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Bonvivánok
üzenet nélkül

Zenés játékok
Szolnokon és Kecskeméten

Jiři Menzel, mint a nagy komédiások ál-
talában, civilben komor és savanyú. Aki
netán Prágában, hazai pályán, a Cinoherny
színházban látja először, még meg is
ijedhet. Jólfésült, fiatalos, de komor kere-
tű szemüveget viselő férfiúval találkozik,
aki mosolytalan lassúsággal úgy beszél,
mintha tejfölt őrizne a szájában. Azonban
amit mond, az néha pukkasztóan vidám,
mindig megőrizve némi rezignált
szépséget, szomorúságot is. Ugyanez
elmondható film- és színházi rendezései-
ről, színészi alakításairól és újabban írás-
műveiről is.

A mozgó szobor

Mármost ha a Szolnokon bemutatott A
három megesett lány esete című nőgyógyá-
szati tankomédiát látva a nézők a cseh-
szlovák színház és különösen Menzel
iránti túlzott elfogultsággal vádolják a
kritikust, egyszerűen nem lehet ellenérve.
Mert a megesett lányok történetét látva
aligha értjük például a Szigorúan ellenőrzött

vonatok vagy a Sörgyári capriccio című filmet
- mintha nem ugyanattól a kéztől
származnának.

Félreértés ne essék: jó előadás a szol-
noki, csak nem hű a darabhoz. Inkább a
vásári komédia irányába hajlik, szegé-
nyítve ezzel a szöveget, s így nem is em-
lékezetes az előadás.

Menzel színházi munkáira általában az
jellemző, hogy a világot jelentő deszkák
késő középkori hagyományait igyekszik
ötvözni a társalgási színművek és a pan-
tomim eszköztárával. Sokat bíz a színész-
re, mintegy rá hagyva a darabon végzendő
utolsó simításokat.

Ez persze roppant veszélyes dolog,
hisz elég annyi, hogy valamelyik aktor
erővel a többiek elé akar kerülni a nézők
kegyeiben, és ezért nem átall olcsó esz-
közöket bevetni. Szerencsére Menzel
prágai színházában ilyesmiről szó sincs,
előadásaik ezért olyan nagyszerűek. Tűn-
jék bár ellentmondásnak, de kabinetala-
kításokból összeálló csapatjátékot látha-
tunk.

Szolnokon sem az ártott meg a elő-
adásnak, hogy bárki is igyekezett volna
ellopni a tapsokat. Éppen ellen-

kezőleg, a játszók többé-kevésbé meg-
tartották a rendezői koncepciót. Inkább a
rendező, Árkosi Árpád tévedett, ami-kor
a megesett hölgyek történetét vissza-
vetkőztette commedia dell'artévá. Elvesz-
tek ezzel az egyéni ízek, a megírt alakok
élettel megtöltése helyett a színészek azon
igyekeztek, hogy fölmutassák a vázakat,
amelyből ezek az alakok születtek:
Colombinát, Zannit, Dottorét, Capitanót,
Colát.

Hogy Árkosi Árpád tehetséges, nem kell
már bizonyítania, ezt a tételt mostani
tévedései sem cáfolhatják. Annál kevésbé,
mert például a korsós lány - a „népség,
katonaság" között külön kiemelés nélkül
föltüntetett Turza lrén nagy-szerű ötlete a
darabnak fanyar, egészen másfajta
értelmezést adhatna, ha nem ellene
játszana a koncepciónak, ha nem a
commediát akarná mai szemünkkel
megkérdőjelezni. Márpedig ha a rendező
következetesen végiggondolt és meg-
valósított egy ilyen egyszemélyes „keret-
játékot", voltaképp csak azt sajnálhatjuk,
hogy nem ilyen lett az egész.

Az előadás rögtön jól indul. A rendező és
Varga György díszleteiben -- félkör alakú
házsor, tövében fa járással, középen
szökőkút, a házakba itt-ott, néhol az
ajtón, néhol a díszletfalakat leleplező ré-
seken át lehet bejutni -- éktelenül kimá-
zolt lányok ugrabugra kánkánt járnak. A
nóta végén a hagyományok megkövetelte
spárgázás következik, ami az elején még
csak megyeget, utóbb azonban az egyik
táncosnő illő kánkánvisítása in

kább méltatlankodó nyögésbe megy át, s
a kis balettpatkány képtelen a spárgát
bemutatni. Két szorgos társnője azonban
odaugrik, és kellő eréllyel lenyomva őt,
segít kijavítani a bakit.

Majd egészen kivilágosodik a színpad,
megindul a cselekmény. A néző pedig a
szökőkutat kezdi bámulni. Ezüstfehér
nőalak, korsóval. No, milyen jó munkát
végeztek a díszlettervezők és a kivitele-
zők: teljesen élethű! A játék folyik to-
vább, szemünk pedig vissza-visszaréved
a szoborra. Mintha az előbb rebbent volna
a pillája! Azután további percek telnek el,
a szobor pedig már egészen határozottan
megelevenedik. Írjuk le újra: Turza lrén
igazi pantomimes alakítása fölséges. Ha
kell, továbbra is merev szobor, ha kell,
kilép, mókás fintoraival értelmezi a többi-
ek szövegét, játékát, néha még be is segít.
Így az előadás gazdagabb a szöveg-nél -
kár, hogy csak itt, másutt épp ellen-
kezőleg.

Sűrített komédia

Mert például mi jelentősége van annak,
hogy a szokásos egy szerelmespár helyett
három van, ráadásul Ardelia, Lucinda és
Colombina, hogy úgy mondjuk, bekapta
a legyet? Csupáncsak az, hogy al-
kalomadtán a normandiai partraszálláshoz
hasonló tömegjeleneteket lehessen ren-
dezni a padlón, ezúttal azonban éppen
hogy nem hadi céllal ? Vagy amikor Men-
zel megsokszorozza az orvosokat, hiszen
a lányok „megbetegedvén", aki csak él és
mozog a darabban, orvosálruhát ült.

Jelenet A három megesett lány esete című Menzel-darabból (szolnoki Szigligeti Színház)



így jobbról, balról, hátulról és lassanként
már fölülről is özönlenek az orvosok.
Csupáncsak akkora jelentősége volna
ennek, hogy meghordozzák a vendég-ként
közreműködő Tordai Hajnal amúgy
felséges, szép és mulatságos jelmezeit?

Ebben a túlságosan is commedia dell'

artésra vett játékban azon is csak pislog-
hatunk, miféle bakter vagy miféle vasúti
Integra-dominó rendszer tévedése folytán
keveredhetett ebbe a darabba a Capitano-
Quijote és Cola-Sancho?

Ok egyébként az egész előadás legjobb
figurái. Nagy Zoltán, ez a hihetetlenül
hórihorgas kapitány zörgő bádogjaiban,
lángoló szemeivel akár az igazi manchai
lovagot is eljátszhatná. Mellette a pöttöm-
nyi, maszkkal-sminkkel gnómszerűre vett
Cola szövegben is, játékban is a két lábon
járó valószerűség. Kizárólag az anyagcse-
re folyamatának kezdetével és végével
törődik, történetesen mikor gazdája a ma-
gasztos szellemről fecseg, locsog, ő in-
kább attól szenved, hogy nem „szellem-
het". Még arra is úgy kell rávezetni, hogy
a szerelem szintén biológiai késztetés.
Csák György remek játékának emel-lett
nem utolsó erénye, hogy a színész
nagyszerűen énekel. Ami zenés darabban
meglehetősen fontos, főleg ha ez a stábból
kevesekről mondható el.

Ifj. Kőmíves Sándor és Takács Gyula
tisztességgel tették meg azt, ami számukra
feladatul szabatott az atyák szere

pében, és ugyanez mondható el a két
szerelmes ifjoncra, Horatio-Nagy Gábor-
ra és Ottavio-Jakab Csabára. Zannit, a
szolgát Jeney István játszotta, s őrá, azt
hiszem, nem dicséret, ha azt mondom: épp
olyan volt, mint az efféle darabokban a
cserfes, talpraesett szolgák szoktak lenni.
Jeney jobb színész annál, mintsem hogy
ne tudjon valami egészen egyénit
hozzáadni a figurához. (Amit ezúttal
megtett, azt nem színészként tette. 0
tervezte és fényképezte a darab műsor-
füzetét, amely minden bizonnyal a leg-
utóbbi évek legsikeresebb ilyen munkája.
„A füzet voltaképpen afféle falinaptár.
Jobb oldalain századvégi, enyhén
szecessziós, haloványan pornográf met-
szetek katonás leányokról és bamba uracs-
kákról. Bal oldalain Jeney rendkívül találó
fotográfiái a játszó személyekről.)

Legjobban magam sajnálom, hogy nem
írhattam jobbat a szolnoki előadásról,
hiszen rokonszenves a kezdeményezés, a
zenés játékok fölkarolása. Azonban épp ez
a kezdeményezés kötelez. A tavalyi Három
testőr sikere, a remek játék méltóbb
folytatást kívánt volna.

A zenét tavaly is, idén is Döme Zsolt
komponálta, bár némelyik dalára még
idén is elmondható, hogy „zenéjét sze-
rezte". (Szóval, hogy kissé ismerős.) Ami
összefügghet azzal is, hogy a Szigligeti
Színház programját végignézve kevés
olyan előadás van, amelyiknek zenei

munkálataiban Döme Zsolt ne dolgozott
volna.

Ezúttal a farbarúgások, egymáson át-
gyalogolások, hempergések között el-
vesztek az egyéni színek. A játszók dere-
kasan teszik a dolgukat, bebizonyítják
egymásnak, a rendezőnek, a színház ve-
zetőségének, még a nézőnek is, hogy ha
arra lenne szükség, nagyszerűen ját-
szanának commedia dell'arte-figurákat. De
miért lenne arra szükség, hacsak nem egy
színházi színház-előadásban?!

Gemütlichkeit

Kecskeméten egészen fordított a helyzet.
Lehet, hogy musical-félklasszikust nem
illő szidni, de véleményem szerint Paul
Burkhard Tűzijáték című „egész estét
betöltő sanzonjánál" kevés bárgyúbb
agyalmánytörténet kapott szín-padot az
emberiség amúgy elég rettenetes története
során. Kevés borzalmasabbat
képzelhetünk el, mint egy „gemütlich"

svájci vígjátékot, amelyet eredetileg De
sächzigscht Giburtstag címen írt Emil
Sautter, a méltán elfelejtett bohózat-író.
Ebből az alapműből született Amstein és
Burkhard átirata, A fekete csuka, majd
évtizedek múlva Charell, Amstein és
Gilbert közreműködésével a Tűzijáték.

Ha el tudunk képzelni egy igazán stupid
operettlibrettót - hát azt utánozza a
Tűzijáték szüzséje! Van benne gazdag
nyárspolgár, kitagadott fiúból lett cir-
kuszherceg, félreértett nagylányból ki-nőtt
tschárdáskirálynő.

Van azonban a darabnak egy jóvá-
tehetetlenül nagy erénye: a zene. Paul
Burkhard, aki ilyesféle színdarabokhoz is
odaadta tehetségét, korunk egyik leg-
nagyobb musical-zeneszerzője volt. An-
nak idején a Kurázsi mama ősbemutatóján
az ő színpadi zenéjét játszották, Dürren-
matt, V. Frankja zenéjét szintén ő írta, és
ezt a Tűzijáték-zenét is.

A darab voltaképp valóban végtelen
sanzon, harminckét dal hangzik el benne,
sokszor egymásba úszva, sokszor egymás
után, előtt, alatt, és kevés az a kottahely,
amikor hatan ne legalább hét szólamban
énekelnének.

Szőke István nem is próbálta színpadi
afrikkal kitömni a librettó üres matracát.
Az „üzenet", miszerint a világ egy nagy
nyárspolgár, aki még a szabadság lehe-
letétől is megijed, részint aligha igaz,
részint újnak egyáltalán nem mondható,
főként pedig egyáltalán nem megrendítő
erejű.

Várkonyi Szilvia, Tolnai Miklós és Fabó Györgyi Burkhard: Tűzijáték című darabjában



Viszont a zene és a játék színhelyei
egészen koncentrált színházi élmény meg-
teremtésére adnak lehetőséget. S ha vala-
hol beszélhetünk egyáltalán nyárspol-
gáriságról, hát a nyárspolgári színház
sablonjaival szemben a kecskeméti szín-
padon lehetőség nyílt egy szabadabb
színházi felfogás kipróbálására.

Szőke jól ismert színházában kétfajta
darabnak van helye: a sárkánykövületté
klasszicizálódott nagy művek tévedhe-
tetlenül egyedi, jellegzetes értelmezésé-
nek, illetve az operettes, népszínműves
jellegű játékok átváltoztatásának.

„A Tűzijáték természetesen az utóbbiak
közé tartozik, s a feladat annál nagyobb-
nak ígérkezett, mert zenei kulturáltsága
ellenére ez a darab nem mérhető a régi
Szőke-rendezések például a Florentin
kalap, a Cyrano vagy az Osztrigás Mici
„nyersanyagához" .

Viszont a dal, a dalok sokat segítettek
a rendezőnek. Eddigi munkáiból is nyil-
vánvaló volt, hogy stílusának az erős,
tipikus karakterek felelnek meg, olyan
őstípusok, akik többek az utcán szalad-
gáló „valódi" embereknél. Egyszóval nem
az életben, de színpadilag igaziak, akiknek
valódisága afféle elemelt, túlfűtött
realizmus. Igy a néző nem egyszer arra
gondolt az előadásokon, hogy „ezek már
majdnem énekelnek". Vagy hogy
mennyivel könnyebb dolguk lenne, ha
elénekelhetnék! Hát most megtehetik.

És ebből a szempontból az előadásra
csak jót mondhatunk. Minden egy óra-mű
pontosságával pereg: nem csak a szó-
lamokat, az együtténeklést (pedig meny-
nyivel könnyebb „egymás mellett" éne-
kelni ! ) valósítják meg hibátlanul Szőke
zömmel prózai-színészei, de a rendezés
erénye, hogy minden „klappol"; ott van-
nak szünetek, ahol a közönség tévedhe-
tetlenül vágyik egy lélegzetvételnyi meg-
álljra, ott perdül-fordul a játék, ahol erre
szükség van.

Ötheti próbával

Én magam hosszú megszakítás utáni első
előadást láttam, amelyet próba nélkül tar
tottak, s amelyben a lábát ficamított Lak-
ky József helyett maga a rendező ugrott
be a Papa főszerepébe. Ennek ellenére
csak a legnehezebb énekes részeknél fe-
dezhettünk föl egy-két apróbb gikszert,
maga az előadás ugyanolyan pergő, kör-
zővel-vonalzóval kicentizett volt, mint - a
beszámolók szerint - az előzőek.

Beszélni kell először Kerényi József
díszleteiről . Nagypolgári szalonja fregoli-

díszlet: a második felvonásban nehézség
nélkül, mindössze a körbefuttatott vörös
brokátfüggönyök összevonásával cirku-
szi manézzsá alakítható. S itt a díszlet
egyben több is önmagánál, mert értelme-
zi, nem csak láttatja a darabot. Hiszen az
első felvonásban lényegében az a törté-
net, hogy Anna, a polgárcsalád lánya, cir-
kuszon szeretne lenni. A. harmadikban az,
hogy mégsem mer cirkuszos lenni. A má-
sodikban viszont álmát - á lm uka t ? - lát-
juk, a cirkuszt. És hogy ez a cirkusz volta-
képp a némileg átalakított szalon, nagyon
beszédes jelkép.

A Tűzijáték munkálataira öthetes pró-
baidő engedélyeztetett, mint mindig,
mint általában színházaínknál, egy ható-
sági hússzék kényszervágásai szigorú elő-
írásainak mintájára. E harmincöt nap
alatt voltaképp aligha lehet többet tenni,
mint megszerkeszteni egy nagyon pontos
előadást. I la nem lenne zene, ének, nem
lennének azok az akrobatikus elemek,
amelyeket külön szakembereknek - Balázs
Kálmánnak, Nánási Ottónak és Karsai
Antalnak. - kellett betanítaniuk, többet
lenne jogunk számon kérni.

Így is találhatunk gyönyörű részeket.

Például a „nyárspolgári" család születés-
napi vacsorája fogvacogtató. Nem a
szertartásos tányércsörgetéstől, szürcsö-
léstől , hanem már a vendégek
bevonulásától, a szertartásos
összeveszésektől , a primitív
önelégültségnek ettő l a kiállításától
kezdve. Az embernek valahogy olyan
érzése van, mintha ezek az illetők a
vacsora után rögvest fölállnának és el-
énekelnék a Horst-Wessel-Liedet.
Érthető, hogy Anna közülük a cirkuszba
vágyik, hogy Obolski el is ment. Mert
ennél még cirkuszi oroszláneleségnek
lenni is jobb lehet.

Várkonyi Szilvia abszolút főszereppé
tette Anna szerepét. Szenzációsan mozog,
jól énekel, a második felvonásban pedig
a színpad fölött négy-öt méteres magas-
ságban olyan artistamutatványokat végez
a trapézon, hogy alighanem akkor is
sikere lenne, ha szót sem szólna. Ráadá-
sul jól alakítja A n n a eredetileg nem túl
bonyolult szerepét, amely épp ettől lesz
az előadásban nehéz. Hiszen el kell hin-
nie, hitetnie, amit olvasva aligha
„vennénk be".

Tolnai Miklós újólag azt bizonyítja,
hogy színes, nagyszerű egyéniség. Sok

Réti Erika és Tolnai Miklós a Tűzijátékban (Karáth Imre felvételei)



kemény szerep, hős, félhős vagy éppen
gátlástalan figura után itt az operett bon-
vivánjából és énekes rezonőrjéből kiala-
kított furcsa szerepet alakít szemlátomást
nagy élvezettel. Közben arra is van ideje,
hogy a második felvonásban eljátssza a
korántsem rendíthetetlen oroszlánidomárt,
és egy bohócmagánszámmal is
előrukkoljon. Az a némileg tán felségsértő
gondolatom támadt nézése közben, hogy
ez az ezerarcú színész milyen nagy-
szerűen játszana el mondjuk egy egér-
fogóba helyezett szalonnadarabot is, ha
éppen arra lenne szükség.

Réti Erika meglepetés. Nem először, és
ezúttal abszolúte kellemes. Visszafogott,
kedves, elhitető. Énekkultúrája alapján
bármelyik zenés színházban bérelt helye
lehetne. Nem véletlen, hisz a szöveg-
könyv szerint határozott dallamíveket ki-
énekelni tudó primadonnaalkat, akit
formál: Iduna. Kár, hogy a színésznő
időnként rá is játszik énektudására, mint-
egy komolyan-karikírozottan utánozva a
primadonnákat, öblöget. Iduna alakja
kísérti a sablonokat, hiszen egy cirkuszi
família sokadik leszármazottjában miért ne
lehetne eljátszani a párizsi mondainette-et.
Ezzel szemben Réti Erika ügyesen kikerüli
ezt a csapdát, és megmarad kedves,
visszafogott, érző szívű kis pá-rizsi
midinette-nek.

M. Horváth József Gusztáv bácsija
megy át a legtöbb változáson. A dögro-
váson lévő, göthös nagybácsi végül föl-
lázad, és ő bizony nem ijed meg a saját
árnyékától, beáll bohócnak. Noha a finálé
során úgy kuporog a trapézon, mint egy
ijedt tyúk a létrán, azért Gusztáv bácsi
igyekezete mindenképp méltánylandó. M.
Horváth újólag megmutatja, hogy igazi
komikusalkat.

A rokonok közül Jablonkay Mária tűnik
ki. Az ő gonoszságba kövesedett irigy,
ostoba Berta nénije valódi kabinet-
alakítás. Monyók Ildikónak hálátlanabb
szerep jutott, hiszen Gusztáv bácsi har-
cias, önző felesége kevés játéklehetőséget
kínál; bömbölni és szemöldököt ráncolni
kell. Viszont a második felvonásban a
színésznő leopárdként lép színre. Még-
hozzá unott, elhízott, lusta leopárdként,
aki épp ezért személyes sértésnek veszi,
ha történetesen tűzkarikán kell átugrania,
vagy ha az idomár fejét az ő szájába dug-
ja. Monyók Ildikó ezekben a percekben
önfeledt kacagást csal ki a nézőkből.

József titkár-inas szerepe kicsiny, szö-
vege jószerével nincs is. A szerep mégis
érdekes lehet, bizonyítja ezt a főiskolások

régebbi, Ódry színpadi előadásán Masz-
lay István, s most Gáspár Antal. Róla el is
hangzik, hogy voltaképp titkár, csak most
a nagyobb proccság kedvéért öltöztették
inasnak. Gáspár szinte szöveg nélkül el is
játssza ezt a furcsa karriert. Ahogy
minden megaláztatásra rezzenetlenül, a
háttérbe húzódva, tűnődően föl-vont
szemöldökkel nézi ezt a perzsavásárt, ami
Oberholzerék születésnapja, beszédesebb,
mint hosszú monológok.

Tűzijáték a hegytetőn

Szőke megszokott társulatából néhányan
ezúttal hiányoztak, bizonyára az énekes-
feladat okozta kényszer miatt. Így a szí-
nészi játék nem is volt olyan egységes,
ahogy megszoktuk, néhányan mintha más
rendező darabjából kerültek volna erre a
színpadra.

A Tűzijáték azonban bebizonyította, hogy
lehet a színházról (cirkuszról) köz-
érdekűen is szólni. Bizonyára mind a tár-
sulatnak, mind pedig a rendezőnek sokat
jelentett, hogy egy újabb magas hegyet
sikerült megmászniuk. Azért egy igen
személyes véleményemet hadd írjam le:
nem igazán szeretem az alpinistákat, mert
értelmetlennek tartom egy olyan magaslat
megmászását, amit helikopter-ről sokkal
könnyebb megközelíteni.

Nagy vállalkozás, hogy a kecskemétiek
majdnem csodát varázsoltak egy szép
dalokkal teli, de ostoba történetből.
Azonban én sokkal jobban szerettem,
amikor az egységes előadás mellett vala-
mi nagyon fontosat üzentek is - például a
Revizorral vagy az Elveszett paradicsommal.

Jiři Menzel: A három megesett lány esete (szol-
noki Szigligeti Színház)

Rendező: Árkosi Árpád. Fordította: Bár-
kány Katalin. Dramaturg: Magyar Fruzsina.
Díszlet: Árkosi Árpád-Varga György. Jel-
mez: Tordai Hajnal m. v. Mozgástervező:
Dölle Zsolt m. v.

Szereplők: Nagy Zoltán, Csák György, ifj.
Kőmíves Sándor, Fehér Ildikó, Szoboszlai
Éva, Egri Kati, Takács Gyula, Nagy Gábor,
Jakab Csaba, Jeney István, Varga Tamás.

Paul Burkhard: Tűzijáték (kecskeméti Katona
József Színház)

Fordította: Romhányi József. Rendező :
Szőke István. Szcenikus: Szászfay György.
Díszlet: Kerényi József m. v. Jelmez: Füzy
Sári. Koreográfus: Horváth Ferenc.

Szereplők: Lakky József, Balogh Rózsa,
Várkonyi Szilvia, Vadasi Tünde, Németh
László, Jablonkay Mária, M. Horváth Jó-
zsef, Monyók Ildikó, Maróti Gábor, Fabó
Györgyi, Tolnai Miklós, Réti Erika, Bácskai
János, Gáspár Antal.

SOMLYAI JÁNOS

Békéscsabai anziksz

1980-ban új célkitűzéseket hirdetett meg a
Békés megyei Jókai Színház. E célkitű-
zések központi gondolata a „Romain
Rolland-i és Illyés Gyula-i értelemben vett
népszínházzá" válás. Ennek már az első
évben olyan eredménye volt, mint például
Illyés Gyula Bolhabál című népi
komédiájának bemutatása. Emellett nem
mondtak le a kevesebbeket érdeklő művek
színreviteléről sem. Stúdióelőadásban
mutatták be Mészöly Miklós Bunker című
drámáját. Az „eszközökben színes,
érzelmekben gazdag. . . színházi törek-
vésük" igényes színvonalú operettelő-
adások, musicalek bemutatását is jelenti.
Az elmúlt évad művészi munkájának
eredménye a színház iránt egyre növekvő
közönségérdeklődés is. Ennek megfelelni
az önmagukkal szemben támasztott ma-
gasabb követelményekkel lehet. „A szín-
ház 1981-82-es évadjából ezúttal három
előadást mutatunk be: Jókai Mór: Ba-
rangok, Euripidész : Oresztész, Shakes-
peare-Sztevanovity-Madarász: Tévedések
víg játéka (musical).

Barangok

Mikor a Jókai Színház: A Barangok vagy a
paeóniai vojvoda című Jókai-vígjáték be-
mutatását elhatározta, felettébb kockázatos
feladatot vállalt. A darabot az iro-
dalomtörténet csak mint bibliográfiai
egységet tartja számon, s a színháztörténet
is csak azért bőbeszédűbb, mert e szín-
művel talán a legnagyobb magyar szín-padi
bukásra emlékezhet.

1896. május 1-én e darab bemutatásával
nyitották meg a Vígszínházat. Utána még
két alkalommal játszották (május 2- és 3-
án). Megbukott. És nem a békéscsabai elő-
adás érdeme, hogy ezen ingerlően rossz
darab nem tud ismét oly egyértelműen
megbukni. Ugyanakkor le kell szögezni - a
kockázat is ebben áll -, az a gondolatkör,
amivel e vígjáték foglalkozik, végül is nem
bukást érdemel, mert - s eb-ben igazat kell
adnunk Molnár Gál Péternek, még ha túloz
is -: „Kíméletlenül egészséges nemzeti
önismereten alapuló szatíra, amit azóta
annyira hiányolunk irodalmunkból,
színjátszásunkból, gondolkodásunkból." Ez
egyben a válasz


