
Amint az Ódry Színpad 
minapi — ugyancsak dél-
utáni — előadásának nem-
csak a szereplőit, hanem 
if jú közönségét is nosztal-
gikus örömmel nézte, ami-
kor Romain Weingarten 
Nyár című színpadi költe-
ményével vizsgáztak a vég-
zős növendékek. Jól emlék-
szünk még a Pesti Színház 
csaknem két évvel ezelőtti, 
mesteri előadására, amikor 
megismertük ezt a sajátos, 
költői játékot; akkor is, 
most is Várkonyi Zoltán 
rendezte. Mészöly Dezső le-
leményes, líraian szép for-
dításában. Most a főiskolá-
sok varázsolták a Fábri 
Zoltán tervezte színpadra 
ebben a modern álomjá-
tékban a mesének és a va-
lóságnak e különleges ran-
devúját. Kedvesek és meg-
hatóak voltak; nem zavar-
hatta őket a pesti színházi 
élmény, hacsak nem gye-
rekfővel nézhették meg 
esetleg — rendező-tanáruk, 
Várkonyi ihlette, irányítot-
ta, faragta őket, hogy ké-
pesek legyenek tolmácsolni 
az író költészetét. Varázsos 
atmoszférája volt ennek a 
vizsgának, amely mögött 
ott örült és szomorkodott a 
néhány hónap múlva óha-
tatlanul bekövetkező pá-
lyakezdés sok megálmodott 
és ismeretlen pillanata. 

N Y Á R . Szerencsi Éva, Sörös Sándor, Szakácsi Sándor és 
Szurdi Miklós 

Négy tehetséges színész 
összeforrott játékát élvez-
hettük a bájos-kedves vizs-
gaelőadásban. A mesehan-
gulat épp úgy a valóságot 
idézte, amint az élet szí-
nei — szomorúság, öröm, 
magány, szerelem, félté-
kenység — az irreálisból 
csaptak át a reálisba. A 
macskák szerepei — termé-
szetesen — jobbak, mint a 
két gyerekemberé, mint-
hogy az érett macskák itt 
jobban sűrítik az emberi 
tulajdonságokat, mint a já-
tékos, s most ocsúdó cica-
formájú gyerekek. A két 
színész tündérien emberi 
macska lett: Szakácsi Sán-
dor — "Hagymaőfensége" — 
elegánsan, elomlóan fehér, 
Sörös Sándor — Fél-
cseresznye — puhán, böl-
csen, szőkén fekete. Sok ug-
rándozás, játékos bukfenc, 
gyűlölködő torzsalkodás, 
embert szerető macskaság 
és macskás emberség jel-
lemzi játékukat. Mindket-
ten egyéni karaktert raj-
zolnak. A két jó kiállású 

fiú a karakterábrázolásból, 
a gesztusok finomságából 
és a remek mozgásból vizs-
gázott. Lorette szerepében 
a megejtően bájos Szeren-
csi Éva tehetségének tisz-
taságáról és vonzó lírájá-
ról vallott, Szurdi Miklós 
az ocsudás pillanatait, az 
érzelmek változásait fejez-
te ki őszinteséggel, rácso-
dálkozó indulatokkal. 

Ők és a játék költészeté-
re érzékenyen reagáló if-
jú nézők jól értették az 
álom és valóság furcsa ta-
lálkáját. 

A Nyár egyik legmegren-
dítőbb pillanata, amikor a 
fiút megérinti az első sze-
relem és csalódás s egysze-
riben nem érti már a macs-
kák beszédét. Most, nem-
sokára mind a négyük szá-
mára elmúlnak a főiskolai 
évek. De a macskák beszé-
dét se felejtsék el, amikor 
elkezdődik a pálya, s a gye-
rekkorral az emberséget is 
őrizzék, ha naptár szerint 
elmúlik a nyár. 
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