutatkozni. Valójában nyeszlett, hő-
zöngő alak, aki mindent összezavar, amibe
bele-ártja magát. Emilia (Nyakó Júlia) tényleg
megoldaná a helyzetet, amikor hallgatásáért
cserébe azt kéri Tartuffe-től, hogy mondjon le a
Marianenal tervezett esküvőről. De Damis -
semmit sem értve - mindent elront, ahogy
rikácsolva ragaszkodik a leleplezéshez. Cléante
(Szerémi Zoltán) folyton okoskodik, pedig csak
bizonytalanul téblábol a szobában. Dorine
(Spolarics And-rea) játszik, hangoskodik,
bohóckodik, de el-hallgat, amikor a helyzet
tényleg komolyra fordul.

Fodor Tamás a figurák kettős arculatának jel-
zésével többszínű előadást hozott létre. De a
csoda elmaradt, kétértelmű alakjai nem váltak
háromdimenziós jellemekké, összetett, kissé ki-
ismerhetetlen, öntörvényű szereplőkké. Ritmus-
váltásokkal pontosan tagolt, következetesen vé-
gigvezetett motívumaival alapos darabelemzést
tükröző produkció született, de ami ezen túl van,

Kalmár Tamás (Dandin) és Kupcsok Zoltán
(Csikasz) a Dandin Győrgyben

nem született meg, nem telt meg áradó élettel a
színpad. Szín-játék maradt minden.

A rendőrtiszt végül egy táncoló játékbabát
vesz elő. Az uralkodó ő, Barbie-XIV. Lajos. Borulj
a király lábai elé! - mondják Orgonnak jószán-
dékúan a többbiek. A férfi azonban nem az ud-
varba indul, hanem a játékbaba mellé telepszik,
azt babusgatja, azt veszi körül odaadással. Já-
ték csak minden. Íme, a rajongások tárgya, a ha-
talmi játszmák tétje, a felcicomázott kicsinység.

Önáltatók

Ugyancsak a Moliére-komédia emberi hitelét ke-
resik a Merlin színészképző műhely hallgatói is
újabb bemutatójuk első részében. A második
éve Lázár Kati és Jordán Tamás irányításával
dolgozó színésznövendékek úgy játsszák el a

Dandin Györgyöt, hogy a komédia szorongató,
mégis nevettető történetként hat. Kacagni ezen
az előadáson csak keserűen lehet. A komédia-
konvenció mára megkopott hitelű megoldásait
és fordulatait ebben a megközelítésben a játék
emberi tétje ellensúlyozza. A színésznövendé-
kek őszinte ráismeréssel mutatják meg, milyen
kisszerű és ostoba az a helyzet, amelyben min-
den egyes szereplő bolyong. Mintha az egész vi-
lág az a feneketlen éjszaka lenne, ahol a darab
harmadik felvonása játszódik. Ahol mindenki ta-
pogatózva, az orráig sem látva, szüntelenül ké-
tes helyzetekbe keveredve oldaloghat csak. Os-
tobák mindannyian, önámítók, illetve másokat
becsapni igyekvők. Nevethetünk rajtuk. Miért ne
nevetnénk ki magunkat is?

Dandin (Kalmár Tamás) mintha mindig önma-
gába nézne, elképedve attól a sorstól, amelyet
maga szabott ki magára. És egyre makacsabbul
szövi tovább az önáltatás hálóját, hogy végül tel-
jesen belegabalyodjék. Mert be akarja bizonyíta-
ni, hogy igaza van, pedig önkéntelenül csak arra
keres bizonyságot, mennyire semmibe veszik őt.
Nem kételkedik felesége hűtlensége egyetlen je-
lében sem, mert végletesen kétkedik magában.



KRITIKAI TÜKÖR

Csak másokkal szemben lelne bizonyosságot
magáról; ha rábizonyítaná a feleségére, hogy
hűtlen, az apósára, hogy hazudik, mikor a család
nemes erkölcseiről példálózik, Klitanderről, a
csábítóról, hogy füllent, amikor az ártatlanságát
bizonygatja... Dandin számára a bizonyítási el-
járás fontosabb, mint az, hogy mi történik éppen.
Igy végül bizonyosan megtörténik minden, amit
feltételez. Gyanakvásával maga kelti fel Angyal-
ka érdeklődését Klitander iránt, makacsságával
szinte maga űzi az asszonyt hűtlenkedésbe. Vé-
gül az derül ki, hogy részigazságai ellenére sincs
semmiben igaza. Felesége ott áll felette, Gyuri
pedig megalázottan, szinte a talajba döngölve
lapul a földön. „Hát szerettem én magát?!" - ki-
áltja kétségbeesetten az asszony. „Hát kérdezett
engem, hogy akarom-e ezt a házasságot?
Számon kérheti rajtam a hűséget, ha nélkülem
döntött a sorsomról?"

De nincsen igaza Angyalkának (Horváth Bar-
bara) sem, amikor megalázó helyzetéből olcsó
kalandoknak kitárulkozva keres kiutat. És való-
ban hazudik Klitander is (Pásztor Tibor): szere-
lemről beszél, de annál jóval kevesebbet keres.
És valóban csupa önámítás a Lükeházy pár
(Horváth Ákos, Szikszai Kinga), akik csak hen-
cegnek a sosem volt családi erényekkel. És me-
rő bambaság Csikasz (Kupcsok Zoltán) is, aki
Katiért (Pető Fanni) lelkesedik, de a lány mindvé-
gig gondosan kerüli őt, és az éjszaka sötétjében
is inkább Klitanderbe botlik, tőle lop szerelmes
csókokat. Amikor viszont asszonyával beszél,
nem vetélytársnak, hanem segítőnek mutatkozik.

A játéklehetőségek keresésére utal, hogy a
Merlin előadásában a különféle figurák megjele-
nítése kölönböző stílusban történik. A belülről, hi-
tellel ábrázolt Dandin és Angyalka mellett Lüke-
házyék jelenléte merő affektálás. Csikaszból ka-
rikaturisztikussá torzított figura születik, Kati a
vérbő szolgálók hagyományos megjelenítés-
módját képviseli, Klitander kamaszos bájával
hat. Ezek a különféle megközelítésmódok
azonban nem zilálják szét a produkciót.

Az est második előadásában másképp közelí-
tenek Moliére-hez a Merlin növendékei. A Göm-
böc úr is alapvetően más darab, mint a Dandin
György. Nem érdemes a történet emberi mozga-
tóerőit kutatni. Játék az egész, egy mesterien ki-
eszelt (de mesterkélt fordulatoktól sem mentes)
átverés története. Eraste (Horváth Ákos) úgy
akadályozza meg, hogy Julie-t (Bozó Andrea), a
szerelmét máshoz adják feleségül, hogy a férjje-
löltként az ismeretlen városba érke-
ző Gömböc urat (Szűcs Lajos) alaposan megtré-
fálja: különféle megpróbáltatásoknak teszi ki,
rossz hírét kelti. Így neki is elmegy a kedve a nő-
süléstől, reménybeli apósa is lehetetlennek gon-
dolja végül az esküvőt. A cselvetést és fordulatait
bemutató történetbe (melynek legfőbb mozgató-

ja Briganti - Orosz Róbert) önálló betétként il-
leszkednek Gömböc úr lóvátételének különféle
helyzetei. Ebből következik, hogy az előadás is
laza jelenetek, sokszor önálló értékű magánszá-
mok egymásutánjából épül fel. A felszabadultan
mai hangoltságú, sokszor elképesztően merész
játékötletek hatására abszurd játékká alakul a
komédia. Eraste és Briganti körüludvariaskodják
Gömböc urat; mindketten azt szeretnék, ha nála
szállna meg a vidéki úr. Eraste néhány Brigantira
mért gyors ütéssel és rúgással dönti el a kérdést,
s így ő vezeti nyájaskodva Gömböcöt a
szállására. Briganti meg hentereg a földön,
köpködi kivert fogait. Gömböc úr az orvosi
kezelés hatására sokáig rugóként ugrálgatva
közlekedik a színpadon. Csak többszöri
kísérletre sikerül őt leállítani.

Az előadás szereplői három csoporba sorol-
hatók. Gömböc úr az, akivel tréfát űznek a többi-
ek. A jóindulatú butaság megtestesítője. Derűt
tükröz az arca, bizalommal figyel mindent. Csak
lassan érti meg, másról van szó, mint amit mon-
danak neki, de sosem fogja fel, mire is megy ki a
játék. Szintén a játék által teremtett látszatok ál-
dozata a másik öreg, Julie apja, Oronte (Kole-
szár Brazil Péter) is. Mindketten butaságuk miatt
érdemlik meg, hogy játsszanak velük. A játék irá-
nyítóit (Eraste, Briganti, Julie) kótyagos heves-
ség, nekilendült gátlásnélküliség jellemzi. Nyil-
vánvaló, hogy nekik sincs igazuk. A tréfát beava-
tatlanul beteljesítők, a hentestudományával el-
telt orvos (Pásztor Tibor), a paragrafusokat ön-
telten, mások kárára forgató ügyvédek (Cseke

Koleszár Bazil Péter (Második orvos), Pásztor
Tibor (Első orvos) és Szücs Lajos (Gömbőc úr)
a Merlin előadásában (Tamássy Andrea felvé-
telei)

Katinka, Gyalog Eszter), a fogatlanul vigyorgó
patikus (Kupcsok Zoltán) magukról mit sem tudó
butaságuk miatt alkalmasak erre a szerepre.

A Merlin rendezőpedagógusait, Lázár Katit és
Jordán Tamást dicséri, hogy ezúttal az előző
vizsgaelőadásban megismert színészi alkatok
ellenében osztottak szerepeket. Más karaktert,
másfajta játékmódot kértek tanítványaiktól, mint
A két veronai nemesben. Szemmel láthatóak az
eltelt egy év munkájának eredményei, az első
bemutatónál hatásosabb, élvezetes elő-
adás(oka)t hoztak létre.

Mi marad végül

A Radnóti Színház előadásában A fösvény
ugyancsak a maga abszurditásában mutatkozik
meg. Valló Péter rendezése a mű időszerűségé-
nek és korszerűtlenségének feszültségéből in-
dult ki. Bár fontosnak tartja a darab középpontjá-
ba állított jellemképet (az előadás egyetlen ka-
rakterként megmutatkozó szereplője: Harpa-
gon), elévültnek tekinti a történetalakításnak azt a
módját, ahogyan Moliére cselekménnyé formálta
jellemrajzát. Valló stilizációval erősítette meg
azokat az utalásokat, amelyek Harpagon
karakterének legfontosabb vonásait jelzik (a fő-
szereplő magánbeszédei mikrofonerősítéssel
szólnak, néhányszor a tükörhöz hajolva monolo-
gizál, árnyjátékként látható, ahogy ládikáját
ellenőrizve állandóan a kertet ássa). Ugyanakkor
bohózatként játszatta el a rendező az apa és fiú
között zajló szerelmi vetélkedés fordulatait, azt a
mesterkélt feszültségforrást, amelyből a darab
cselekményváza létrejön. Végképp hiteltelenül
jelenik meg a színpadon a happy end - anélkül
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azonban, hogy tudatos ironizálásra ismernénk -,
amikor is Valér és Marianna rálelnek elve-
szettnek hitt, dúsgazdag apjukra, és felismerik,
hogy ők is testvérek.

Abban végképp nem hisz Valló, hogy Moliére
komikuma ma is hatna, ahhoz viszont ragaszko-
dik, hogy mulatságos előadást rendezzen.
Ennek következtében az előadás humora és a
darab komikuma teljesen szétválik: az előbbi
önálló életre kel, sokszor a darab fölé is nő. Eliz
(Kerekes Éva) agresszív, alattomos rúgásokkal
adja titkos szerelmese, Valér (Csankó Zoltán)
tudtára, hogy nem tetszik neki, hogy
(képmutatásból ugyan, de mégiscsak) helyesli
Harpagon tervét, miszerint egy öregemberhez
adná férjhez. Harpagon, amikor elkergeti a
háztól a féllábú Fecs-

két (László Zsolt), kirúgja a mankót a haszonta-
lan szolga alól, aki elképedve terül el a földön.
Valér hosszasan ugrálgat, egyensúlyát folyton
elveszti, miközben öltözködik az Elizzel való sze-
retkezés után, és sorolhatnám tovább az elő-
adás hasonló színvonalú ötleteit.

Felolvassa ugyan Fecske az uzsorás levelét
(akiről később kiderül, hogy maga Harpagon).
Hallhatjuk, hogy milyen galád feltételekkel adna
kölcsön pénzt Cléante-nak. De a rendező nem
hisz benne, hogy ez a hosszú és részletező fel-
sorolás bárkit is érdekelne a nézők közül. Ezért
kitalál valamit, ami eltereli a figyelmet a szöveg-
ről: Cléante (Széles László) ez a jól nevelt, öl-
tönyben megjelenő úrifiú szép lassan átvedlik
bőrzekés „metálos" sráccá. Időnként Eliz is ha-
sonló öltözetben jelenik meg, máskor viszont
szolid ruhákat visel.

Az átváltozás egyébként is az előadás egyik
legfontosabb motívuma, de a humoros hatáskel-

tés szándékán kívül csak ritkán jelez mélyebb
tartalmat. Marianna (Rudolf Teréz) öltözetét Fru-
zsina (Hernádi Judit) alakítja át gyors beavatko-
zással kihívóvá. Valér egykettőre átvedlik titkos
szeretőből hajlongó talpnyalóvá. Harpagon öre-
gebbnek játssza magát, mint amilyen; pápasze-
met ölt, botra támaszkodik, megroggyannak tér-
dei, hisz Fruzsina kétségbeesésében azt találta
mondani, hogy Marianna az öreg férfiakat szereti.

Különféle minőségű ötletek laza füzére az elő-
adás, melynek egyetlen valóban koherens eleme
a főszereplő jellemrajza. Tényleges átalakulásról,
valóságos emberi tétről is csak az ő eseté-ben
beszélhetünk. (A színészi játék karikaturisztikus
jellege is egysíkúnak mutatja a többieket.)
Andorai Péter alakításában Harpagon kezdet-ben
rendíthetetlen magabiztossággal (de nem
fennhéjazóan) vállalja tulajdonságait. Ilyen va-
gyok-gondolhatja magában, és dühöng ugyan, de
igazából nem érdekli, mit gondolnak róla a
többiek. Egyedül talán ő tudja a szereplők közül,
hogy mit is kezdjen az életével, mi a fontos szá-
mára. Kételyek nélkül gondol arra is, hogy új csa-
ládot alapítson, feleségül véve egy fiatal lányt.
Azt hiszi, még lehet teljes az élete. De teljesen el-
veszti méltóságát, amikor eltűnik ládikája. És ez-
zel elvész magabiztossága is, hogy még várhat
rá igazi élet. Végül visszakapja ugyan a kincsét,
de azon kívül nem marad semmi más számára.
Boldogan és kétségbeesetten szorítja magához a
ládikát, a földön fetrengve szerelmes ölelésben
forog vele a színpadon. Ezzel a képpel zárul az
előadás.

Moliére: Tartuffe avagy A rajongás komédiája (szolno-
ki Szigligeti Színház)
Fordította: Vas István. Díszlet: Szegő György.
Dramaturg:Szeredás András. Jelmez: Németh Ilona.
Rendező: Fodor Tamás.
Szereplők: Meszléry Judit, Koltai Róbert m. v., Nyakó
Júlia, Mészáros István, Moldvai-Kiss Andrea, Szöllősi
Zoltán, Szerémi Zoltán, Mucsi Zoltán, Spolarics
And-rea, Váry Károly, László Sándor.

Moliére: Dandin György - Gömböc úr (Merlin Szín-
ház)
Fordította: Mészöly Dezső, illetve lllyés Gyula. Jelmez:
Földi Andrea. Zene: Kisvárday Gyula. Díszlet: ifj.
Jordán Tamás. Rendezte: Lázár Kati és Jordán
Tamás. Szereplők: Kalmár Tamás, Horváth Barbara,
Pásztor Tibor, Horváth Ákos, Szikszai Kinga, Pető
Fanni, Kupcsok Zoltán, Koleszár Bazil Péter, Szűcs
Lajos, Orosz Róbert, Bozó Andrea, Gyalog Eszter.

Moliére: A fösvény (Radnóti Színház)
Fordította: Hevesi Sándor. Rendező -díszlet: Valló Pé-
ter. Jelmez: Dőry Virág. Dramaturg: Radnai
Annamária. Asszisztens: Balák Margit.
Szereplők: Andorai Péter, Kerekes Éva, Széles
László, Hernádi Judit, Rudolf Teréz m. v., Csankó
Zoltán, Miklósy György, László Zsolt, Görög László,
Csendes Olivér. Miklósi Ferenc.


