
és el is tudná játszani a törékeny és nemes
Mamát – puszta megjelenésével legalábbis
ezt érzékelteti –, de belekényszerül a bóv-
liba, vígan lejt egyet a „kupleráj, víg szeráj”-
revüben. Agócs Judit Teklája musicalesen
akaratos és agresszív. Benedekffy Katalin
Bellája musicalesen gyengéd és szeretô.
Szilágyi István jól komédiázik Neumann-
ként (a filmben ô volt a fiákeres kocsis).
Mutti szerepében Janisch Éva. Kelepei sze-
repében Nagy Balázs.

A közönség jól szórakozott.

HUNYADY SÁNDOR–MAKK KÁROLY–BACSÓ PÉTER–TASNÁDI 
ISTVÁN: A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ AVAGY EGY ERKÖLCSÖS ÉJSZAKA
(Gyôri Nemzeti Színház)

ZENÉJÉT SZEREZTE: Németh Zoltán. DÍSZLET: Bátonyi György. JELMEZ: Hruby Mária. KARIGAZGATÓ: Gál
Anikó. KORREPETITOR: Kertes Anna. KOREOGRÁFUSASSZISZTENS: Fekete Miklós. KOREOGRÁFUS: Ba-
kó Gábor. RENDEZÔASSZISZTENS: Horváth Márta. VEZÉNYEL: Boldog Iván. RENDEZÔ: Forgács Péter.
SZEREPLÔK: Gyöngyössy Katalin, Nagy Balázs, Csonka Tünde/Benedekffy Katalin, Agócs Ju-
dit/Balogh Anna, Janisch Éva, Bende Ildikó, Rupnik Károly, Bede Fazekas Máté, Szilágyi Ist-
ván, Krasznai Tamás, Bede Fazekas Csaba, Györgyfi József, Török András, Guttin András,
Szûcs Péter Pál, Nyári Darinka, Szûcs Kinga, Mihályi Orsolya, Várkonyi Andrea, Molnár Virgí-
nia, Rugovics Andrea, Varga Viktor, Pingiczer Csaba. 
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huróczy Katalin és a Soproni Petôfi Szín-
ház a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-

nisztériuma produkciós pályázatán nyertek
támogatást a szerzô Kerített város címû, helyi
vonatkozású drámájának bemutatásához.
Lackner Kristóf, Sopron egykori, még ma is
nagy hírû polgármestere és Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem találkozásának története a
szerzô ajándéka a városnak: a játék utáni taps
arról tanúskodik, hogy a Civitas Fidelissima
közönsége hálás is – ha másért nem, a pályázat
ítészei ezért bizonyosan jól döntöttek. 

Thuróczynak a darabhoz fûzött utasítása
szerint a jelenetek közötti változásokhoz
nem jöhet be a színpadra díszítô, ezt a Szi-
lágyi Tibor rendezte elôadás maradéktala-
nul be is tartja; másképpen tizenegykor sem
mennénk haza, ugyanis mindkét felvonás
sok rövidebb jelenetbôl áll. Megoldásként a
Perlaki Róbert megálmodta díszlet hátteré-
ben kifeszített vászonra vetítik a történések
színhelyeit jelzô képeket, a vászon felé
emelkedô, szürkés filccel borított színpa-
don pedig mindössze egy láda, egy íróasz-
tal székkel, valamint további két szék (az
egyik trónszerû, karos) árválkodik. Követ-
kezésképpen az inkább kamara-elôadások-
hoz illô helyszínt némileg eluralja a háttér,
az elôtte lévô minimálberendezésben pe-
dig jönnek-mennek ugyan a szereplôk, de
sehol semmi kapaszkodójuk. Talán hogy a
vetített kép mégse legyen túl statikus, oly-
kor a szereplô személyek a vásznon jelen-
nek meg: mert például mosakodásra szol-
gáló kellék nincs a színpadon, így ablakon
át látjuk a tisztálkodást, vagy csak. Ezt ad-
dig fokozzák, hogy Lackner a darab végi
összefoglalót a vásznon mondja el mai ru-
hában, miközben ténylegesen a hozzánk
legközelebb esô széken ül összetörten, sza-
vain csügg a többi szereplô, háttal nekünk,
ôt figyelve. És noch dazu: a tényleg nagy
tapsot követôen már éppen távoznánk, ám
a fürgébbeket jegyszedô nénik terelik visz-

K a r u c z k a  Z o l t á n

Ajándék ez a ló
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Anger Zsolt (Lackner Kristóf) 
és Hámori Ildikó (Orsolya) 
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sza az ajtóból, mert megindul a stáblista hátul, mellette képek a mai soproni hétközna-
pokból.

Lackner (Anger Zsolt) és Bethlen (Varga Gábor) kapcsolata, viaskodása, a Gergely mes-
ter vezette városi toronyzenészek élete, ez utóbbi fogadott lányának, Angyelikának
(Csonka Hajnalka) és a városi jegyzô, Artner Erhard (Bálint Péter) fiának, Johannak
(Sövegjártó Áron) szerelme – tényleg mint a moziban – gyorsan váltakozó képekben jele-
nik meg. A darabhoz nyomtatott tájékoztató szerint az 1619–20-ban játszódó történet
(a három részre szakadt ország egyesítésén fáradozva Bécs ostromára induló erdélyi feje-
delem ekkor foglalta el a várost) mai problémákat boncolgat, és a közönség hallhatóan há-
lásan fogadja az olyan aktuálpolitikai kicsengésû mondatokat, hogy nincs biztosabb állás
Magyarországon, mint gazembernek lenni, vagy hogy Lackner lemarházza magát, mert
hogy nem lop, nem csal, és az adóit pontosan fizeti. 

Nos, igen, senki és semmi sem fehér vagy fekete. Lackner, ahogyan tudja, védeni próbálja
városa lakóit, mindenkivel jóban van, akitôl tartani kell, a magyar nádorral, Esterházy Mik-
lóssal és a Habsburgokkal egyrészt; másrészt, bár perel vele, Bethlennel úgyszintén, otthon
azonban agresszíven ordít, pedig hát maga tehet róla, hogy pénzéért húsz évvel idôsebb
asszonyt vett feleségül. Orsolya szerint férje köpönyegforgató, de ô is efféle: felajánlja va-
gyona felét Bethlennek az ügy érdekében, de azzal a hátsó szándékkal, hogy pénzéért még
a férjénél is fiatalabb udvarlót kapjon. A városi tanács az évek alatt egy árva lány megsegí-
tésére összegyûjtött vagyonkát Angyelikának juttatja, annak tudatában, hogy ezzel nem-
csak jótékonykodik, de a pénz egyszersmind a városi jegyzô tanácsos fiának zsebébe ván-
dorol, hozomány hiányában – mint ezt a fiú anyja, Berta (Vlahovics Edit) egyértelmûen
közli – nem is lehetne esküvô. Gergely mester dúl-fúl, mondván, ô bizony egy városbitorló
zsarnok kalandornak (Bethlennek) nem zenél, aztán amikor meghallja, hogy hangolandó
hangszer van a házban, úgy párolog el a mérge, mintha sose lett volna. Borbála, Gergely
mester felesége jó anya és hû házastárs, de kicsit többet iszik a kelleténél, ennélfogva felte-
hetôen eleséskor kékre vert térdét úgy mutogatja, mintha sérülését Berta okozta volna a
„kinek van értékesebb gyereke” vitában. Fekete-fehér.

A játék meg szürke.
A Csengey Emôke kellemes látványt nyújtó, finom, pasztell ruháit viselô színészekrôl

nem túl nehéz eldönteni, ki „játssza le a másikat”. Említésre elsôsorban Hámori Ildikó
méltó, Orsolyája öntudatos, eszes nô, Bethlen-fogó sminkjét feltéve, nagymamaruhájára
csipkét applikálva felsejlik az egykori szépasszony. Bár Lackner  most ribancnak, cifra ist-

ránggal földíszített vásáros kancának ne-
vezi nejét, nem biztos, hogy pusztán ér-
dekbôl házasodott. Jó választás Borbálának
a kellemes orgánumáról oly jól ismert Zol-
nay Zsuzsa. A városi tanácsnokok tömb-
jébôl Incze József emelkedik ki, s kifejezet-
ten élvezetes Dóczy Péter lenyalt hajú, nyál-
kás, egzaltált Esterházy Miklós hercege.
Gergely mester szerepében Makay Sándor
túl kifelé beszélôs, túl sírós, túl nevetôs – e
karakter lényegesen visszafogottabb alakí-
tásban nyerhetné el a szimpátiánkat.

Játszottak még mások is.
Bár ajándék lónak nem illik a fogait néz-

ni, de megtesszük, mert célszerû: a szuvast
ki kell kezelni – így persze nemigen lehet
már fedezômén, de jó szolgálatot tehet há-
zikedvencként.         

THURÓCZY KATALIN: KERÍTETT
VÁROS (Soproni Petôfi Színház) 

DÍSZLET: Perlaki Róbert. JELMEZ: Csengey
Emôke. FOTÓ: Pluzsik Tamás, Horváth Péter.
GRAFIKA: Miski Ádám. LÁTVÁNY: Harka Zoltán.
ZENEI SZERKESZTÔ: Herczeg László. RENDEZÔ:
Szilágyi Tibor.
SZEREPLÔK: Anger Zsolt, Varga Gábor, Há-
mori Ildikó, Makay Sándor, Zolnay Zsuzsa,
Csonka Hajnalka, Bálint Péter, Vlahovics
Edit, Sövegjártó Áron, Bregyán Péter, Incze
József, Zsolnay András, Dóczy Péter, Sárdy
Zoltán, Ozsgyáni Mihály/Borbély T. András.
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„...Angyal, vigyél hírt a csodáról...”
(Márai Sándor)

A VERSÜNNEP KIÍRÁSA
A Versünnep Alapítvány, a Kossuth rádió és a Duna Televízió az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója 

tiszteletére meghirdeti a „VERSÜNNEP 2006” versmondó versenyt „Haza és szabadság” témakörben.
A versenyre csak magyar költô mûvével lehet nevezni. (Két vers megjelölését várjuk.)

A versek közül az egyik a „Haza és szabadság” témakörbôl való, a másik szabadon választható a magyar líra területérôl. 
A nevezett mûvek egyenként nem haladhatják meg a tíz perc versmondási idôt. 

A választott verseket kérjük a nevezéshez mellékelni!

A jelentkezést hazai és határon túl élô hivatalos minôsítéssel (Színház- és Filmmûvészeti Egyetem diplomája, hivatalos 
Színész I.-minôsítés, hivatalos elôadó-mûvészeti minôsítés) rendelkezô színmûvészektôl és elôadómûvészektôl várjuk. 
A nevezéshez csatolni kell a végzettséget igazoló hivatalos okirat másolatát, enélkül a nevezést nem tudjuk elfogadni.

Jelentkezési határidô: 2006. január 31. 24.00 óra.

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
VERSÜNNEP ALAPÍTVÁNY

1281 Budapest, Pf. 57., versunnep@radio.hu

A részletekrôl érdeklôdni a www.versünnep.hu weboldalról, valamint 
a + 36 30 96 08 219 telefonszámon, dr. Szilágyi Csabánál lehet.

Az elôdöntôkre 2006 február–márciusában kerül sor, különbözô magyarországi és határon túli helyszíneken. A pontos részletekrôl 
a jelentkezések regisztrálása után értesítjük az érintetteket. Terveink szerint (a választások idôpontjától függôen) a középdöntôre 

2006. április 8–9-én 13.00–17.00 között kerül sor, Balatonfüreden. A döntô 2006. április 10-én 19.00-kor veszi kezdetét. 
A versenyt és az ünnepélyes díjkiosztót a Kossuth rádió, valamint a Duna Televízió élôben közvetíti.

A középdöntô és döntô legjobb produkcióiból multimédiás kiadvány készül.

DÍJAK: I. helyezés: 2 millió forint; II. helyezés: 1,5 millió forint; III. helyezés: 1 millió forint
A VERSÜNNEP ZSÛRIJE: Bálint András, Bánffy György, Császár Angéla, Hegyeshalmi László, Jordán Tamás, 

Korbuly Péter, Molnár Piroska, Nagy András, dr. Szôdy Szilárd.


