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Szinte minden országnak van nemzeti
drámája. Nekünk nemzeti operettünk is van.
Csárdáskirálynő a címe, s éppúgy
részünkké vált klasszikus, mint a Tragédia
vagy a Bánk bán. Korán belénk ivódik,
együtt jön a növéssel, az eszméléssel, az
ismeretekkel. Alighanem gyerekként hallunk
először
Luciferről, Tiborcról, de Bóni grófról is. Már
kiskorunkban tudjuk, hogy „Ember küzdj és bízva
bizzál!", meg art is, hogy „Hajmási Péter,
Hajmási Pál". Legfeljebb rosszul tudjuk. E sorok
írója például art énekelgette hat-hétévesen, hogy
„Hajmási Péter, Hajmási Pál, a barom Péter
elsőbe jár". Nem mintha szándékosan írta volna
át a dalszöveget, csak így hallotta a fülével, és így
volt értelme. Mindjárt némi közösséget is
érezhetett a nóta szereplőivel, akik nyilván
testvérek,
és szintén iskolások. Hárman vannak különben,
a Hajmási Péter, a Pityke és a Pál. Ez világos volt.
Sokkal bonyolultabbnak látszott - vizuálisan - a
nagybőgőbe való beleugrás, de ez meg azért
bizonyult elhanyagolhatónak, mert az egész
dalból
ezt a nagybőgős sort lehetett a legjobban
ordítani. Mindez annyiban tartozik ide, hogy né-

miképp jelzi: a Csárdáskirálynő slágerei elég ko-
rán felbukkannak az ember életében. Kálmán
Imre művére ugyanaz jellemző, minta Madáché-
ra vagy a Katonáéra: az is ismeri, aki sosem látta,
és sosem olvasta.

Maguk a színházak is pontosan úgy viszo-
nyulnak a Csárdáskirálynőhöz, mint a klasszi-
kusokhoz. Időről időre előveszik, hogy az újabb
nemzedékeknek is részük lehessen ben-ne. És
előveszik olykor azért is, hogy újrafogalmazzák.

Mit

Ezen a csúszós télen három helyen is játsszák a
művet, ámbár korántsem ugyanazt. Hiszen ami-
óta Békeffy István és Kellér Dezső átírta és
honthyzálta a librettót, azóta az eredeti változat-
hoz szinte senki nem nyúl. Ugyanakkor Honthy
Hanna halálával némiképp okafogyottá vált a Ci-
likére alapozott átdolgozás, tehát a színházi dra-
maturgiák keresik a számukra ideális szövegvál-
tozatot, mintegy szabad prédaként kezelve az
alap-anyagot. Az eredmény: ahány
Csárdáskirálynő, annyiféle. A három legújabb

bemutatóban még a
harmadik felvonás színhelye
is különbözik. Szolnokon
nincs is harmadik fel-vonás.
A boldog heppiendet
belegyömöszkölik a második
felvonás báli jelenetébe.
Zalaegerszegen
a Békeffy-Kellér-verzió
Karlsbadjába helyezik a
végkifejletet, míg a Fő-városi
Operett Színházban
visszatérnek az eredeti ho-
telhelyszínhez. Egyébként
mindhárom dramaturgiai
megoldás jellemző; igazodik
az adott produkció céljához,
a rendező szándékához.

Hogyan

Szolnokon Bor József egyszerűen képzelte el a
dolgot: szép, andalító, búfelejtő Csárdáskirálynőt
álmodott. A hagyományok tiszteletét tarthatta
szem előtt, amikor Vogel Ericet kérte fel a dísz-
letek és a jelmezek elkészítésére. Az idős mester -
aki a főpróba napján hunyt el váratlanul -
tervezett is elegáns és édes látványvilágot: bordó
tüzű orfeumot piros mézeskalács huszárokkal és
rózsaszín díszmagyarba öltözött görlökkel. Vogel
mindkét színpadképe mutatós, szabályos és
szimmetrikus. Jó helye van benne a Békeffy-
Kellér-féle változatnak egy sztárolt Cilikével,
Esrtergályos Cecília személyében. Ugyancsak a
tradíciók felelevenítésének tekinthetjük, hogy Bor
minden egyes betétszám mögé odarendezte az
ismétlést is, függetlenül attól, hogy erre igény
mutatkozik-e. (Az általam látott előadáson példá-
ul senki nem vádolhatta azzal a közönséget, hogy
követelődzően tapsolt volna.) A menetrendszerű
újrázásnak aztán meg is lett az eredménye: az
első felvonás vége fél kilenckor köszönt be.
Nincs kizárva, hogy a színrevivők maguk is meg-
ijedtek az előadás végeláthatatlanságától, talán
ezért szűrték ki a produkcióból a harmatlik felvo-
nást. Mint aki most már gyorsan végezni akar,
Bora hercegné báljába ripsz-ropsz beleszervezte
az exférjek találkozását, s ezzel elhárult az aka-
dály a finálé elől.

A szolnoki előadás rendezője tisztességgel
ragaszkodik a sablonokhoz. Ha Edvin és Szilvia
duettet énekelnek, akkor az utolsó taktusra csók-
ban forrnak össze. Ha Szilvia egyedül énekel,
akkor a dal végén vállukra emelik őt a mézeska-
lács huszárok. Minden a klasszikus klisé szerint
megy. Illetve menne. Ha a produkciónak lenne
igazi primadonnája, bonvivánja, táncoskomikusa
és szubrettje. De erről a hiányról majd alább, a
személyi feltételek tárgyalásánál ejtünk szót.

Zalaegerszegen Egervári Klára jutalomjátéka-
ként került színre a Csárdáskirálynő. Ebből már
ki is lehet találni, hogy Halasi Imre rendező szin-
tén a Cilike szerepét kibővítő verziót részesítette
előnyben. Art, amelyikben a hercegné maga is
csárdáskirálynőként jeleskedett valaha fia ked-
venc orfeumában. Egervári tehát megjelenik az
első felvonásban - második fokozatú antrét kap:
balról vonul be -, s elénekelheti a Szilviától elor-
zott nótát, a Hajmási Pétert. Zalaegerszegen még
egy rangos liezonnal is kedveskednek a herceg-
nét játszó színésznőnek: eljátszhatja ugyanis,
hogy gyakori vendége Ferdinánd főhercegnek a
titkos szerelmi találkahelyen.

A Hevesi Sándor Színház produkciója egyéb-
ként éppúgy ad az illúziókeltésre, minta szolno-
kiaké. Menczel Róbert díszlete - szerintem a
hármas verseny legjobbja - buján elegáns, s

Oszvald Marika (Stázi) és
Csere László (Bürü gró/)
az Operettszínház
előadásában (Busa Gábor
/elvétele)
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valami dekadens romlottságot kölcsönöz a
miliőnek. Laczó Henriette jelmezeivel együtt jó
ledér közegnek mutatja az orfeumot, rigorózusan
nagyszabásúnak a hercegi házat és mereven úri-
nak a karlsbadi park teraszát. A három díszlet
teljesen különböző, s mégis vonzó stílusegysé-
get mutat, például a maga vissza-visszatérő,
áttetsző gömbelemeivel. Menczel munkája meg-
engedő jellegű: lehet benne egyéni
Csárdáskirálynőt játszani, és lehet szokásost.
Halasi inkább az utóbbit választotta.

Meglepő talán, de a három színrevitel közül a
Fővárosi Operett Színházé az egyetlen, amelyen
érződik a néhány évvel ezelőtti Mohácsi-produk-
ció hatása. Azé a kaposvári előadásé, mely tuda-
tosította, hogy Kálmán alkotása az első világhá-
ború alatt született, és akkor is játszódik. Mo-
hácsi gátlás nélkül lehántotta az operett sablon-
jait a műről, majd beeresztette a „kapreál" (ka-
posvári realizmus) műhelyébe, hogy onnan kor-
és jellemábrázoló zenés drámaként kerüljön ki. A
végeredmény - mint ismeretes - szélsőséges
indulatokat keltett. (En speciel el voltam
ragadtatva az előadástól.) De bármint is
vélekedjünk amarról a
rendezésről, kétségtelen, hogy
Mohácsi forradalmasította
Kálmán operettjét, s azt
gondolhattuk: innentől kezdve
talán nem is lehet majd úgy ját-
szani a Csárdáskirálynőt, mint
azelőtt.

Horváth Péter, aki az Operett-
színház változatát írta és színre
vitte, nem is tekint el a híres-hír-
hedt előzménytől. A jelzések
szintjén maga is belerendezi a
háborút az eseményekbe. Néhol
mesterkélten és ügyetlenül - mint
az előadás végén, amikor
effektíve kitöreti a háborút, és
picit rárogyasztja a színpadi
szállodát a szereplőkre. Máskor
viszont erőteljesen és hatásosan.
Mint amikor a szálloda halljában
elfekvő menekültek felká-
szálódnak csomagjaikról, s csat-
lakoznak a mulatozó Szilviáék-
hoz. Az általános danse macabre-
hangulatban még egy fél-lábú
hadirokkant is vadul ropja a
táncot.

Horváth Péter - a szerzők
eredeti elképzelése szerint -
szállodába viszi a hősöket a har-
madik felvonásra, s ott a ki-
világos-kivirradtiggal kárpótolja a
címszereplőt hányatott színpadi
sorsáért. De azért nem csökkenti
nagyon Cilike lehetőségeit sem,

minthogy a herceg apuka helyett a hercegné
mama jön el a hotelba az engedetlen Edvinért.
Horváth mellőzi a cselekményből a Békeffyék
által beiktatott erkölcstelen, léha főúri vonalat;
nála nincs szoknyabolond főherceg, aki az úri
dámák testi szolgálatait férjük kinevezésével ho-
norálja. Horváth igyekszik megmaradni a mű-
vészköröknél. Nála az orfeum nem is annyira
orfeum, mint inkább színház. No, jó: varietészín-
ház. Kollégákkal - például a közös nadrágot
viselő párossal, akiknek nyilván egyedül nem
megy -. műszakiakkal - akik a zsinórpadlásról
lesik Szilvia búcsúfelléptét -, öltöztetőkkel, fod-
rászokkal. Némi meghittséggel és meghatott-
sággal igyekszik atelier-hangulatot kelteni a szí-
nen. Valószínűleg azt akarja mondania rendezés-

A szolnoki Cecília (Esztergályos Cecília) és
Kerekes Ferkó (Mécs Károly) (Szűcs Zoltán
felvétele)

sel, hogy háborús időkben a múzsa talán hallgat,
de a színház bohém világában akkor is kellemes a
duruzs.

K i v e l

Természetesen mind Szolnokon, mind Zalaeger-
szegen, mind a z Operettszínházban siker a
Csárdáskirálynő. (Talán még diafilmváltozatban
sem lenne képes megbukni.) Mindazonáltal sze-
mélyes színészi sikert elég kevesen mondhatnak
magukénak a produkciók szereplői közül. A
probléma a szokásos: aki prózai színészként je-
lentékeny, annak ,a tánctudása és/vagy az énekesi
teljesítménye hagy maga után kívánnivalót. (A
Csárdáskirálynő muzsikája igényes zene, néme-
lyik szólama kifejezetten nehéz.) Aki képzett
operettistaként dalol, annak a prózai megszóla-
lásai rosszak. Annak viszont, akinek jól megy az
ének és a próza i s , a tánc nem kenyere. Kivételek
persze akadnak, de az általános
tapasztalat országos szinten

mégiscsak ez. Reménykedhet-
nénk, hogy lassan-lassan segít
majd a gondon a
SzínművészetiFőiskola-ahol a
musical tansza-
Ikon nyilván sokoldalúan képzik
a fiatalokat -, de reményünk
gyenge kis hajtása is elfagy a
szolnoki Csárdáskirálynő láttán.
Abban ugyanis színinövendékek
alakítják a főbb szerepeket
mind-két szereposztásban.
Magam a
másodikat láttam, amelyben
igen kevés örömöm telt. A bajokaz
alkatoknál kezdődtek, a tech-nikai
és tapasztalatbeli hiányos-
ságokkal folytatódtak, és a sze-
mélyiségek - mondjuk így -
ki-forratlanságánál értek véget. Az
alkat kérdése korántsem elha-
nyagolható egy Csárdáskirály-
nő-előadás esetében. Hiszen
azoperett az illúziók világa, amely-
ben a primadonnának olyan
szépnek kell lennie, amilyen az
összes nézőnő szeretne lenni, a
bonviván meg mindenben pasz-
szoljon hozzá. Valószínűleg jog-
gal várjuk el, hogy Szilvia legyen
sudár, karcsú és nőies, és hogy
Edvinben szintén találhassunk
valami vonzót a hercegi címen
kívül is. A szolnoki primadonna
(Lugossy Claudia) és a bonviván
(Kárpáti Norbert) legfeljebb má-
sodik párosnak menne el, ha
mutatna némi temperamentu-
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- énekli el szólamát. Bár néha mintha összega-
balyodnának szájában a betűk - az á hang into-
nálásával például nehezen boldogul -, összessé-
gében mégis megfelelő énekesi teljesítményt
nyújt. Ráadásul van benne némi elegancia és
némi szenvedély. Egyszer még egy széket is ki-
hajít hiteles indulattal a színről. Partnereként
Horváth Margit picit kellemetlen. Képzetten, már-
már operai modorban énekel - amin egyebek
mellett azt értem, hogy egyetlen szavát sem
értem -, de bizonyos hangmagasság fölött egy-
szerűen sipít, ráadásul minden frázisnak egy-egy
bevezető sikoltással lát neki. Horváth Margit ala-
kításában a hagyományos naivaképzetek nyilvá-
nulnak meg: pislogás és pipiske. Ezt a Szilviát is
nehéz elképzelni egy orfeum sztárjaként. Jó be-
nyomást kelt viszont Segesvári Gabriella mint
Stázi: bájos is, ügyes is, s bírja hanggal a száma-
it. A táncoskomikussal azonban ismét nincs túl
nagy szerencsénk: a korpulens és virulens Fara-
gó András - ha hiszik, ha nem - a színpadon
üldögéli át legalább a felét a Jaj, cica...-számnak.

A kifogástalan és vérprofi operettszínészeket
az Operettszínházban tekinthetjük meg - vélhet-
nénk. Úgy is van. Meg nem is. Mert bizony a
Nagymező utcában is előfordul, hogy elpar-
landózzák a dalok „rázósabb" részeit, hadd ne
kelljen kiénekelni a kényesebb hangmagasságo-
kat. (Például azt, hogy Hajmási Pé-ter. Vagy azt,
hogy toprongyos élet.) És hát a táncban sem
mutatnak semmi nagyszabásút - leszámítva
Csere László Bónijának és Oszvald Marika
Stázijának egy parádés kettősét. Lehoczky Zsu-
zsa Cecíliájának esetében meg már a pazar,
térd-ben szűkített ruhaköltemény is elejét veszi
annak,

Segesvári Gabriella (Stázi) és P. Burus Sándor
(Edvin) a zalaegerszegi előadásban (Zóka
Gyula felvétele)

hogy a színésznő tánccal próbálkozzék. Nem eget
rengető a játszók komédiázó kedve sem. Kicsit
komótosan, túlbiztosítva poentíroznak.
(Jószerével az egyetlen fineszes geg, amikor
Benkóczy Zoltán Miska főpincérként két sor ere-
jéig felidézi nagy elődjét, Feleki Kamillt.) Edvin
szerepében rutinos bonviván, Kovácsházi István
hozza a maga kellemes hangját, kulturált éneklé-
sét, szokott mackósságát és enyhe, nem különö-
sebben bántó darabosságát.

Van viszont a produkciónak Szilviája, akiben
bizonyára koncepcionális lehetőséget is látott a
rendező. Kalocsai Zsuzsa ugyanis nemcsak szép
és kifogástalanul éneklő primadonnája az
előadásnak, de legfőbb emberábrázolója is. Nőt
játszik, veszélyeset, és színésznőt, becsvágyót.
Kalocsai az egyetlen a most látható Szilviák kö-
zül, aki nem bájos matyó baba, hanem egyrészt
kőkemény karrierista, másrészt kacér, érzéki
asszony. (Nem is habos-babos ruhában fogadja
az öltözőjébe látogató úri udvarlókat, hanem
neglizsében. S az is leoldódik róla a sötétedés-
ben, amikor az Egy a szívem, egy a párom-szá-
mot a díványon fejezi be Edvinnel.) Kalocsai
Szilviája hideg fejjel elhatározta, megőrjíti a her-
ceggyereket, hogy ki se józanodhasson addig a
fiú, amíg el nem vette őt feleségül. Ez az ambici-
ózus színésznőcske büszkén és önérzetesen ját-
szik mindent vagy semmit. S amikor ott áll a
botrány kellős közepén, a felháborodott úri tár-
sasággal szemben, akkor ő - Szilviát játszó
kolléganőivel ellentétben - elegánsan összetépi
Edvin házassági kötelezvényét. Mert veszíteni is
tudna, de azt is tudja, hogy most nem veszített
mást, csak egy csatát. Viszont a háborút meg
fogja nyerni. Hol tisztességesen, hol tisztesség-
telenül, de megdolgozott a győzelemért. Ez egy
ilyen Szilvia. Semmi sablon, csupa hús-vér. Egy
macskafajta ragadozó húsa-vére.

Mi tagadás, engem az operettben is az vonz
leginkább, ha valami ilyen valós benne, ilyen
emberi, még ha állati is.

Kálmán Imre-Leo Stein-Béla Jenbach-Gábor Andor-
Békeffy István-Kellér Dezső: Csárdáskirálynő (szolnoki
Szigligeti Színház)
Díszlet-jelmez: Vogel Eric. Koreográfus: Molnár Ernő.
Vezényel: Selmeczi György-Kesselyák Gergely. Ren-
dező: Bor József.
Szereplők:Baracsi Ferenc, Czibulás Péter, Esztergályos
Cecília, Nyári Zoltán/Kiss Zoltán f. h./Kárpáti Norbert f.
h., Kertész Marcella f. h./Lugossy Claudia f. h., Kárpáti
Norbert f. h./Kiss Zoltán f. h./Magócs Ottó, Szőlőskei
Tímea f. h./Kertész Marcella f. h., Mécs
Károly/Petridisz

mot és elevenséget. Táncban annyit biztosan
tudnak ők is, mint az előadás szubrettje (Sző-
lőskei Tímea) és táncoskomikusa (Kiss Zoltán).
Az utóbbi ugyanis néhány rosszul végződő feját-
billenést mutat be legjobb formájában, az előbbi
pedig poén gyanánt eljátssza, hogy fáj a dereka, s
erre való tekintettel nem csinálja meg a nehe-
zebb figurákat.

Am ha Szolnokon a fiatalok kevés néznivalót
kínálnak is, még mindig biztathatnánk magunkat
azzal, hogy „Mindent a fülnek!". Csakhogy, saj-
nos, a hangok sem átütőek, némelyik alig
vergődik túl a rivaldán, jóllehet a zenekar igyek-
szik a föld alá halkulni. De még az is kevés.
Maguk a muzsikusok is akkor lélegeznek fel,
amikor Esztergályos Cecília bejön a színpadra.
Igaz, az ő Cilikéje anyakorára már elveszítette
egykori pompás énekhangját, de legalább tele
van élettel. Esztergályos elemében van, élvezettel
játszik. Azt is jól viseli, hogy elegáns estélyi
ruhájához olyan piros tollboát kapott, amelyről
hullanak a tollak. S azok a foszló pihék
felvonáshossziglan ott tekergőznek boldogtalanul
a színpad deszkáin. Csoda, ha a néző is egyre
szomorúbb?!

Zalaegerszegen egy fokkal szerencsésebben
alakulnak a dolgok, legalábbis a színészi munkát
tekintve. Egervári Klára nagy szakmai biztonság-
gal formálja meg Cecíliát. Jól sikerült a fia is, P.
Burus Sándor személyében. A zalaegerszegi
színház stúdiójában növesztett fiatalember első
pillantásra ugyan nyikhaj Edvint ígér, de aztán az
alakítása megcáfolja előítéletünket. P. Burus
nagyjából megfelelő tenor hangot mondhat ma-
gáénak, s igen könnyedén - ha kell, ülve, fekve
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Hrisztosz, Újlaky László, Kátay Endre, Magyar Tivadar,
Czakó Jenő, Zelei Gábor, Deme Gábor, Túri Hajnal, Pető
Fanni, Visy Bernadett, Mészáros István, Szent-Ivány
Kinga.

(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)

Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Laczó Henriette.
Koreográfus: Stefán Gábor. Vezényel: Hajdú
Sándor. Rendező: Halasi Imre.
Szereplők: György János, Wellmann György, Egervári
Klára, P. Burus Sándor, Horváth Margit, Faragó András,
Segesvári Gabriella, Kulcsár Lajos, Siménfalvy Lajos,

Ahány színházban jártam, annyiféle Molnár
Ferencet láttam. Az idei bemutatók tanúsága
szerint elsősorban nem a színpadra kerülő
darabok, inkább a társulatok jellemzői, ambíciói
határozzák meg az
egyes Molnár-előadások sajátosságait.

A bohózatíró

Molnár Ferenc első színdarabja, A doktor úr (1902)
Békéscsabán került színpadra. A huszonnégy
éves szerző a technikát próbálgatja benne: hogyan
lehet egyszerű, poentírozó mondatokkal könnyed
replikákat, gyorsan pergő jeleneteket szerkeszteni,
milyen elemekből, miféle figurák mozgatásával
lehet épkézláb cselekményt kreál-ni. A
dramaturgiai klisét a francia bohózatokból veszi át:
a polgári család minden tagjának van valamilyen
rejtett szándéka, titkos terve (rejtett énje). Az első
felvonásban ábrázolt készülődést követően a
második felvonás középpontjában a rejtélyes
éjszaka áll. Az ugyanekkorra időzített különféle
szándékok nyilvánvalóan keresztezik egymást,
félreértésekhez, nevetséges helyzetek
sorozatához vezetnek. A védőügyvédje házába
betörő Puzsért Csató, a rendőrfogalmazó leplezi
le. Ezzel azonban Ieleplezi saját légyottját Sár-
kánynéval, az ügyvéd feleségével is. Az asszony

Paczuk Gabriella (Lenke), Karczag Ferenc
(Puzsér) és Kiszely Zoltán (Bertalan) A doktor
úrban (Ilovszky Béla felvétele)

Tóth Roland, Kiss Ernő, Andics Tibor, Széll Horváth
Lajos, Baj László, Nagy Réka, Mester Edit, Borhy Ger-
gely, Farkas Ignác, Zalányi Gyula, Tánczos Adrienne.

(Fővárosi Operett Színház)
Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Kemenes Fanny.
Koreográfia: Gesler György. Karigazgató: Rónai Pál.
Vezényel: Rónai Pál/Náradi Katalin. Átdolgozta-
rendezte: Horváth Péter.
Szereplők: Kalocsai Zsuzsa, Kovácsházi István, Lehoczky
Zsuzsa, Oszvald Marika, Csere László, Marik Péter,
Benkóczy Zoltán, Várday Zoltán, Balogh Bodor Attila.

azért fogadta a rendőrtisztet, hogy segítségével
újabb kuncsaftokat szerezzen a férjének, de nyil-
vánvalóan a kísértés, a csábítás izgalmát is át
akarja élni. Dr. Sárkány ezenközben másfajta ka-
landokon esik át: betörőnek öltözik, hogy lelep-
lezve a rendőrség túlkapásait reklámot, országos
hírt szerezzen magának. Amikor dolgavégezetle-
nül visszaoson a házába, a rendőrök valóban
betörőnek nézik, s letartóztatják, ám ő nem ma-
gyarázhatja ki magát, mert elfogói Puzsért hiszik
a valódi dr. Sárkánynak, a betörő ugyanis, hogy
kivágja magát szorult helyzetéből, a ház urának

adta ki magát. Mintha a karneváli éjszakák masz-
kos, szerepjátékos bolondériája elevenedne meg:
mindenki kipróbálhat egy másik személyiséget,
belehelyezkedhet egy másfajta pozícióba. Azonban
a társadalmi kontroll alóli felszabadulást - a
karneváli ünnepségekkel ellentétben - polgári
mértéktartás, óvatosság szabályozza. Nem történik
semmi jóvátehetetlen, semmi megbocsáthatatlan.
Molnár erre nagyon ügyel. A harmadik felvonás a
másnép reggeli kijózanodásé: helyre-áll a
rutinszerű mértékletesség, mindenki vissza-változik
azzá, ami volt. A tapasztalatra vágyó
eksztázisigény visszahömpölyödik a tudatalattiba,
az örömelv jegyében kizökkent életek visszatérnek
a jól megérdemelt jellegtelenségbe. Félőszinte
vallomások erősítik meg a látszatokat, amelyekre a
család minden tagja berendezte az életét.

Ez is jelzi, hogy Molnár már első darabjában is a
szórakoztató drámai forma teherbíró képességét
próbálgatja: születhet-e a bohózatból komédia?
Feltárhatja-e a helyzetkomikum az ábrázolt világ
látszatjellegét, jelezheti-e a figurák ön-áltató
hazugságait? A doktor úr jó néhány mozzanata
Molnár később vissza-visszatérő témáját vetíti
előre, azaz a polgári morál kettős természetét
feszegeti: a deklarált értékek megingathatatlannak
látszanak, miközben az életet ezeknek épp
ellentmondó érdekek irányítják. (Dr. Sárkány
azonnal megbocsátja a meg sem történt házas-
ságtörést a feleségének, amikor Csató révén be-
tekintést nyer a rendőrségi aktákba - azaz csa-
lással valóban újabb ügyfeleket szerezhet magá-
nak. Az ügyvéd sikere, jóléte egyébként is morális
paradoxonon alapszik: bűnösök ártatlanságát kell
bizonyítania, s így a tizenkilencszeres visz-
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A LÁTSZAT, TÖBB NÉZETBŐL
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