
hogy kortalan. Ami vele történik, belül
történik: lenyűgöző színészi mutatvány,
amit tőle látunk. Gesztusai Cserepes
István gesztusai. A hanghordozása, a
zsörtölődése, dohogása, nézése, csoszo-
gása: mind megannyi jelzés erről az öreg-
ről. Az ilyesféle jelzések azonban modo-
rosan is hathatnának, ha nem lenne tar-
talmuk. Jordán Tamás színészi átlénye-
gülésének belső, mondhatni belül „tár-
gyiasított" hitele van. Alakítása, akár az
előadás más színészi értéke, sajátos
kapcsolatba kerül azzal az átlényegítési
folyamattal, mellyel Fejes Endre az élet-
ről, az alkotásról, a színházról megfo-
galmazza vallomását. S ez a vallomás
immár nemcsak az övé, az együttesé is.

Fejes Endre: Cserepes Margit házassága
(Huszonötödik Színház)

Rendező: Iglódi István.
Asszisztens: Kutschera Éva. Díszlet- és
jelmeztervező: Miroslav Melena m.v. Zene:
Selmeczy György.

Szereplők: Garas Dezső m.v., Törőcsik Mari
m.v., Jobba Gabi, Csíkos Gábor, Jordán
Tamás, Gera Zoltán m.v., Marsek Gabi,
Galán Géza, Nagy Sándor Tamás.
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FÖLDES ANNA

Szegény bópeer!...

Ha nem riasztana az újságjainkat el-
árasztó évfordulódömping, most azzal
kezdeném: éppen fél évszázada, hogy
Déry Tibor első, máig legizgalmasabb
színpadi alkotása, A z óriáscsecsemő meg-
született. Ennek a darabnak sem volt
szerencséje a színházzal. Ötven év alatt
mindössze két amatőr társulat vállalkozott
bemutatására. Húsz esztendővel később
írott, tartalmi, politikai és formai
szempontból egyaránt úttörő drámája - a
Tanú című „gunyoros szomorú-játék" -
még ekkora nyilvánosságot sem kapott. A
prózai művek visszfényének ítélt későbbi
drámák bemutatója és kritikai visszhangja
is mintha csak a szín-pad iránti
szerelmének reménytelenségét erősítette
volna meg az íróban. Sajnálatos módon
Thália csak a hetvenes években, a Pop-
fesztivál bemutatása után kezdte
viszonozni ezt a félszáz éves szenvedélyt.
Hogy a nagyobb és közvetlenebb
nyilvánosság vágya vagy - Ungvári
Tamás megállapítását idézve - a
játékösztön jegyezte el Déry Tibort a
színpaddal, végeredményben mellékes.
De annyi bizonyos, hogy időről időre újra
nekivágott, hogy gondolatainak drámai
formát, hőseinek színpadi életet
teremtsen. Pedig fájdalmas és felemás
tapasztalatai, amelyeket nem semlege-
síthetett a Talpsimogató közönségsikere, a
hatvanas évek végére megerősítette őt
abban, hogy ez a szerelem nem nyer igazi
viszonzást.

„Az én igazi foglalkozásom voltaképpen
a prózaírás; térdemre helyezett füzetbe,
kézzel rovom a betűket. Ilyen-kor úgy
érzem, szuverén ura vagyok annak, amit
csinálok. A színdarab kollektív művészet,
a műfaj és a jó eredmény érdekében, ha
olykor szívesen teszem is, egyeztetnem
kell a magam kívánságait a színház
kívánságaival." (Déry Tibor 1966-os
nyilatkozatából.)

Alighanem ez a felismerés vezetett oda,
hogy a későbbiekben Déry már nem
színpadra írta, hanem csak szín-padra
engedte művét. Déry általában saját
regényírói univerzumából választott
ugyan témát és hősöket, de korábban sem
foglalkozott soha művei drama-

tizálásával. Amit regénynek, novellának
szánt, az - a Vendéglátás kivételével -
inkább csak közvetítő közege, adaptáló
dramaturgok segítségével öltött új mű-faji
alakot.

A Képzelt riportnál az adaptáció az egész
országon áthullámzó, átszáguldó
operettsikerhez vezetett. Amit a mű iro-
dalmi súlyából, filozofikus vonulatából,
társadalmi érvényéből vesztett, azt
visszakapta a valóban tömegeket
megindító remek pop-muzsikában, gazdag
színészi játékban. Ebből (és az ifjúság
óriási érdeklődéséből is) következik, hogy
a Vígszínház vállalkozása feltétlenül iga-
zolódott. Igazolódott annak ellenére, hogy
a „képzelt riport" cselekményben
kifejezhető tartalma mögött izzó gondolati
anyag, a zaklatott expresszionista képek,
monológokra töredezett félbe-maradt
dialógusok drámaisága, a dokumentációs
intarziákat és a gondolatritmus eszközeit
is alkalmazó lamentációk költőisége
eléggé elhalványult a színpadon.
Felragyogott viszont József és Eszter
szerelme és a musical fókuszába állított,
korszakunkat faggató, foglalkoztató
kérdés : hogyan kell élni?

Mintha ezt a kérdést kívánta volna az író
maga is megválaszolni a későbbiekben -
igaz, egy másik korosztály számára - a
Kedves bópeer!-ben. A téma, amit
feldolgoz, igazán nem új. Új legfeljebb az
öregedés drámájának és lírájának ez a
bölcsen fölényes, ironikus tár-
gyalásmódja. Az a felismerés, amelynek
megfogalmazásával már jóval korábban
az író önéletleírásában is találkoztunk:
„Tudomásul venni az öregedést, ha némi
mélabúval is, közhely, mely az emberiség
eszmélkedése óta süti ránk igaz fényét.
Fogadtassék el, azt ajánlom, mert egyetlen
védekezésünk. S kellő őszinteséggel
vétessék tudomásul, vagy-is nem azt
játszva, hogy megvénültnek lenni
kellemesebb állapot, mint fiatalnak,
bölcsnek jobb, mint bolondnak,
fogatlannak, illetve műfogúnak egész-
ségesebb, mint harapósnak, ágyban,
szerelemre tehetetlenül bölcselkedni
férfielméhez illőbb foglalkozás, mint
fiatal derekat átkarolni vagy akár csak a
szív fondorlatain tűnődni, egyszóval nem
azt hazudva, hogy a súlytalanság állapota
kívánatosabb az élet súlyánál. Testünk
hanyatlik: tudomásul vétetik, de
fölénnyel. Vigasz - ha vigaszra szorulnánk
- mindig akad."

Vigasz a kortársak rozogább állapota, az
esendő fizikai létet megkönnyítő esz-
közök birtoklása és legfőképpen maga



a megszokás. Az emlékek megőrző
gyönyörűsége és a szerényen megfo-
gyatkozott kívánság és kíváncsiság. A
halál ellen gyógyszernek és fegyvernek is
az öregség iskoláját és a folyamatos
cselekvést ajánlja kisregényében az író.
Hogy az ember, különösen, ha író, tegye a
dolgát, amíg él.

Ami a memoárban az egyéni tapasz-
talásból leszűrt parancs, az a Kedves

bópeer!-ben a parancsot követő férfi
személyes tapasztalata. A kisregény for-
mája és tágabb értelemben tartalma is,
vallomás az öregedésről. Tanulmány az
öregkor természetrajzáról, melynek
pszichológiai, biológiai és társadalmi

motivációját Déry egy ismerősen hét-
köznapi, eseménytelen történet jelenték-
telen fordulataiba sűríti, súlyt és távlatot
adva ily módon a legapróbb és legesen-
dőbb öregkori megnyilvánulásoknak is.
Déry leírásának kíméletlen őszinteségét
egyetlen dolog teszi emberileg megbo-
csáthatóvá, ez a Cyrano szentesítette
egyes szám első személy. Hogy az esendő
öregséget a fiatalság kegyetlenségével, a
felnőttkor megértésével és az aggastyánok
bölcsességével, de szinte napló formában
ragadja meg.

Voltaképpen ezt az egyes szám első
személyi vallomást tekintette drámának, s
állította színpadra a Kedves bópeer!

ürügyén Szántó Erika közreműködésével a
Pesti Színház.

A főszereplő, Major Tamás a bemutatót
megelőző nyilatkozatában mintha
tudomást sem venne a lába (szerepe) alatt
tátongó mélységekről, abból indul ki, hogy
„ A Bópeerre nem lehet azt mondani, hogy
epika, mert a főhősben le-játszódó
küzdelem drámai. Monológjai, ezek az
önmagával folytatott dialógusok külön-
külön is drámák."

Kapás Dezső, a rendező bátrabban
szembenéz az adaptáció nehézségeivel. Ő
bölcsen elismeri, hogy „a jó regény - és ez
aztán igazán jó - elsősorban eredeti, saját
regényformájában létezik". Kapás
végiggondolja a hagyományos, iskolás
dramatizálást, és az egyetlen ötletre épített
drámai variáció lehetőségét is, s végül egy
a nyilatkozatban nem nagyon részletezett
legnehezebb, harmadik megoldás mellett
kötelezi el magát. Olvastam olyan kritikát,
amelyik a túlzott szövegtiszteletet, a
hűséget veti az adaptáló szemére.
Véleményem szerint Szántó Erika
színpadi megvalósítására inkább valami
hűtlen hűség jellemző. Az adaptáló
rokonszenves tisztelet-tudással, művészi
alázattal őrzi meg az író mondatait. Ez
legfőbb, majdnem azt mondhatnám
egyetlen érdeme. Ahogy hallgatjuk a
szöveget, lenyűgöz, csodálatba ejt,
nemcsak Déry ellenállhatatlan nyelvi
ereje, iróniája, de az adaptáló leleménye
is, hogy szinte sértetlenül átmentette a
monológ hosszú szakaszait és a
kisregényben megidézett jeleneteket. Nem
hiszem el, amit az előadás egyik kritikusa
állított, hogy Déry mondatai kizárólag
olvasva élvezhetők. Major Tamás
színpadi monológja ennek ellenkezőjéről
győzött meg.

Egyvalami mégis hiányzik a színpadról.
Nem az öregedés elvont és általános
drámája; ezt még több-kevesebb sikerrel
kibontja az előadás. De majdnem teljes
egészében hiányzik Déry hősének, az
Írónak a drámája. Flórisé, aki akarva-
akaratlanul, mégiscsak kimagaslik a többi
öregember közül. Mert ha teste hanyatlik
is, ha aggodalommal figyeli saját
szellemét, megmarad benne az alkotó,
hivatásszerető ember nagysága. Ez ad erőt
az önmegfigyelésre, kétséget az
öniróniára, és ez ad vigaszt, amikor a
sztorit kitöltő epizód, az író utolsó
szerelmi regénye lezárul. Elképzelhető,
hogy a Pesti Színház tudatosan törekedett
valamiféle általánosításra. Hogy Flórisban
egy egész korosztály magára ismerhessen.
Ez a törekvés azonban

Major Tamás Déry Tibor Kedves bópeer! . . .-jének író-szerepében



legfeljebb magyarázza, de semmiképpen
nem indokolhatja a jellemrajz elhalvá-
nyítását. Az öregség, az öregedés, a halál -
hiába az egész emberiség végzete,
valóságos és drámai megjelenésében
mindig konkrét.

A kisregény is, a színpadi változat is
azzal ér véget, hogy az öregember, mikor
fia és gyermekét váró menye elhagyja a
közös otthont, magára marad. A búcsú és
a fizikai hanyatlás fájdalmát ekkor azzal
enyhíti, hogy a rászakadó magányban újra
leül az íróasztalához. És amikor kezébe
veszi golyóstollát, térdére a füzetet, végre
ugyanazt a csendes nyugalmat érzi, mint
hatvan év alatt, valahányszor munkába
kezdett. Csakhogy ami a színpadon
vigasztaló gesztus, az az eredeti műben
konklúzió. Felismerés, hogy az élet
elvesztett szépségéért, öröméért csak a
munka kárpótolhatja az embert. Az a
munka, amelynek célját és értelmét látja.
A kisregényben megidézett író hisz a
munkában, az irodalomban, a maga
cselekvési lehetőségében. Olyan, a maga
személyiségéből kisugárzó hittel hisz
mindebben, hogy bennünket is meggyőz.
A kisregényben nem egy megfáradt
öregember, hanem egy nagy író ül le az
íróasztalához.

Honnan ered ez a szövegösszevetés
révén alig kimutatható, mégis meghatá-
rozó jellegű különbség? Azt hiszem,
onnan, hogy a drámai változat elkészítése
során a műből kibányászható cse-
lekményelemek és a megőrzendő szö-
vegszakaszok elvonták az alkotók figyel-
mét magáról a jellemről. Déry művében
nemcsak a helye, de a súlya is nagyobb a
hős munkájának, Létét és tudatát is ez
határozza meg. Déry ezer okból gúnyolja
és kicsinyíti hősét, de az irodalomhoz
fűződő kapcsolatának tisztaságát soha
nem kérdőjelezné meg. Itt van például egy
olyan hiteles hűséggel színpadra átültetett
jelenet, mint a dilettáns írónő, Vukovics
Szilvia kisasszony betörése. A szituáció és
a kínos sztori azonos. Szilvia kész arra,
hogy bájaival fizessen az író irodalmi
pártfogásáért. Csakhogy elkésett, nem
néhány percet, hanem néhány esztendőt
vagy évtizedet. Még az sem sokat
változtat a színpadra idézett epizód
jellegén, hogy a megjelenített hősnő az író
elöl hagyott konya-kosüvegéből merít erőt
a csábításhoz, és képzelt kokottok
ordenáréságával próbálja feltámasztani az
író kornyadozó férfiasságát.

(A jelenet láttán felidéztem magamnak

Déry Tibor: Kedves bópeer! ... (Pesti Színház). Az Író: Major Tamás, Zsófi néni: Bulla Elma
(Iklády László felvételei )

a sárguló újságlapokon megőrzött históriát .
. . Micsoda heves vitát váltott ki annak
idején a Tükör című Déry-darab öt betűje.
Még sajtóankétot is rendeztek
„Hosszúlépés kurta szó körül" címmel.
Gobbi Hilda ugyanis szerepének szövege
szerint nyílt színen lekurvázta Sallai
Kornéliát. A színészek estéről estére
figyelték a közönség reagálását, még
osztálytartalmú konzekvenciákat is
levontak, amely szerint a munkás-nézők
fegyelmezettebb figyelemmel fogadják
Déry ötbetűs forradalmát, mint a hipokrita
közízlés által megfertőzött polgári
közönség. Az író a nézőtérről feláramló
nevetést negyedszázaddal ez-előtt már
igazolásnak vélte, hogy lám, a kísérlet
sikerült, s a közönség hálás az őszinte
hangért. Vajon hogyan hatott volna 1947-
ben a Nemzeti Színház színpadán Flóris és
Vukovics Szilvia párjelenete?)

A kisregény író hősének férfiúi kudarcát
az élettani okokon kívül még egy „apróság"

is motiválja: az a körülmény, hogy
idegenkedik, sőt irtózik a maga irodalmi
nézeteinek, kritikájának áruba bocsátásától.
Mert Flóris hosszú és gáláns kalandokban
sem szegény életében soha nem szorult
arra, hogy a szerelmi gyönyörökért ellen-
szolgáltatásként az igazsággal, véleménye
elárulásával fizessen. Az öregember
morális gátlásának a hiánya teszi a szín-
padi kudarcot olcsóvá, tartalmatlanná.

De ami még nagyobb baj: a Pesti Színház
színpadán áthangolódik az Író és Kati
kapcsolata is. Ennek gyökereit részben az
apa-fiú viszony módosulásában keresném.
Bár a féltékenység árnyalata nem hiányzik
a kisregényben, a színpadra már más sem
kerül. Ezt az Írót semmilyen emberi szál
nem köti

saját fiához. A fiút pedig legfeljebb a
köteles tisztelet és a jól felfogott érdek
őrzi meg attól, hogy szeretetlenségének
nyomatékosabb kifejezést adjon. Külö-
nösen kirívóvá válik ez, amikor a fiatalok
elköltözésének ünnepélyes bejelentése
alkalmából Tamás még „rátesz egy
lapáttal". Bejelentése margóján meg-
jegyzi, sőt kifejti azt, hogy nem tűri a ki-
alakult szokást, nem járul hozzá ahhoz,
hogy felesége Flórissal, tehát apósával
reggelizzen. Ez a taktikai szempontból is
ügyetlen kirohanás -- ami csak a szín-
padi változatban szerepel - nemcsak
szívtelennek, de ostobának is mutatja
szegény Tamást. Ezzel igazán felesleges
fájdalmat okoz az édesapjának. Holott
távozásuk az így-úgy kialakult szokásokat
úgyis Megváltoztatja ...

Déry Tibor hősének elhiszem, hogy
egy jelenlétbe szeretett bele. Hogy tizen-
hét esztendős menye a maga természetes
sugárzásával, egyénisége varázsával, félig
még gyermeki, félig már asszonyi bájával
csodát tett. Csodát tesz azzal, hogy még
egyszer, utoljára felébreszti az
öregemberben a férfit. A vágyak nélküli
vágyat, amely ugyanolyan gyönyö-
rűségesen gyötrelmes, mint az a régi,
amely már elhagyta Flórist. Kettőjük
kapcsolata végül is - paradox módon -
győzelemmel ér véget. Déry írásában a
fegyverletétel hódítás helyett: az öreg-
ember győzelme. Hogy meg mer hajolni a
fiatalság előtt. Élvezni tudja ifjú me-
nyének nem a szerelmét, de a szeretetét, a
jelenlétét, a fiatalságát; hogy még „fel-
ismeri a tündéreket". Saját testi-szellemi
hanyatlása idején - az élet legyőzhetetlen
folytatását.

De mi marad mindebből a színpadon?
Egy „naplemente előtt", sőt lényegében
„naplemente után" fellobbanó szexuális



vágy, amely a nemzedéknyi korkülönbség
és a társadalmi konvenciók következtében
eleve kudarcra ítéltetett. (Az igazsághoz
tartozik, hogy a műnek ezért az epikai,
pszichológiai elszegényedésé-ért nemcsak
az adaptáló, de Kati alakítója is felelős.)
Az após-meny kapcsolat természetesen
ebben az értelemben mindenképpen
kudarcra ítéltetett. Akkor is, ha a színpadi
Kati azt mutatja, hogy ő valahogyan
másként, nem annyira tündéri szeretettel
szereti bópeert, mint ahogy arra a
kisregényből emlékszünk ...
Gyengédségében eltitkolt szerelem, sőt
lefojtott szerelem is érződik. Az ifjú
asszonynak ez a reakciója, ha hitelesnek
fogadjuk el, egy egészen másfajta konf-
liktus felé terelné a cselekményt. Ha
viszont megjátszott, akkor Kati jellemé-
ben okoz törést.

Lehet, hogy ellentmondásnak tűnik, ha
ezek után kijelentem: Szántó Erika
épkézláb adaptációja, a Pesti Színház
előadása lényegében sikerült. Tartozom az
igazságnak azzal, hogy leírjam: a kö-
zönség túlnyomó többségével együtt én is
élveztem az előadást. Ellenvetéseim csak
akkor fogalmazódtak meg, amikor
végiggondoltam, hogy mit olvastam s mit
láttam. Amikor szembe-sítettem a színpadi
élményt a színpadi lehetőséggel.

De mindenképpen élveztem, hogy újra
író alkotta mondatok záporoznak rám a
színpadról, és a viszonylag gyér cse-
lekményű darabnak egyetlen unalmas
másodperce sincs. És ez kétségtelenül
Szántó Erika érdeme, akinek sikerült a két
síkon végigvitt monológot különösebb
törés nélkül, dinamikusan megjeleníteni.
Olyan módon, hogy a történet írója és hőse
egymással feleselve és mégis tökéletes
lélektani összhangban szólaljon meg. A
felidézett szereplők ott és úgy
kapcsolódnak be az elbeszélésbe, ahogy ez
dramaturgiai szempontból a
legalkalmasabb. Sikerült átmenteni a
színpadra Déry iróniáját, humorát,
helyenként még líráját is.

Mindez együtt - igazán nem kevés.
Ahhoz, hogy ennél többet kapjunk,
valószínűleg Déry zsenialitására vagy
legalábbis annak teljes átélésére lett volna
szükség.

Kapás Dezső nem az eredeti Déry-
alkotást, hanem - magától értetődően - az
adaptációt állította színpadra. De mintha
rendezői leleménye csak a darabtól
lényegében független expozícióra futotta
volna. A rendezői és színészi

munka e bevezető karikatúrasorozata
után, színpadi ötletek híján, korrekt
módon „lebonyolította" az előadást. A
színészekkel könnyű dolga lehetett, a
drámai szerkezettel valamivel nehezebb.
Nem is mindig sikerült megoldania a
váltásokat. Sem az elbeszélő és meg-
jelenítő mozzanatok differenciálását, sem
a történeten belül adódó stílusingadozá-
sokat. Az író elbeszélésében finom vagy
éppen maró iróniával megjelenített figu-
rák a közvetlen színpadi létben nem-
egyszer kitűnően játszó kabaréhősökké
szegényednek. (Vonatkozik ez az Após és
a Költő alakjára is.)

A Pesti Színház nagy színházi attrak-
ciója, eseménye - Major Tamás. Az ő
közönségvonzó bópeerje, az adaptáció
koordináta-rendszerén belül, valóban
zseniális. Iróniája, gesztusrendszere, az
öregség ellen való néha már komikus
hadakozása - ellenállhatatlan. Van egy
mozdulata, ahogy az asztalon besepri a
morzsákat. Azután elgondolja, eljátssza,
tudatosítja magában ezt az öregesnek vélt
gesztust. És akkor már a néző is elhiszi,
valóban ez az öregség legjellemzőbb
tünete. De hasonlóképpen beszédesek
Major félbehagyott, inkább csak lélekben
és a néző képzeletében el-játszott, térben
soha nem realizálódó mozdulatai is,
amelyekkel például menyét becézné. Az,
amit Major a tükör előtt átél és bemutat,
valóságos színpadi versenymű, az emberi
arc elkerülhetetlen átalakulásának
vizuálisan megidézett drámája.
Beigazolódott, amit eddig is tudtunk,
hogy Major olyan nagy színész, hogy
maga teremti meg figurájának
pszichológiáját azzal, hogy a rábízott hős
egymással feleselő tulajdonságait is
egységbe foglalja. Hát még ha elmúlik a
premieren tapasztalt bizonytalankodás, s a
színésznek valóban vérévé válik majd
Flóris szövege. Azonban a figura szel-
lemi, írói nagyságával, intellektuális
hitelével Major Tamás is adós maradt.

Ha az Író és Kati alakja morális tekin-
tetben egy fokkal lesüllyedt, Zsófiét --a
társadalmi hierarchia vonatkozásában -
megemelte az előadás. Bulla El-mának
szinte meg sem kell szólalnia a
házvezetőnő szerepében, elég, ha át-
megy, átcsoszog a színpadon, ha meg-
igazít egy tárgyat a szobában, vagy rá-néz
gazdájára, az Íróra, már mindent tudunk
róla. Átéljük fáradtságát, kötődését,
zsémbességgel leplezett gyengédségét.
Kifejeződik öreges szemérme és ki nem
élt anyai ösztöne is, amely szinte egy
teljes életrajzzal felér. Csak éppen

ez a Zsófi közelebb áll egy nyugdíjas
tanítónőhöz, deklasszált özvegy úri-
asszonyhoz, mint egy falusi eredetű cse-
lédhez.

Balázsovits Lajossal, az Író Tamás
fiával Déry is elég mostohán bánt, s a
színpadon sem várhattunk tőle korrekt
alakításnál többet. Bánsági Ildikó (Vu-
kovics Szilvia) viszont egy árnyalattal
harsányabb, mint ahogy azt Déry művé-
nek szellemisége követelné. És végül, egy
az előadás hitelét és költőiségét
veszélyeztető rendezői melléfogás: Bán-
falvi Ágnes szerepeltetése. Ez a fiatal
színésznő már alkatában sem alkalmas
annak a tizenhét esztendős földi tündérnek
szerepére, akit fel kell idéznie. A
személye és szerepe közötti különbség
áthidalására olyan belső varázzsal kellett
volna rendelkeznie, aminek nyomát
egyelőre nem árulta el. Játéka elfogódott,
mozgása - legalábbis a premieren -
bájtalan és darabos.

A Naplemente előtt legutolsó felújítása
arról győzött meg, hogy a fémjelzett
klasszikusok is öregszenek. A Kedves

bópeer! várható kirobbanó sikere viszont
bebizonyítja, hogy a Gerhard Hauptmann
művében megfogalmazott örök emberi
motívumok és érzelmi patronok
kelendősége egyaránt változatlan. Külö-
nösen, ha osztályon felüli kivitelben
kínálják. Végeredményben szegény Bó-
peernek is szerencséje volt, hogy a Pesti
Színházzal és Major Tamással találkozott.
Az előadás, mint olvashattuk,
szélsőségesen polarizálta a kritikát. Lelkes
és mérsékelt dicséretek után fulmináns
haragot is ébresztett. Én a magam részéről
szívből kívánom a Pesti Szín-háznak - és a
kritikának is -, hogy soha ennél
méltatlanabb eszközökkel ne arasson a
társulat bombasikert.

De azért a lelkem mélyén sajnálom azt
az igazi, Déry teremtette Bópeert, akit
ezúttal nem sikerült a könyvespolcról a
színpadra idézni.

Déry Tibor: Kedves bópeer! . . . (Pesti Szín-
ház)

Színpadra alkalmazta: Szántó Erika. Ren-
dezte: Kapás Dezső. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg: Rad-
nóti Zsuzsa.

Szereplők: Major Tamás m. v., Bulla Elma,
Pethes Sándor, Korcsmáros György f. h.,
Bánsági Ildikó, Balázsovits Lajos, Bánfalvi
Ágnes, Zách János.


