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A kegyetlen lassúsággal éhen pusztulók fajtájából
való. Kellemetlenül selypítő, rikácsoló hangú
túlkoros csecsemő, copfos, alig öltözött kis alva-
járó. Elhanyagolt kis patkány, akinek az a dolga,
hogy nála is kiszolgáltatottabb öcsikéjére vigyáz-
zon. Kis zugokba bújó, morzsát szimatoló, korán
lelkét vesztett véznaság. A rendezői lelemény
következtében erősen emlékeztet a „pancsoló
kislányra", aki annak idején hasonló módon sely-
pített és visított a rádióból.

Az egész kavalkádban az a furcsa, hogy a
dráma alakjai éppen az ilyen lelemények, fica-
mok, sílustörések által válnak igazán sűrűvé,
méllyé, megrendítővé. Bár nevetünk azon, hogy
Zelma kistestvérét egy strandlabda „játssza", s
eszünkbe juthat az „ij, jaj úgy élvezem én..." -, de
nem ez a lényeg. A lényeg a fájó azonosítási
kényszerből fakad; a látszólag megszépült, infan-
tilis múlt képe úgy épül rá a dráma kegyetlen
valóságára, hogy kénytelenek vagyunk hirtelen
magunkra döbbenni. A nevettető és megrö-
könyödtető pillanatok átélésére és számvetésre
kényszerülünk.

John, az ács, Elek Ferenc megformálásában
az előadás legárnyaltabb alakítása. Az ízig-vérig
kispolgár mentalitású munkásnak súlya, mackós
szíve, embersége van. Átlagos családi életre vá-
gyó kisember, aki szeret szórakozni (kuglizni) és
dolgozni. Befolyásolható, félművelt, az urak előtt
visszafogottan alázatos, az élet árnyoldalairól
azonban képtelen tudomást venni.

Johnnét Fullajtár Andrea játssza. Szerepe ne-
hezen megoldható. A kényszeres vágy, a kezdeti
őrület árnyalatait kell minduntalan felvillantania.
Hangjában fanyar, visszafogott rezdülések, arca
porcelánszerűen merev, időnként azonban té-
bolyba hajló fintorokba rándul. Érzelmi fölénye,
emberi rangja ebben a társaságban vitathatatlan.
Jelmezét azonban nem értem. Elegáns női öltö-
zet, gyönyörű vörös, leomló haja semmiképpen
sem illik az alak társadalmi helyzetéhez.

Zsótér, noha furcsa rendezőnek tűnik, és
többnyire afféle érthetetlen zsonglőrként tartják
számon, valójában újabb és újabb eszközöket
keres. Az élet érdekli a maga máztalan sokrétű-
ségében és sokkoló kegyetlenségében. A drámai
helyzetek ésszerű végiggondolása után a megje-
lenítést már nem racionális úton képzeli el. Nyíl-
tan és vérbőn asszociál. Aztán vagy „bejön", vagy
nem. Nem könnyű ember, de hasznos művész,
mert tehetséges, kereső és jó színészvezető.
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A PÁNCÉL ÁRNYA RAJTUNK
RUSZT SHAKESPEARE-JE

rekesz, őrhely éS dutyi van benne!), és nem az
őrültség, hanem a legkomolyabb önvizsgálat je-
lének kell tekintenünk egy efféle mondatot: „Én
egy idő óta (bár nem tudom, miért) elvesztettem
minden kedvemet."

Ebben a (meglehet, leegyszerűsített) kontex-
tusban természetes gesztus, hogy Hamlet adott
pillanatokban, egy-egy gondolat vagy kapcsolat-
teremtési kísérlet erejéig, ledobja az őrület álcáját
- ezt pedig azzal jelzi, hogy leveti a szőke Hamlet-
parókát (mert a fésületlen szőke haj termé-
szetesen nemcsak az őrület emblémája, hanem
Hamleté is: a szerepe). A parókát egyébként ak-
kor ölti magára, amikor első ízben játssza a
bolondot; mellé félig lecsúszott, régi vágású fe-
kete harisnyát húz - újabb átmenet a „bolondjel-
mez" és a „Hamlet-jelmez" között. Eddig a pilla-
natig minden szereplő civilben jelent meg (illetve
nem volt fontos, hogy a szereplők a Benedek-
osztály színészei játsszák, vagy egyszerűen csak
egy modern ruhás Hamletet). A következő képbe
azonban Claudius is királyi díszben érkezik. A
rákövetkezőben pedig Gertrud és Polonius is
jelmezt ölt, s amikor már tudjuk, hogy
Rosencrantz és Guildenstern nem a régi barát-
ságot felfrissítendő érkeztek Helsingőrbe, ők is
udvaroncmezben jelennek meg. Mindez annak
érzetét kelti, hogy a színészeket „beszippantja" a
darab (ahogy a Hamletet játszó színész fejére
húzta a Hamlet-parókát), másrészt rendkívül ér-
zékien jeleníti meg, hogyan tűnnek el rendre a
királyfi közeléből a kapaszkodót nyújtó emberek.
Nem véletlen, hogy Gertrud egyszer még vissza-
tér pulóverben-szoknyában (amikor lakosztályá-
ban felsejlik egy gyöngéd anya-fiú kapcsolat
lehetősége), mint ahogy az sem, hogy az egyet-
len szereplő, aki mindvégig civil ruhát visel,
Horatio. Ez utóbbi gesztus magában foglalja a
Hamlet és Horatio közti barátság különleges - az
ábrázolt világban egyedülálló - minőségét, s
egyben világos képi megfogalmazása a kosztü-
mös alakok közt tébláboló civil sorsának: az örök
szemlélődőének, akinek még az sem adatott
meg, hogy együtt haljon barátjával.

A szereppé válás, noha egyszerre beszél a
színházról és a darabról, egyetlen aktus: azt je-
lenti, hogy egy főiskolai osztály eljátssza a
Hamletet, és azt is, hogy egy anya elvész, mert
Királynévá, egy barát elvész, mert Udvaronccá
válik.

Sokan leírták már, hogy a Hamle t - többek
között - nemzedéki dráma. Szereplőinek
túlnyomó része egyazon korosztályból került
ki (Hamlet, Ophelia, Laer es, Rosencrantz,
Guildenstern, Horatio és Fortinbras), míg atöbbi
igen élesen képvis,l egy másik generációt
(Claudius, Gertrud, Polonius). Ezek a „gyerekek"
együtt nevelkedtek az ud\ arnál, gyermekkori
játszópajtások, egy idő után problémáik is
riasztóan megegyeznek (Hamletra, k, Opheliá-
nak, Laertesnek, sőt, még Fortinbras ak is meg-
ölték az apját). Es mégis, mi történi a Hamlet-
ben? Ezek a fiatalok kémkednek egr más után,
gyilkos párbajban csapnak össze m órgezett tőr-
rel, szerelmeik, kapcsolataik szétbc mlanak, és
legfőként képtelenek egymással egy •mberi szót
is váltani. Ha Horatióval való barátságától elte-
kintünk, Hamletnek a darabban egye len pillanat
adatik, amikor egyáltalán megszólít at valakit a
régi társak közül. Opheliát azonban fioyelik, emi-
att nyilvánvaló hazugságra kényszerül. Ez a pil-
lanat is elmúlik.

Sok-sok létfilozófiai probléma r ellett ez a
dráma egyik alapvető kérdése. Huszonéves em-
bereket látunk, akik körül - korukból adódóan -
hirtelen kitágul, majd összeszűkül a világ. Es ezek
a kamaszkorból éppen kilábalt fIatalok ahelyett,
hogy egymásba kapaszkodnának (hisz ebben a
korban ez nemcsak természetes, de
szükségszerű), fokozatosan eltávolodnak
egymástól, végül elpusztítják magukat is,
környezetük t is. Miért?

Látszólag könnyű a válasz, hiszen a Claudius
és nemzedéke által teremtett erkölcsi élettér
egészséges ember számára valóban csak „dög-
letes párák összeverődéseként" érzékelhető. Eb-
ben a közegben nem lehet élni. Lehet, hogy ha
egy mélabús fiú mindezt a világrend elbomlása-
ként éli meg, már elegendő a végkifejlethez.
Ruszt József azonban „valódi" huszonévesekkel
(Benedek Miklós főiskolai osztályával) rendezte
meg a darabot, s így más válaszok adódtak.
Eldöntendő, csorbát szenved-e a da .b, ha alap-
vető egzisztenciális kérdésfeltevése a késő ka-
maszkor világértelmezési válsága ént, tehát
szükségképpen leegyszerűsítve jelennek meg.
Valószínűleg nem; nem lehet véletlen, hogy
Shakespeare az emberi lét végső kérdéseit a kora
ifjúság kozmikus kétségbeesésén szűri át. Ez az
a kor, amikor az egész világ börtön (s mennyi
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A „szerep" hangsúlyozása, elutasítása vagy vál-
lalása a korábbi Ruszt-rendezésekben (az Othelló-
ban, a Bánk bánban) is központi kérdés volt, de
ahogy azokban az esetekben a darab problema-
tikájába simult, ezúttal sem önmagáról szól.

A több síkon értelmezhető jelképek végigvo-
nulnak az előadáson. Amikor Ophelia megőrül,
Hamlet szőke parókáját viseli. Ez akár játék is

Szabó Győző (Claudius), Egri Kati (Gertrud) és
Menszátor Héresz Attila (Hamlet)

lehet a reneszánsz színpad konvencióival: Ophe-
lia magára veszi az őrülés kellékét. Másfelől egy
pszichológiailag tökéletesen értelmezhető gesz-
tus: Ophelia egy Hamlettől származó tárgyat hur-
col magával (amikor pedig a lába közé győri, a
kellék harmadik jelentéssel ruházódik fel).

Ezen a ponton meg kell állnunk. Egy alig né-
hány másodperces mozzanatról van szó, amely
máris három síkon értelmezhető szimbólum. Ha
ez a bonyolult jelképrendszer néhány másodperc
alatt nem oldható fel a közönség számára, az
előadás rossz: túlbonyolított, túlértelmezett elit-
színház.

A kérdésfeltevésből feltehetőleg gyanítható: a
jelképrendszer feloldható (az előadás pedig jó).
Illetve, ami még színpadszerűbb: olyan érzékien
jelenik meg, hogy a pillanat által teremtett han-
gulattal azonnal közvetíti a jelentést, anélkül,
hogy észrevennénk: szimbólumról van szó. Min-
den színpadi jelképnek ez ad valódi értelmet: ha
a nézőtérről evidenciának tűnik, s csak a kritika
kényszerül bekezdéseken át elemezni azt, amit a
színpad egy villanással megteremt. Ebből formá-
lódik Ruszt színházának varázslata (nem első
ízben a Budapesti Kamaraszínház deszkáin):
olyan egyszerű, érzéki és legfőképp erős atmosz-
férájú jelzésekkel él, amelyek közönségének min-
den rétegére hatnak (éppúgy, mint Shakespeare
színháza). Olyan színpadi formanyelvet fogadtat el
konvencióként, amelyen a rákövetkező másfél
órában bármit elmondhat. S ez a mai magyar
színpadon gyakorlatilag egyedülálló. Művészileg
magas szinten felkészült társulatok a látszólag
legátélhetőbb nyelvet, a Sztanyiszlavszkij-mód-
szerre épülő pszichologizáló játékmódot kép-
telenek két órára a közönséggel elfogadtatni, míg
ebben az előadásban a nézők evidenciaként
könyvelik el, hogy az imént öltönyben láttuk a
szellemet, Horatio szerint mégis talpig páncélban
volt. Senkinek nem jut eszébe, hogy Horatio
megbolondult, esetleg a rendező rosszul húzta
meg a darabot. Amit látunk, magától értetődik. Es
egy műhelymunkával készült Hamlet-előadás
esetében ez nem csekélység.

Egy másik emblémaszerű beállításból kiindulva
fogalmat nyerhetünk arról, milyen közvetlenül
hatnak a néző érzékeire ezek a jelképek, és az
előadás másik gondolati vonalát is feltérképez-
hetjük. Hamlet a Ruszt-színpadon megszokott,
nézőtérre nyúló beugrón guggol (mellesleg ez a
beugró teszi lehetővé, hogy a játéktér a három
oldalról nyitott Shakespeare-színpad kicsinyített
másává váljék, tehát a közönségnek az Erzsébet-
kori színház térélményében legyen része). A fe-
kete ruhás, kezében koponyával guggoló figura
mögött a Sírásó áll, ócska ballonkabátban, maga
előtt kapát tart keresztben. A mindössze pár má-
sodperces beállítás megint csak régi „Hamlet-
mottó", de ezen túlnőve a halál ironikus-fenye-
gető víziójává válik. S ha hozzávesszük, hogy a
Sírásó (csúf mosoly kíséretében) épp akkor áll
be a köpenyes-kaszás Halál pózába Hamlet háta
mögött, amikor a királyfi baljós előérzetét említi,
beláthatjuk: nemcsak a végkifejlet közismertsé-
gével játszik el Ruszt, hanem az előadás másik
alapvető gondolati gerincét, a „színjáték a halál
árnyékában" vízióját rögzíti egyetlen képben. A
pillanat egyszerű és érzékletes, a fenyegetés mö-
gött némi szelíd, távolságtartó irónia is bujkál
(mint az egész előadásban), továbbá hű a Globe
konvencióihoz, amely gyakorta élt ehhez s az
említett parókához hasonló emblémákkal. De a
képbe sűrített gondolat is kevés lenne önmagá-
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Menszátor Héresz Attila és Papp Zoltán (Polo-
nius) (Koncz Zsuzsa felvételei)

ban, ha nem láttuk volna pár perccel korábban,
ahogy a Poloniust játszó színész a főkamarás
halála után nyílt színen ölti magára a kabátot,
amelyben Sírásóvá válik. Ha a temetési jelenet
végeztével kapájával földelné el Opheliát, s nem a
kezét nyújtva vezetné ki a színpadról, mint afféle
túlvilági révész. Ha Polonius mára darab kezde-
tén nem pillantotta volna meg rémülten Hamlet
atyjának szellemét, s a két, kalapját kezében tart-
va osonó férfi (az egyik halott, a másikról tudjuk,
hogy az lesz) nem rímelne a párbajjelenetet meg-
előző beállításra, amelyet ugyanez a két férfi (már
mindkettő halott) foglal komor keretbe. S vége-
zetül: ha a tablóvá formálódó zárókép nem tar-
talmazná az előadás mindkét alapgondolatának
összegzését.

Ebben a jelenetben színpadon van az összes
halott, éppúgy fehérre mázolt arccal, mint koráb-
ban a vándorszínészek. Az Angliában kivégzett
Rosencrantz és Guildenstern, ahogy fejükbe hú-
zott kalappal, álmos mozdulatokkal bort szolgál-

nak fel a királynak, lidércnyomásos Bosch-figu-
rák. „Ti, kik halványan és remegve álltok, néma
személyek" - mondja a haldokló Hamlet (a ké-
sőbbi szövegből kiderül, hogy Shakespeare-nél
sem a közönséghez beszél), s csakugyan, mö-
götte egysoros vonalban sorakozót fel az összes
szereplő. Kifejezéstelen, fehér arccaI állnak akkor
is, amikor Hamlet, végszava után, felkel, meg-
szorítja a halottak közt már végképp civil Horatio
kezét, egy minden kapcsolatukat összegző, szo-
morú mosolyt vált vele, végül beáll a többiek, a
jelmezes halottak sorába.

Ruszt színházának legfőbb ismérve, hogy az
ehhez hasonló képek- noha társíthatók egymás-
hoz, s ezáltal racionálisan megmagyarázhatók -
elsősorban atmoszférájukkal érne el hatást, s
ami a bonyolult szimbólumoktól te rhes színját-
szásban ritkaság: nem az intellektust, hanem az
érzéki befogadást veszik célba. Ezzel sok más
eszközt is a játékba von, például hangulatuk vagy
jelentésük alapján választott, dramaturgiailag
pontosan elhelyezett zenéket (Mozart-
szimfóniák, Requiem). A szöveg végső
lecsupaszítására is szükség van. Ebben az
előadásban nem hang

zik el, hogy „Valami bűzlik Dániában", „Rohadt
az államgépben valami", Fortinbras nevét egy-
szer sem említik, a dialógusok pedig egyharma-
dukra rövidültek - csakhogy a húzások kivétel
nélkül az előadást szolgálják. Ha egy dráma bi-
zonyos motívumait ennyire szokatlan alaposság-
gal gondolják végig és erősítik fel, más motívu-

mok önmaguktól hullanak ki. Magyar színpadon
egyre ritkább az a gyakorlat, hogy a szöveg vala-
minek a jegyében egyszerűsödjön-rövidüljön, s
ne idő (vagy egyszerűen csak gondolkodás) hi-
ányában.

Ruszt megújuló színházi nyelvének része az a
színészi játék is, amely különös módon egyensú-
lyoz a pszichológiai realizmus és az ennek jegyé-
ben nem értelmezhető jelképszerűség között.
Hamlet és Ophelia görcsös kapcsolatteremtési
kísérletei, valaha volt összetartozásuk töredék
gesztusai, egyszerre szeretetteljes és hisztérikus
közeledésük, a kudarcot követő kétségbeesésük -
mindez csupa aprólékosan kidolgozott, „lélekta-
nilag" elemezhető mozzanatból építkezik. De eb-
be a játékmódba nem ágyazódik bele az a jelen-
téstöbblet, amellyel a paróka föl- s levétele jár,
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továbbá csak részben értelmezhető Hamlet és
Ophelia tétova-görcsös csókja is, amelyet világí-
tásváltás kísér, felvillantva, mivé válhatott volna e
helyrehozhatatlanná károsult kapcsolat. Még
inkább kondenzálja a két játékmódot az Egérfo-
gó-jelenet, amelyben Hamlet veszi át a Színész-
király (ezzel apja) szerepét, transszerű állapotba
bűvölt anyja a Királynéét, s amikor a mit sem értő
társaság előtt valaki észrevétlen egy üvegcsét
csúsztat Claudius kezébe, a király is Lucianusszá
vedlik, hogy újrajátssza a gyilkosságot. A jelenet
önmagában elképzelhető, noha kissé valószínűt-
len; de ez sem magyarázza, hogyan formálhatja
Claudius és Gertrud a Gonzago megöletésének
szavait. A leírtak fényében viszont sejthető, hogy
Ruszt színpadán ez fölösleges kérdés. Egy pilla-
natra, amikor az Egérfogó a shakespeare-i gon-
dolatnál is tökéletesebb csapdaként működik, el
kell felejtenünk a szoros értelemben vett reali-
tást, helyesebben másfajta, színpadszerűbb rea-
lizmusként kell elfogadnunk.

Az előadás minden mozzanatának értékelé-
sétől még messze járunk, de ennyiből is megfo-

„Színifőiskolások vizsgae
meghatározásban bizakod
lappang: ez a mesterség
elsajátításáról négy év után sz
A vizsgaprodukciókba mind
belead, és semmi akad
előadásokat az „igaziakkal" e
tekinteni, ugyanakkor belengi,
őket valami sajátos aura, báj,
is egyben: ez még csak a kezd
véget ért, de a tanulás nem.

Tehát vizsgáznak a diáko
vizsgáznak az előadások is. M
helyen is. Ritkaságnak számít
két városában is folyik hivatal
ha viszont mégis előfordul, mi
lapon emlegetni őket"?
tablóképre összesen nyolc if
fiatalember kerülhetne föl.
Marosvásárhelyen végeztek,
három éve működik (folyamat
zés; heten Kolozsváron, ott
tagozatosnak lenni.

galmazható, hogy az Asbóth utcai Hamlet egy-
szerre gondolatgazdag és „közönségbarát" szín-
házi modell, amely újszerű nyelven szólal meg,
így a maga módján alternatívát kínál a színpadi
megújulás köré szövődött, egyre elméletibbé váló
generációs-esztétikai vitára.

Az aprócska térben mindvégig fejünk fölött
lebeg egy kopott páncél. Mondhatni, ennek ár-
nyékában játszódik az előadás. Fenyegető súlyt
kap tőle minden egyes pillanat, miközben némi
iróniával - egy korábbi Hamlet-konvenciót idézve
-arra is utal, hogy amit látunk, a középkorban
játszódik. Minthogy erre a tényre más ponton
nem hivatkozik az előadás, a páncél egy kicsit
elidegenít - a középkortól is, a korábbi Hamlet-
konvenciótól is. Amikor azonban a szereplőkben
gerjesztett folyamatok visszafordíthatatlanná
válnak, a halál megjelenik a helsingőri várban,
mindenki jelmezt visel, és a történet elkerülhetet-
lenül ível a végkifejlet felé -akkora páncél lassan
leereszkedik, megszűnik a darabhoz fűzött láb-
jegyzetnek lenni, a darab valóságává válik, és
amikor a színpadra ér, szembenéz velünk.

Kovács Levente utolsó éves osztálya összetett
bemutatkozó programot játszik végig, három,
méreteiben, léptékében is nagy vállalkozást. A
darabválasztások kihívásjellege egybeesik a sok-
oldalú színészetet bemutatni óhajtó szándékkal
és a városi színház műsorpolitikai fogásaival:
szórakoztatás, történelmi, illetve identitástemati-
ka, valamint kísérletezés a klasszikusok újraértel-
mezésével vagy aktualizálásával. Ennek jegyében
a zenés-táncos műfajt a My Fair Lady, az erdélyi-
séget a Magyar három nővér, az átfogalmazott
klasszikust pedig a Szeget szeggel képviseli. (Az
utóbbi előadást, a budapesti végzős rendező-
hallgató, Keszég László munkáját csak leírások-
ból ismerem.)

A musical itt és most az a szórakoztató köte-
lező gyakorlat, amely (előzetes képzés hiányá-
ban) az egyetemi évek alatt megalapozott ének-,
zenei és mozgáskultúrát teszteli, utalva arra is,
hogy a könnyed műfaj könnyed működtetése
kemény háttérmunkába kerül. Meg kell szokni az
éneklésbe váltó forgatókönyvet, gyors átdíszle-
tezésekben kell mozogni vagy akár részt is venni,
könnyedén táncolni, csoportban és szólóban -
csupa látszólag egyszerű mutatvány, amelyet
musicalben azért nem árt rutinosan megoldani,
mert különben a produkció kényes pulzusa ki-
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hagy. Ráadásul a My Fair Ladyben van egy kom-
pakt kis diplomamunka-lehetőség: Eliza Doolittle
szerepe, amely megtestesíti magát a jellemfej-
lődés, az átalakulás problémáját, egyszerre be-
széd-, modor- és fellépésfeladvány, amelyet a
végzős lányok sorban meg is kapnak. Bartha
Boróka, Fazakas Júlia, Kovács Ágnes-Anna, Si-
mon Andrea főszereplésével így négy egészen
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A Lady és a Nővérek

A marosvásárhelyi színiakadémián mondén az
élet, a végzős diáknak presztízse van. Az idén
végzett évfolyam (is) több száz jelentkező szí-
ne-javaként válogattatott össze. A külcsín és a
belbecs jegyében a lányok gazellatermetű mo-
dellszépségek, de semmiképp sem csak és
kizárólag szépek; a színésznő/színész legyen
kellemetes külsővel megáldott, tehetségéhez
ráadásul. A felvételi szempontjai közt bizonyára
ott munkáltak még az előretekintő, struk-
túrateremtő, társulatban gondolkodó megfon-
tolások, hiszen ha jók az alkotóelemek, egy-egy
doppingkombinációval fel lehet éleszteni bárme-
lyik színházat - és valóban, több erdélyi színház
is teljes végzős évfolyamok leszerződtetésében
látná a regenerálódás biztosítékát. Ennek jegyé-
ben kerül sor a vásárhelyi színház újjászületésére
az 1997-98-as színházi évadban, mert a most
végzettek többsége ősztől ezt a színházat válasz-
totta.

más „fair ladyt" és előadást lehet megtekinteni.
A mozgatható díszletek segítségével szinte

minden jelenetet illúziót keltően meg tudnak ol-
dani. Vannak: tánckar, kórus, villámgyors átöltö-
zések váltogatott toalettekbe, frizura-csereberék,
akrobatikus jelenetek, dinamikus koreográfia és
fergeteg, miközben a legutolsó piaci kofa és
dokkmunkás jelmeze is ki van találva - egyszóval a
kivitelezés összhatása amerikai zenés filmvíg-
játékokkal vetekedve igyekszik profizmust közve-
títeni. A műfaj belső törvényeinél fogva a Harri-
son-Hepburn-féle Oscar-díjas változat mindig
hozzá fog tartozni a My Fair Lady-licenchez; a
főiskolások előadása is olyan, hogy nem akarja
azt átfogalmazni, leutánoznia pedig csak néhol
sikerül, így maradnak az ökonomikusan és egy
irányba egyénített alakok, mint a megértő-gáláns
Pickering (Viola Gábor), az iszákos-szellemes
Alfie (Domokos László), a rigorózus, de érző
szívű Pearce-né (Tompa Klára), az arisztokrati-
kus Higginsné (Fazakas Júlia), a feltétlenül rajon-
gó Freddie (ifj. Győry András) - s mindez egy
musical esetében talán nem is baj, mert egészen
mások a feladatok. (Mindazonáltal jólesett volna
valami csak a negyedévre jellemzőt is látni.)
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