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Szegedi Lear

Az előadás sorsa
A Szegedi Szabadtéri Játékokon idén
bemutatott Lear királynak a harmadik
előadását láttam. Az utolsót. Az előadás
sorsa ennyi volt mindössze: út az első
előadástól a harmadikig. Mindennek azért
van jelentősége, mert - feltételezésem
szerint - a Lear király szegedi elő-adásának
belső mozgását, sorsa alakulását
felgyorsította ez a szűkre szabott idő. A
Szabadtéri Játékok rendhagyó körül-
ményei nem teszik lehetővé a kritikus
számára, hogy több előadás összevetésé-
ből alakítsa ki véleményét. (Ami egyéb-
ként szakmai kötelessége, hacsak nem be-
vallottan impresszionista recenzióval
akarja olvasóit tudósítani!) Így csak az
első előadás után megjelent kritikák alap-
ján érzem úgy: az előadás a harmadik
„bemutatóig" igen sokat ért, változott.

Előrebocsátva: a harmadik este néző-
jeként jobb, felkavaróbb, érdekesebb Lear
király-előadásban volt részem, mint
amilyenről egyes csüggedt kritikák szól-
nak. Egy egyenetlen színvonalon meg-
valósult, nagyvonalú elképzelés látható

ezen a gigantikus, nyári színpadon. Egy
nem „nyári", nem megalkuvásokat kereső
rendezői koncepció hoz nagy értékű
részeredményeket.

Vámos László hosszú évek óta birkózik
azzal a különleges színházi térrel és
tagadhatatlanul különleges színházi klí-
mával, amivel Szeged körülveszi egy vagy
néhány estére készülő produkcióit. Kétféle
megoldású A ember tragédiája-rendezése,
Hamletje, a Trójai nők, a Romeo) és Júlia,
majd a Bánk bán színre vitele bizonyította,
hogy a Szegedi Játékok nyújtotta színházi
alkalmat éppúgy a magyar
színházművészet előzményekre épülő és
folytatásra szánt műhelyének tekinti, mint
bármely más színpadot, ahol igazi művek
igazi megszólaltatására nyílik lehetőség.

Vámos Lear-rendezése nem előzmények
nélkül való, s meggyőződésem szerint, a
szegedi előadás tapasztalatai egy-szer még
a mű újramegszólaltatásában is
segítségére lesznek. Egy nyilatkozatában
arról beszélt, hogy 196o óta készül a drá-
ma színpadra állítására, de az igazi „fő-
próba" az 1962-es rádióbemutató volt -
úgyszintén Bessenyei Ferenccel.

1977 nyarán a szegedi Dóm téren azon-
ban csak a jelen idő érzékelhető - a színház
örök törvénye szerint csak annyi a va-
rázslat, amennyit az itt és most megvaló-
sítani tud.

Birkózás a térrel
Szegeden kettős értelemben is birkózni
kell a térrel. Először is a Dóm tér lát-
ványadottságával, magával a Dómmal.
Évek óta, különböző művek, különböző
stílusú díszletei, formái és térelemei pró-
bálnak meg összeférni a Dóm kolosszu-
sával. Évről évre majdnem létrejön a jól
funkcionáló, esztétikailag is meggyőző,
hatásos színpadi látvány. Sosem egészen.
Idén Vilt Tibor szobrászművész robusztus
térplasztikái nemcsak viszonylag jól
modulálható játékteret eredményezhet-
nének, hanem magukban hordozzák a mű
hangulati lényegének szuggesztív ki-
fejezhetőségét is. Formáik és méreteik
lehetővé teszik, hogy a fényviszonyok
változásával ezek az egyszerű formák
változatos sokarcúságot adjanak a szín-
padnak.

Így lenne, ha ... ha a Dóm merőben
másnemű formáival, más tartalmával nem
tenné kikerülhetetlenül eklektikussá a
színpadi látványt. Véleményem szerint
Vilt díszletszobrai megközelítik a Lear
király számára nyújtható optimális szín-
padi környezetet. Innen már csak két lépés
van: ha a Dóm téren egyetlen hát-tér
marad, jelentés nélkül, figyelmen kívül
hagyva, de valami másneművel, más
stílusúval legalább nem zavarossá téve - a
Dóm. Vagy: tudomásul vesszük, hogy
Szegeden a legjobb díszlet sem hat igazán
jól, a legtisztább forma is valamiképp
kusza, áttekinthetetlen látványt ered-
ményez.

Az igazi „térprobléma" azonban nem ez.
Sokkal nehezebb feladatot ró rendezőre,
színészre annak a hatezer főt befogadó
hatástérnek a „besugárzása", amely fölé
csillagos vagy borús nyári ég borul.
Hogyan lehet hatásos, de nem üres, nem
bombasztikus színházat csinálni ekkora,
többnyire színházi élményekhez nem túl-
ságosan hozzáedződött közönség számá-
ra? Hogyan lehet megoldani, hogy ne
legyen harsogó és teátrális a második
sorban az, ami még kifejező valahol hátul,
a nézőtéren helyet foglaló tömeg sű-
rűjében? Hogyan szervezhetők intim
pillanatok ? Hogyan őrizhető meg a lát-
vány és a szöveg értelmes szintézise?

Töméntelen kérdés, még mielőtt a
konkrét mű konkrét értelmezésének és
megszólaltatásának gondjaiig eljutunk.
Mielőtt még Vilt Tibor formái közt,
Schäffer Judit szürke-barna tónusú, ősi,
barbár világot idéző ruháiban megjelen-
nének a színészek. Ezeknek a „hogya-
noknak" a megválaszolásában Vámosnak
láthatóan nagy segítségére voltak
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korábbi, szegedi tapasztalatai. Biztos
arányérzékkel mozgatja a színpadi töme-
get, s találja meg a főbb szereplők helyét.
A néző mindig pontosan tudja, hova kell
figyelnie, hol a színpadi helyzet kulcsa.

Ez az egyébként elemi követelmény a
Dóm téren egyáltalán nem valósítható meg
könnyen. A hatalmas színpad, a statiszták
szokatlanul nagy száma s a legtöbb nézőt a
színpadtól elválasztó óriási távolság
megköveteli, hogy a rendező
nyilvánvalóvá tegye, jól elhatárolja a fő-
szereplőket a színpadi tömegtől. Egy-
szerűbben: a beszélő személyt el kell vá-
lasztani a tömegtől.

Vámos azonban nemcsak jól áttekint-
hető színpadot teremt Lear-rendezésé-ben,
hanem sokat kifejező színpadi moz-
gásokkal segíti elő, hogy a néző „ráérez-
zen" a mű világára. Lear kíséretének „át-
zúdulásai" a színpadon, segítenek a ha-
talmáról legbelül lemondani nem tudó,
zabolátlan egyéniség megértésében. Ennek
a kíséretnek későbbi szánalmas gyérülése
szavak nélkül is előkészíti Lear tragédiáját.

Vámos érdeme az is, hogy tömeg
funkciótlanul, csak az úgynevezett „lát-
ványosság" kedvéért sosincs a színpadon.
Nincsenek felesleges ki- és bevonulások,
rossz „operai" pillanatok. Nyilvánvaló,
hogy a rendező nem „görög-tüzes"

eszközökkel kívánta -- a dráma helyett -
elámítani a közönségét. Nem „nyári",
„könnyített" Lear királyt lát-hatunk a Dóm
téren. Fénylő és homályosabb pillanatai
egyaránt azt bizonyítják, hogy senki sem
kímélte magát.

Színházi csoda
Micsoda erőpróba megszólalni ebben az
irdatlan térben! Ki követelheti a színésztől,
hogy ne a legjobban bevált eszközeit
használja? S mégis - évek óta tapasztalom
- Szegeden mindig történik csoda, amikor
egy jelentős, nagy színész évek küzdelme
után épp itt, ezen a rendhagyó színpadon
újítja meg ínagát, amikor itt dobja el
először sikerrel a fáradságtól rákérgesült s
már hosszú ideje használt, kiüresedett
manírt. Sosem fogom elfelejteni Psota Irén
szegedi Aase-alakítását, amely mintha sok
év fáradságát hajította volna messzire, de a
példák minden év minden előadásából
idézhetők volnának.

Az idei Lear-előadás sem marad cso-
dával adós. Mindenekelőtt Gábor Miklós
Bolondja és Mensáros László Gloster-
alakítása jelent maradandó élményt,

egy sok vonatkozásban félúton megálló
előadásban művészileg tökéletes vég-
eredményt.

Miért? Gábor Miklós a figura színpadi
ívét legalább annyira a néma jelenlétekre,
a beszédes hallgatás pillanataira építi,
mint a jelenetekre. Figyelme, aggodalma,
iróniája, indulatai ki tudnak fejeződni
feszült, mozdulatlan testtartásában, meg-
moccanásaiban, fejének elfordításában.

A rendezővel való eredményes
együttműködést jelzi, hogy a hatalmas
színpadon nem vesznek el ezek az
értékes pil

lanatok, s ezért amikor megszólal, az
sosem előzményei: nélkül való. Helye,
szerepe a műben ezzel megnő - magatar-
tása azért olyan megrendítő, mert tele
van ellentmondással. Szánja Leart és át-
lát rajta, félti és leleplezi, megveti és vele
szenved. Egy olyan bonyolult emberi vi-
szony tárul fel előttünk, amelyben meg-
férnek a szeretet és a gyűlölet szélsőségei.
Gábor személyisége olyan fedezetet je-
lent színészi eszközeinek, hogy könnye-
dén sugározza be az irdatlan teret. Halk,
intim megszólalásaiban olyan belső erő
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van, hogy a „négyszemköztiség" élményét
tudja adni nézőinek. Fehérre mázolt arccal
s mégis minden „bolondklisét" félretéve
újonnan felfedezett sorsot mutat fel a
cselekvési lehetőségektől helyzeténél
fogva megfosztott, de tisztán látó ember
belső szenvedésében. Cselekvési
lehetőségektől megfosztva - ez a felisme-
rés tölti meg alakítását megrendítő erővel,
a nézőre átsugárzó feszültséggel. Mindent
látni, tudni és mégsem mozdulni - innen
táplálkozik Gábor Bolondjának mély
iróniája. Ezért tűnnek el a köz-helyek,
ezért válhat olyan felzaklatóvá. Az
öncélúvá lett bölcsesség, a segíteni
képtelen gondolat, a semmibe pörgő in-
tellektus drámájával szembesít minket.
Ezen múlna hát? Ettől a gondolattól - egy
magatartás lényegének felismerésétől jön
létre a csoda? Nem tudom, nem hiszem.
Talán a gesztusok rendszerétől, a hang
lejtésétől, tán attól a furcsa fanyar énektől,
amely halkan és mégis tisztán tölti be a
döbbenten figyelő hatezres nézőteret?

Véglegesek ezek a gesztusok? Ilyen
volt-e a hangja színe az első előadáson a
három közül? Ilyen lenne-e az ötvenedi-
ken, amelyre nem kerül sor? Nincsenek
válaszok: végül is csak a nehezen elemei-
re szedhető élményt tudom regisztrálni.
Mégis, ha Gábor Miklós Bolondja mellé
odaállítom Mensáros László Glosterjét, a
közös bennük mindenekelőtt az értelmezés

tisztasága és mélysége.
Mensáros egy emberi méltóság meg-

roppanásának történetét teszi láthatóvá
Gloster-alakításában. Az egyszerűbb kép-
let kínálkozna: mint válik Gloster a nehéz
pillanatokban gyávává, majd hogyan
döbben rá döntéseinek tévedésére. A teljes
emberi sors, amelyet Mensáros megkeres,
ennél gazdagabb. Elfér benne a félelem,
de nem ez a vezérmotívum. Glostert
életszeretete viszi a kompromisszumok
oldalára. Olyan ember, aki ereje teljében a
győzteseket, a „sikereseket" szereti, hiszen
azok az ő oldalára tartoznak. Fattyához is
elsősorban ez köti olyan erős szeretettel,
annak talpraesett ravaszsága, sima szavú
ügyessége az erőt jelzi, amelyet mindennél
többre tart. Úgy vonzódik az erőhöz, a
sikerhez, olyan mélységes belső
arisztokratizmussal, hogy ez védi meg a
kegyetlenségtől, a kíméletlenségtől is.
Érzi, hogy az erővel egy ponton túl nem
lehet, nem szabad élni. De a határt - úgy
hiszi - önkényesen és szabadon
határozhatja meg. Ezért - a saját
méltóságát féltve és mindenek fölé emelve
- próbálja az űzött Leart

megmenteni, s nem a szánalom paran-
csára.

Mensárost is mély gondolkodni tudása s
a figura belső igazságának szenvedélyes
keresése tartja vissza a közhelyektől, ezért
nem nyúl az elgyávulás, majd a hirtelen
feltámadó szánalom motívuma után. Ha
így tenne, Glosterje kettéhasadna: a
kiindulópont jellemképe alig tar-tana
kapcsolatot a későbbivel. Akkor a
megvakított, mindentől megfosztott
Gloster csak sajnálatra méltó lenne és nem
megrendítő.

Mensáros egy olyan embert állít elénk,
aki valami esztétikus világban hisz, és azt
szeretné maga köré: a mértéktartó és ele-
gánsan cselekvő győzők világát, amely-
ben ridegség, kíméletlenség ugyan létezik
- hiszen elkerülhetetlen -, de kegyet-
lenség nem. A szenvedésnek nincs helye
ebben a világban, a szenvedés puszta
látványa is ellentmond ennek az arányos-
ságra törekvő ideálnak. Egy ilyen alkat
hullása a legsötétebb pokolba, a megva-
kíttatás és kiűzetés sötétségébe - ez
Gloster tragédiája, amely a megtisztu-
láshoz a katarzishoz elvezetheti. Mensáros
felismerte, hogy a szenvedés ehhez kevés
lenne, a szenvedésben önmagában nincs
ez a megtisztító erő. A felismerés alapját
kell a jellemben megkeresni, mert csak
ebben van katartikus elem.

Mensáros éppúgy egy magatartás leg-
lényegét keresi meg, mint Gábor Miklós.
Alakításában is hasonló módon egy egész
színészpálya tapasztalata, tudása, ereje
akkumulálódik. Ha azt próbáljuk fel-
idézni, hogy mit is csinál a színpadon, azt
is épp olyan nehéz megragadni. Teste,
tartása, keze rebbenése, hangjának fe-
gyelmezett, nem szépelgő, mégis szépsé-
ges zengése, mély, belső eleganciája
eggyé érve hat ránk. Sehol nem
hivalkodik semmi, mint az egységbe
párlódott zamatok, külön-külön már alig
kiszűrhetők, alig felismerhetők.

Lear Bessenyei

Talán ennyiből is kiderül, hogy az igazi
beteljesülést a szegedi előadás nem a cím-
szereplőnek, Bessenyei Ferencnek hozta.
Vigasztalódhatnánk Peter Brookkal, aki
így ír: „Próbáljunk megszabadulni attól az
elképzeléstől, hogy csak azért, mert a
darab címe Lear király, a dráma egyetlen
személyiség története." Brook megálla-
pítása rávilágít arra a kapcsolatrendszer-
re, amelyben minden figurának sorshoz

van jussa (ezt bizonyítja a Bolond és
Gloster szegedi megvalósulása is!). A mű
színre vitele nem lehet teljes egy magá-

nyosan megvalósított Learrel - ez Vámos
előtt nyilvánvaló. Bessenyei Learjének
megoldatlansága - úgy tűnik - mégis:
összefügg ezzel a „magányos címszerep'
elképzeléssel. Bessenyei alakítása túl fen-
ségesre hangolt ahhoz, hogy igazi emberi
bonyolultságokba nyújtana bepillantást..
Túlságosan függetlenedik attól a kap-
csolatrendszertől, amelybe sorsa ágya-
zódik. Haragja, szenvedése, indulatai, ki-
törései túl monumentálisak ahhoz, hogy
követni kényszerüljünk. Minden színészi
ereje, alkatának, eszközeinek hatásossága.
ellenére Learje nem tud megrendíteni..
Bessenyei, a színész küzdelme a megren-
dítő, e hatalmas feladatot végül csak lát-
ványosan megoldani tudó. Miért, hogy
csak a hangja viharzik végig a nézőtéren,,
miért érezzük sokszor külsődlegesnek„
miért marad adósunk? Talán mert tiszta,
ellentmondásoktól mentes állapotokat lát
Lear alakjában. Talán a tér, a hatalmas
nézőtér győzte le, amelyet minden-áron
hatalmába akart keríteni. Talán a rendezői
értelmezésben volt a hiátus, talán
intellektuálisan ő is, Vámos is rátalált az
ember-Learre, csak megvalósítani,,
kipróbálni, elvetni, s újrakezdeni nem volt
a próbák alatt, a három előadásnyi lét alatt
erő. Lehet-e, szabad-e ekkora. arénában
kockáztatni, várható-e épp a
„címszereplőtől" ? A kérdés olyan erővel'

bukkan elő, s olyan nehéz megválaszolni,,
hogy magyarázatként is kínálkozik,, miért
Lear volt a legkevésbé újat kereső a
szegedi Lear-előadásban. Nem a min-
denáron való újítást hiányolom - az ember
felfedezését a szerep-szobor kérge alatt.
Hiányzik az állapotok átfedése, annak
megvalósítása a színpadon, hogy a
hatalomból kicsöppent ember még sokáig
megőrzi a hatalomban begyakorolt
gesztusokat, sőt, a valamikori erő, zabo-
látlanság, indulatos önkényeskedés em-
léknyomai átszínezik még a szenvedést is.
Hiányoznak Lear önbecsapásai, a meg-
aláztatások lehazudására tett szánalmas és
szomorú kísérletei, a nem áttetsző, sok
jelentésű pillanatok, amikor zűrzavar
uralkodik testben-lélekben. Ami
megvalósul: Bessenyei eddigi, hatalmas
pályájának máshol már látott, kipróbált,
felhasznált eszközrendszere. Zömében
érték, nemes anyag - de a Learhez csak
alap, kiindulópont volna szabad, hogy le-
gyen.

A csapat

Szembetűnően erős csapat szövetkezett
erre az előadásra. A teljesítmények szín-
vonala azonban közel sem kiegyensúlyo-



zott. Feltehetően ez a színvonal erősen
hullámzott a háromszoros premieren - az
én benyomásaim az utolsó előadásra
vonatkoznak. Kállai Ferenc Edmundban
nem fél helyenként megejtően vonzónak és
színesnek mutatni a bűnt. Érezhetően ez az
elképzelés szoros kapcsolatot tart
Mensáros Gloster-felfogásával, függ tőle.
Ebben a színes-szertelen gazemberségben
van Gloster fattyújához való ra-
gaszkodásának magyarázata. Ehhez kap-
csolódik Horesnyi László groteszk szí-
nekkel is bátran dolgozó alakítása. Az ő
Edgarja nem a magasztos szerencsétlenek,
a szomorú-szánalmasak közé való. Drámai
vétsége a szinte nevetséges és groteszk
életképtelenség - néha már undorítóan
naiv. Csupa merész, harsány és mégsem
üresen harsogó szín ez az alakítás, amely a
színész eddigi pályájának szinte legjobb,
legérdekesebb teljesítménye. Így lesz
teljessé Gloster világa: hogyan is
szerethetné ezt a méltóságot nem ismerő,
élni nem tudó fiút, aki csak az egyszerű
tisztességet ismeri, s majd társa lesz a
kitaszítottságban. Szeretheti-e valaha is ?
Itt a jól megértett, le nem egyszerűsített
Shakespeare nem kínál meg-nyugtató
választ.

Az előadás ezzel a „hármassal" óriási
eredményt mutatott fel, valóban kapcso-
latrendszert, s nem egymástól külön épülő
alakításokat.

Lear lányai közül a hálátlan szerepként
számon tartott Cordélia figurája jelenik
meg legteljesebben. Vass Éva szépelgés és
érzelmeskedés nélküli Cordéliája nincs
híján a dacnak, az erőnek és a szertelen
indulatnak. Apja és az ő összecsapása két
kemény lélek ütközése: ezért igazán
drámai. Vass Éva meg tudja éreztetni apa
és lánya mély, karakterük rokon-
vonásaiban rejlő összetartozását.

S ezzel túllendíti az előadást a szokásos
népmesemotívum, a legjobban szeretett, s
legjobb legkisebb lány általánosságán.
Vass Éva Learhez oly mélyen rokon
Cordéliája így már nem a mindent feledni
tudó emberi jóság jegyében válik apja
végső támaszává - az őt ért sérelmek
ellenére is - hanem két, sorsában életre-
halálra összeláncolt ember egymásra
találása teljesedik be.

Psota Irén Gonerilje és Olsavszky Éva
Reganja leginkább a két egyéniség egyé-
niség-voltával marad adós. A magatar-
tásséma hasonlóságánál, s adódó alkati
különbségeiknél megállnak - így igazi
különbözőségük feltáratlan marad. Ez
azonban már csak következmény. A va-

lódi hiányt itt is a figurák ellentmondás-
mentessége okozza. Hiányzik belőlük a
gonoszság, a tisztességtelenség fedettsége,
a jellem rejtettsége, amely még saját maguk
előtt sem jelenik meg pőrén. Hiányoznak
az önmagyarázatokhoz a kapaszkodók, az
ürügyek, mentségek keresése - az egyén
ösztönös törekvése, hogy maga és a világ
előtt jobbnak, különbnek látsszon a
valóságosnál. Goneril és Regan túlságosan
kiszolgáltatja magát ítéletünknek - ezért
csak illusztrálják, s nem valósítják meg
drámai ön-magukat.

Szabó Gyula Kent grófja nem mélysé-
gekkel marad adós: hamis, természet-
ellenes hangon szólal meg, nem találja
helyét az előadás stílusában. Kudarca egy
színész, egy játékmodor mély válságát,
kiüresedését jelzi, amelyért a felelősség
nem ezt a három előadásnyi sorsra
szövetkezett szegedi közösséget terheli, s
amely nem is oldható meg a Dóm téri Lear

létrehozása közben - mellékesen.

Petrovics Emil zenéje nem aláfest, nem
„jól szolgálja az előadást". Több,
önállóbb ereje van, mint ahogy az egy-
mondatos kritikai közhelyek kifejezik.
Igazi felkavaró, megrendítő eszköze, része
egy előadásnak - amelyet idén a szegedi
játékszínre álmodtak. S a zene hiánytalanul

valósult meg.

Shakespeare: Lear király (Szegedi Szabadtéri
Játékok)

Vörösmarty Mihály fordítása, Mészöly
Dezső átdolgozásában.

Rendezte: Vámos László. Díszlet: Vilt
Tibor. Jelmez: Schäffer Judit. Zeneszerző:
Petrovics Emil.

Szereplők: Bessenyei Ferenc, ifj. Újlaki
László, Benedek Miklós, Hollai Kálmán,
Kovács János, Szabó Gyula, Mensáros
László, Horesnyi László, Kállai Ferenc,
Gábor Miklós, Székhelyi József, Máriáss
József, Psota Irén, Olsavszky Éva, Vass Éva,
Bagó László, Mentes József, valamint Emőd
György, Kolozsi Gábor, Korcsmáros
György, Medgyessy Pál, Patai József, Sár-
vári György, Spindler Béla, Szirmai Péter,
Timár Zoltán, Vizi György és Zsolnay
András, a Színház- és Filmművészeti Fő-
iskola hallgatói.

RÓNA KATALIN

Mindenki kikapós

A kikapós patikárius
a Városmajori Színpadon

Fourageot, a csapodár, nagyvilági életet
élő - talán kikapós ? - párizsi patikárius
kénytelen férjhez adni vidéki intézetben
nevelt leányát, Paulette-et. S mert ő maga
csélcsap életével egykor sok bánatot
okozott szerető hitvesének, most leányának
olyan férjet keres, aki nem rajong a nőkért,
nem éli a szabad fiatalemberek vidám
életét, s csak leendő családjának akarja
szentelni magát. Az ideális férj-jelölt
Fourageot mulya titkára, Ferdinand. Ám a
látszat, mint afféle bohózati helyzet,
sokszor csal, s a vidéki városkában, a
csöndes Beaugency-ban még Ferdinand is
kelendő párizsi férfi lesz. Bolondul utána a
helyi - az adottságok szerint itt is csak
kikapós! - patikárius forró vérű felesége,
de őt szemeli ki fölemelkedése segítőjéül,
párizsi szeretőjéül a kis szobalány, Brigitte
is. A látszat tehát: Ferdinand egy csapásra
éppoly - kikapós! - patikárius lehet, mint a
többiek, s a szerencse forgandósága, a sors
iróniája szerint természetesen övé lesz
Paulette is.

Szórakoztatás

Ennyi a történet. Könnyed szórakoztatás a
francia bohózat szabályai, pontos receptje
szerint. Szerelmi intrikákkal, sikamlós
motívumokkal, átöltözésekkel,
bujkálásokkal, rejtegetésekkel, véletlen
összetalálkozásokkal, mulatságos félre-
értésekkel teli habkönnyű bohózat, amely
nézőhívogató természetességgel tárul elénk
a Városmajori Színpadon. Nyáresti móka,
amely egy pillanatig sem kíván a
komolyság, a magvas mondani-akarás
látszatában tetszelegni, nem akar többet
mutatni-nyújtani annál, ami. Kellemes
szórakozás.

Léon Gandillon fergeteges komédiáját
még Heltai Jenő szellemes-bohókás for-
dításával költötte magyar színpadra, s most
Fényes Szabolcs melodikus, fülbe-mászó
zenéje, Szenes Iván szellemes, ki-váló
dramaturgiai érzékről tanúskodó versei
teszik zenés bohózattá, megadva az
előadás alaphangját, alapritmusát.

Rendezői felfogás dolga, hogy mit hoz
elénk Léon Gandillon patikáriusainak
történetéből. A derék polgári erkölcsöt
veszi célba? Könnyed kézzel, ironikusan


