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JÖVÉDELMEZŐ ÁLLÁS: Gábor Miklós Zsadov alakjába talán a
kelleténél több érzelmes meghatottságot vegyített, bár a gyerekes
frissesség közvetlen báját remekül meg tudta villantani
játékában. (Szegi Pál - Színház és Mozi, 1950. április 21.)
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FÖSVÉNY. Gábor Miklós Cléante-jának ízes figurája, tiszta

zövegmondása értékes moliére-i alakítás. (G. Halmy Sári - 1948.

któber 24.)



A REVIZOR: Gábor Miklós Hlesztakov felelőtle-
nül naiv ürességét helyezte előtérbe. Gábor
úgy játszik a váratlan eseményekkel, mint kö-
lyökkutya a ronggyal. Amikor a megvesztege-
tések folyamán a negyedik felvonás vége felé
hirtelen ráeszmél arra, hogy őt itt valami nagy-
úrnak nézik, kitörő kacagása rendkívül mulat-
ságos, és helyesen jellemzi Hlesztakovot.
(Lukács György - Szabad Nép, 1951. május
29.)

ÁRMÁNY ÉS SZERELEM: Gábor Miklós alakítá-
sának férfias erejét nem csökkentené, ha több
líraiságot (nem lágyságot!) vinne játékába a
szerelmes jelenetekben. Ezáltal a dráma esz-
mei mondanivalóját jobban kidomborítaná...
Jellemábrázolása az első előadások óta két-
ségtelenül fejlődött. Mikor Lujza kikénysze-
rített levelétől félrevezetve térdre borul a kan-
cellár előtt, már nem a szerelmi csalódása
miatti ernyedt ifjút ábrázolja, hanem a bizal-
mában csalatkozott férfit. Erezteti, hogy a sze-
relme ellen irányuló erőszak belsőleg elszakí-
totta a feudális világtól, s végleg ahhoz a sza-
bad világhoz kötötte, amelyet a polgárlány
iránti érzelmeiben vél megragadni. Gábor úgy
oldja meg az ötödik felvonás problémáját,
hogy féltékeny szerelmes helyett ítélkező bíró-
ként öl, de nem Lujzáját gyűlöli, hanem a
feudális világot, amely - hite szerint - még
Lujzát is lealjasította. (Vajda György Mihály -
Színház- és Filmművészet, 1953. 6-7.)



HAMLET. Az igazi alternatívák hiányát felismerő Hamletet formált meg Gábor Miklós, aki a tökéletes Hamlet volt: maximálisan azonosult
szerepével. Olyan autentikusan ő volt Hamlet, hogy bármit is csinált a színpadon, elhittük neki: ez Hamlet. Ami nem azt jelenti, hogy
szerepformálásának ne lett volna alaposan végiggondolt koncepciója. Gábor Miklós az a fajta színész, aki képes arra, hogy ösztönös zsenialitását
a tudatosság szintjére emelje, hogy mindig tudja, mit miért csinál. De megfordítva: arra is képes, hogy teljes tudatossággal szabadítsa fel
magában, bontakoztassa ki próba és játék közben ösztönös tehetségét... Hamlet-alakításában azonban több történt, mint egy jelentős színész-
egyéniség és egy nagy szerep találkozása: a Hamlet szerep is, az előadás is egy nemzedék akkori élettapasztalatát, életfilozófiáját összegezte.
Hamlet tragédiáját átélve Gábor Miklós (és részben a magam nemzedéke) a művészet sík/ára transzponálva élhette át és gondolhatta végig az
elmúlt tizen-egynéhány év történetét, a hiteket és csalódásokat, az ötvenes évek keserű tragédiáit és a hatvanas évek elején megújuló
reményeket... Gábort a magánember Hamlet izgatta... Az ő Hamletje világból kiábrándult, csalódott intellektuel, akit az apai parancs, a konvenció
parancsa egy szellemiségének, életvitelének ellentmondó tett végrehajtására kötelez. Gábor abban látja Hamlet nagyságát, hogy emberségét
őrizve - nem cselekszik... Ez a Hamlet felismerte, hogyha a fiúnak anyjában is csalódnia kell, akkora világ oly gonosszá vált, hogy az ember már
senkiben sem bízhat... Az ifjú herceg megérti, hogy a magánélet világát átható árulás mérge a közélet, az udvar romlottságából táplálkozik. Mindezt
azonban a törvényesség, a jóság, az erkölcsösség látszata takarja. Gábor szerepformálásában erőteljes hangsúlyt kap Hamlet okossága, az a
képessége, hogy átlát a látszat világán, átlát az embereken. Olyan okos és józan Hamletet formál, akit az idegbetegség legcsekélyebb szele sem
érintett meg... Gábor Miklós nem egy külsejével nem törődő, dekadens, vézna könyvmolyt, hanem egy mindig elegáns intellektuelt kívánt nézői elé
állítani, aki ha kell, visszaütni is képes... Gábor Miklós Hamletjét valójában csak az igazság érdekli, hogy megtudja: igazat mondott-e az apja
képében megjelenő szellem. Amikor az Egérfogó-jelenet után fény derül az igazságra, Hamlet felismeri: legigazabb énjének cselekvőképessége
idáig tart... A Madách Színház 1962-es romantikus, látványos előadásában Gábor Miklós Hamletjét hallatlanul izgalmasnak, modernnek éreztük,
mert önmagunk akkori énjével szembesített bennünket, egyedülálló teljességgel. (Mihályi Gábor - Színházról vitázva. Népművelési Propaganda
Iroda, 1976)



NEGYEDIK HENRIK KIRÁLY: Még a lába is
főszerepet játszik. Ajándékra váró, türelmetlen
kamaszként toporog a nemesurak előtt, a ko-
ronáért reszketve, dideregve szökdel Canossa
jegén. S hogy mutatja a pápától kapott cipőt a
lábán: diadalának jelképét?! Aztán az olvasó-
val paskolt csupasz lábszárak milyen
magabiztosan lépkednek fel a lépcsőn, s
végül fia sátrában milyen merevek már ezek a
lábak... S mit szóljunk a fejhez, archoz,
kézhez, hang-hoz, ami hol együtt, hol külön-
külön egyszer cinikusan nyegle, másszor
gyötrődve töprengő, vagy éppen bölcsen
közömbös. Egy grimasz a feleséggel folytatott
vitában, suta kéz-mozdulat és rekedtes hang,
amely az öngyilkos véget vetíti előre... A
korona ijedt markolása a végső
jelenetekben... (Bernáth László - Esti Hírlap,
1964. október 31.)

Gábor Miklós egyszerű, közvetlen - ugyanak-
kor gőgös és fennkölt, hiú és indulatos -,
fölényes intellektusú, számítóan ravasz; aljas,
gyerekesen komédiás - ugyanakkor érző szí-
vű, mélyről fakadó, őszinte érzésekre képes
férfi. Mint az író álmodta alak, Gábor alakítása
is hasonló a számtalan síkra csiszolt
drágakőhöz, színe mindenünnen más, s
minden irányba egyenlő erővel lövelli fényét.
(Nagy Péter - Élet és Irodalom, 1964.
november 7.)
ÉJJELI MENEDÉKHELY: Aligha tekinthető vé-
letlennek, hogy a moszkvai Szovremennyik
Színház és a budapesti Madách Színház egy
időben mutatta be Gorkij darabját, s az sem
lehet véletlen, hogy a darab több alakjának
helyenként vitára ingerlő, váratlan, de meg-
győző színészi megoldásai között mély lelki
rokonság fedezhető fel... Gábor Miklós
Szatyinja színesebb moszkvai kollégájáénál,
J. Jesztyignyejevénél. A moszkvai színész
Szatyin cinizmusát hangsúlyozza, és belső si-
várságát, az egész világgal szemben érzett
gyűlöletét. Gábor Miklós lágyabban, zamato-
sabban viszi szerepét, lelki gyötrelmét roman-
tikus iróniába burkolja. Jesztyignyejev az el-
keseredett Szatyint, Gábor Miklós a minden
szentből és nemesből kiábrándult mezítlábast
játssza. Csupán a legvégén érzékelteti az em-
beri lélek finom húrjain azt, hogy ebben a
zagyva és részeges szélhámosban is még ott
parázslik a cselekvés szomjúsága, a jóság
iránti vágy. Gábor Miklós sok mindent felál-
doz, hogy ezt az ábrándját összekapcsolhassa
annak a Lukának az alakjával, akivel az életről
vitázott, s így, mielőtt a függöny összehúzód-
nék, visszavezet bennünket az előadás alap-
gondolatához. (Alekszandr Gerskovics - SZÍN-
HÁZ, 1969. 3.)



HERMELIN: A fennkölten önző színpadi szerző szerepében Gábor Miklós
sztáralakítást nyújtott. Olyanná változott, mint a régi és mai nyugati képes
magazinok címoldalára fényképezett, egyszer elbűvölően mosolygó, másszor
indignálódóan morcos, allűrökkel, mániákkal bőven rendelkező
világkedvencek, mint a rezignáltan öregedő sztárok, akiknek tizenhat éves
lányok odaadnák lányságukat, és ő kegyesen elfogadná, persze csak akkor, ha
kedve van hozzá. (Berkovits György - Pest Megyei Hírlap, 1969. október 31.)

Ill. RICHÁRD:
Gábor áll a
színpadon, és

hangtalan
csalódás fut át
a nézőtéren. Keskeny, fekete körszakáll, vastag szemöldök, karakteresre
rajzolt arc. Púpja, akár egy hátizsák, térde merev, sántasága
túlhangsúlyozott, nézni is kínos. Gábor intellektuális színészalkatától
mindenki mást várt, olyasmit, hogy a történelmi gonosztevő púpját
belülről érzékeltesse, inkább lelki sántaságát mutassa meg, minta
fiziológiait. Aztán az Anna-jelenetben szinte észre sem vesszük, fel sem
foghatjuk, hogyan alakul át Gábor Miklós az idétlen gnómból merész,
hódító férfivá, már nem látjuk púposnak, nem látjuk sántának, megértjük,
a gyenge akaratú nő nem tudja kivonni magát az erő és a szexualitás
sugárzása alól, a csúf varangy - legalábbis néhány percre - délceg, ifjú
királyfivá változik. S minél nagyobb Gábor púpja, minél groteszkebb
sántasága, annál lenyűgözőbb ez a belülről fakadó átlényegülés... Mivel a
darab kezdetén a közönség előtt úgyis leleplezi magát, Gábornak nincs
szüksége, hogy a cselekmény közben is jelezze Richárd színészkedését...
Gábor a Szörnyetegben akarja megmutatni az embert. Ha nem lenne túl
merész a következtetés, azt mondhatnánk, részvétet és szánalmat
igyekszik ébreszteni a trónbitorló, sokszoros gyilkos iránt. Nemcsak a
végső lelki deformációt ábrázolja, de megsejteti e deformáció kifejlődé-
sének tragikus folyamatát is. A szikrázó intelligenciájú férfi, aki lenéz
maga körül mindenkit, apró szokásaiban megőrizte a sötét, áldatlan
gyerekkor emlékeit, az örömtelen ifjúságét, a testi nyomorúság görcsös
kompenzálásának kényszerét. Gábor Richárdja önfeledt pillanataiban a
körmét rágja, időnként gyerekes dac, hányaveti féktelenség önti el
lényét, majd máskor a legalkalmatlanabb pillanatokban megalázó, titkolt
küzdelmeket folytat akaratának nem engedelmeskedő, nehézkes
tagjaival... Gábor felfogásában a politikai ambíció leplezettebb, de éppoly
sürgető, mindenen átgázoló, mint a drámában... A koronázás után első
királyi megszólalása hátborzongatóan durva. Már nincs szükség a
képmutató játékra. Es itt megértjük, hogy Gábor nemcsak a szerep apró
részleteit, de a cselekményen átívelő boltozatát is milyen pontos és
nagyszerű tervvel, bámulatos ritmusérzékkel építette. (Létay Vera - Igent
és nemet mondani. Magvető, 1972)



A MIZANTRÓP: Gábor színpadi magánya felejthetetlen. Míg Celiméne
és hódolói versengő tirádákkal szapulják az épp távollevőket, félreül.
Szinte mozdulatlanul, fejét leszegve maga elé néz. Kezét nyugodtan
leejti. De a feszültség ott munkál az izmaiban. Nem azért hallgat, mert
fél a felsüléstől, nem is a fáradtság munkál benne, inkább az ugrásra
kész indulat, amelyet csak ideig-óráig fékezhet a józanság. Amikor
megmozdul, már tudjuk, hogy ki fog törni. Nevetve citál rá a többiek
szövegére, egy pillanatig talán még el is hiszik neki, hogy velük tart,
egy pillanatig talán még benne is megfordul: milyen egyszerű lenne
velük tartani - aztán ez a hangos nevetés hangról hangra keserűbb lesz.
Néha talán ellenszenves is ez az Alceste, ahogy mondani szoktuk: „sok.
" Tiltakozó jelenléte a minden szennyet olyan kellemetes
gyorsasággal magába olvasztó világban - különcködés. De ha ezek az
eltávolító ízek hiányoznának Gábor Miklós Alceste-jéből, sokkal
könnyebben a múltba utalható lenne mindaz, ami a színpadon
történik... Gábor száműzte Alceste-jéből a szánalmasságot. Kemény,
keserű hőse közel áll hozzánk... Távozása nem hasonlít a legyőzöttek
menekülésére. Inkább olyan, mint amikor odadobják a kesztyűt.
(Szántó Erika - SZÍNHÁZ, 1972. 1.)

OIDIPUSZ KIRÁLY. Gábor Miklós - fél. Oidipusza nem hatalmas és
fenséges mondai király, fennkölt dikcióval és nemessé csiszolódott
gesztusokkal; esendő hús-vér ember ő, aki - miközben persze ügyel a
tartására és királyi rangjára, amint belé nevelték - nem tudja és nem is
akarja elrejteni a rátörő érzelmeket, jelen esetben a sötét balsejtelme-
kel. (Lukácsy András - Magyar Hírlap, 1970. november 22.)

Mer némán hallgatni, és mer velőtrázó jajkiáltással ordítani - csak így
együtt igaza kettő. Néha azonban túloz... (Falus Róbert - Népszabad-
ság, 1970. december 5.)

Az Oidipusz királytól alapvetően idegen az a (szándékában a keleti
színházhoz közelítő) pantomimikus, elidegenítő játékstílus, amit Gábor
Miklós magára vesz, amivel komikussá teszi a tragédiát... ugyanakkor
Gábor Miklós jó úton indul, amikor esendő embernek formálja
Oidipuszt, de az ő Oidipusza, ahelyett, hogy katartikus megtisztuláson
menne át, felmagasodna, egyre esendőbb, egyre ravaszabb lesz, mint-
ha nem is önmaga ellen és önmaga tisztességéért nyomozna, fondorla-
tosságával már-már ellenszenvet ébresztve, aminek következtében leg-
feljebb szánni tudjuk a bukás pillanatában, s őszintén szólva nem is
értjük, miért vakítja meg magát. (Pályi András - SZÍNHÁZ, 1971. 2.)



BOLDOGTALAN HOLD: Amint Josie a lépcsőn összekuporod
semmibe bámuló Tyrone-t magára hagyja, Gábor Miklóst
nyugtalanság, a félelem. Szája és keze remegni kezd,
cigarettát keres, nagy nehezen meggyújtja a gyufát, s a felvil
megvilágítja szenvedélyes-szörnyű arcát. A rátörő m
menekülni próbálván, felgyorsulnak mozdulatai, hangja e
felcsukló lesz. Úgy játssza el a feltámadó delírium
pillanatait, hogy érezteti a pusztulás és a széthullás feletti
mélységeit is. Majd úrrá lesz a kezdődő összeroppanás fölött,
ahogy a régi slágert dúdolja, miközben a folyékony vig
whiskyért nyúl, ismét gúnyos és cinikus. Sejteti: a pokol kín
kell járnia... S amikor megérzi, hogy a kimondott szavak be
találtak, egyszerre szakad föl minden fájdalom, minde
visszafojtott kín és a feloldoztatás megnyugtató érzése.
megtisztító zokogásból álomba hulló férfi ábrázolása Gáb
legtisztább, legmélyebb színpadi pillanatai közé tartozi
Katalin - SZÍNHÁZ, 1975. 8.)
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DON CARLOS: Fülöp király nem annyira mint apa és király áll
szemben Don Carlosszal, illetve Pasával, hanem mint autoritárius
gondolkodó az emancipált gondolkodóval szemben. Fülöp nem
tébolyult vérengző, országában polgári jólétet akar, de ahhoz
ragaszkodik, hogy ő jelölje ki mindenkinek a helyét, müködését, s ő
határozza meg a boldogságát is. Gábor Miklós jól érzékelteti ezt a
figura duzzogó gyermetegségével, eltorzult szeretetvágyával. Még a
nevetségessé tételtől sem riad vissza, mint például abban a
jelenetben, amikor arról értesül, hogy tulajdonképpen nem ő végzett
Pasa márkival, hanem az áldozta fel magát - Don Carlosért..,Halt
volna meg értem!" - kiáltja felháborodva a pimaszságon, hogy a
birodalomban valaki nem az első osztályú király, hanem a
másodosztályú infáns miatt vállalt mártíromságot. Szánni való és
nevetséges zsarnok ez a Fülöp király - de még őrzi a szabadságnak
és emberségnek utolsó maradékát azzal, hogy a törvényt, a dogmát
egyéni módon használja -, szemben ideológusával, a vak
Főinkvizítorral, aki eggyé válik azzal, gépszerű végrehajtójává válik,
és akinek szemében az emberiség számadat lesz. (Szeredás András
- SZÍNHÁZ, 1975. 2.)



VII. GERGELY: Gábor Miklós Hamlet óta legjobb alakítását nyújtja: kidolgozta
a figura mozgását, járását, hanghordozását, félredobva azokat a jól bevált
mesterségbeli fogásokat, melyeket sikerrel, de csak önmagát ismételve
alkalmazhatott volna itt is. Gábor egyszerre játssza a ripacsot és a zsenit,
erőlködve szeretné megérteni önmagát, és szenved is ettől a megértéstől;
szenilis agg, akiben egy húszéves fiatal energiái robbannak fel minduntalan.
A színész úgy vezeti nagy magasságba a figurát, hogy közben a legemberibb
emberré, sorstársunkká is formálja. (Tarján Tamás - Kritika, 1977. május)

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA: Az előadás kezdetekor drapp ballonka-
bátban, szürke puhakalapban bejön a Lucifert alakító Gábor Mik-
lós, és leül az előszínpadon elhelyezett tonettszékre... Ez a Lucifer
mai ember. Olyan, mint mi, nézők vagyunk. Elfogadja az Úr léte-
zését, a teremtés tényét, de mert maga is részese volt a terem-
tésnek - ha kismértékben is! -, jogot formál arra, hogy beleszóljon
a világ működtetésébe, hogy kimondja: tökéletlen a teremtés...
Az előadás végén Lucifert lefegyverzi az, ahogy az Úr a vereséget
is győzelemként ideologizálja meg. Gábor Miklós kalapját a fo-
gasra teszi, fáradt léptekkel felmegy az égi karba, s a kiterjesztett
karú arkangyalok között ő is felemeli kezeit. A színész tartása a
legyőzetést, a megadást fejezi ki, de ahogy kezeit tartja, az az
újrakezdésre kész ember feszültségét sugallja... Gábor fanyar
intellektusa, színészi oldottsága és robbanékonysága, megjele-
nése és orgánuma mind beépült Lucifer figurájába. A szerep és
színész találkozásából nagyon emberi, nagyon mai, kétkedő, tu-
dását megosztó, azzal vissza nem élő értelmiségi Lucifer szüle-
tett. Ezúttal nem túlzás, ha azt állítjuk: a színész a rendező alko-
tótársa, mert ennek a Lucifer-központú előadásnak a hitelét és
igazságát mindenekelőtt Gábor Miklósnak a rendezői elképzelést
értő, vállaló és továbbépítő szerepformálása teremti meg. (Nánay
István - SZÍNHÁZ, 1984. 1.)



NEMFÉLÜNKAFARKASTÓL: Gáboridősebba
szerepénél - George negyvenhat éves -, és
hosszú idő után most először nem érezni
játékában azt a kamaszos vonást, ami
mindig fiatalabbnak mutatja a színpadon a
valódi koránál. Érdekes, hogy amikor 1967-
ben a Madách Kamaraszínházban játszotta
már George-ot, túl fiatalnak érezte magát a
szerephez. Úgy vélte, hozzá kel öregednie,
holott csaknem egykorú volt vele. Belsőleg
azonban még Hamlethez állt közel; időben
nem került messze tőle. Túl nagy volt a
szakadék Hamlet világfájdalmas eIső
csalódása és George kiábrándult szkepszise
között. Mostanra valahogy „beleérett" vagy
inkább belekeseredett a szerepbe. Az a
George, akit játszik, mintha önként
választaná az outsiderséget. Nem a frusztrá-
ció, hanem a megvetés vonásai alakították
érdes-cinikusra az arcát... Ez a George túl
van azon - nemcsak kora, hanem belső
állapota miatt -, hogy változtasson az életén.
(Koltai Tamás - SZÍNHÁZ, 1984. 5.)

A VELENCEI KALMÁR: Gábor a rá jellemző
eltökélt figuraépítő módszerességgel
ábrázol-ja a vallási kirekesztettségét úri és
bankári méltósággal ellensúlyozó üzleti
potentátot, akinek (pénz)emberi viszonyában
Antonióhoz nem a megaláztatás,
ellenkezőleg, a gúny, sőt a fölény dominál...
Gábor Shylockját a veszteség fölötti
lamentálás után - amibe belesűríti a zsidó
rituális gyász őszinte fájdalmát és „ko-
mikumát" - már csak az igazság
kikényszerítésének rideg, személytelen
rögeszméje élte-ti. Egyetlen percre esik ki
szerepéből - Gábor játékának ez a csúcsa -,
amikor a jelképes elégtételi gesztus
lehetősége realitássá válik: egy élő ember
testébe kellene döfnie a kést. Ebben a
megingásban kulminál Shylock életé-nek
egész tragédiája. Összeomlása nem akkor
következik be, amikor vagyonától, hanem
ami-kor hitétől fosztják meg. Gábor azonban
tartást ad neki, hogy távozni tudjon a színről.
(Koltai Tamás - Színről színre. Budapest,
1992)



INTERJÚ: Gábor Miklós Lukács György belső jegyeit ragadta meg:
intellektusának vibráló gazdagságából, gondolkodásmódjának oly-
annyira egyedi jellegzetességeiből, egyszóval Lukács lelki struktúrá-
jának megfigyeléséből indult ki. Az út, amelyet a színész eközben
bejárt, merőben fantasztikus. Tanúi vagyunk egy különös, csodás,
megmagyarázhatatlan tüneménynek: anélkül, hogy fizikailag a leg-
csekélyebb hasonlóság állna fenn a színész és a név szerint is
megnevezett színpadi figura között, Gábor Miklósa szemünk láttára
átalakul Lukács Györggyé. Nem, nem átalakul. Ő maga az. Látom, hogy
ez Gábor Miklós, ugyanakkor tudom, hogy ez Lukács György. Még azt
is látom, hogy már nem él, ez csak a szelleme. A különös a dologban
az, hogy ez a „csak" szócska merőben félrevezető. Mert korántsem
azt jelenti, hogy a szellem kevesebb lenne, mintha a képernyőn
hirtelen megjelenne az élő Lukács György, jellegzetes szemüvegével
és megszokott szí varjával, hanem éppenséggel össze-
hasonlíthatatlanul többet jelent ennél. Az élő Lukács szükségszerűen
csak egy rövid, kiragadott részletet jeleníthetne meg abból, ami
bennünk, nézőkben Lukácsról kialakult, míg Gábor Miklós mesteri
alakítása valahogy az egészet, a teljességet, a sűrített igazságot
mutatja fel: az egész múltat, a jelent, még a jövőt is. Azt, amiben
Lukács óriási volt, azt is, amiben törpének, esendőnek, szánalmas-
nak bizonyult. A filozófust, a politikust, az embert, az egészet egy-
szerre. Nagy pillanatok ezek. Bódító pillanatok. Mint amikor az ember
érett, nemes óbort kortyolgat. (Darvas Iván - Színházi Élet, 1990.
szeptember 6.)

A DYBUK: A lélekűzés kulcsszereplője reb
Aszriel - Gábor Miklós. A színész bölcsessége
megnemesíti a csodarabbi figuráját, ugyanak-
kor Gábor ravaszul minduntalan le is leplezi
Aszrielt, megmutatva a ceremónia technikáját,
a minden szertartás lényegéhez tartozó
manipuláció trükkjei', a többmenetes lélekölő
küzdelemhez kieszelt fortélyokat. E küzdelem
dramaturgiai veszélye, hogy csupán a szó
színpadán zajlik, s mivel nem elsősorban logi-
kai érvek csapnak össze, a hosszú jelenet
könnyen filozofálgatássá válhat. Mindenek-
előtt Gábor Miklós - Eörsi István Lukács-drá-
májában is megcsodált - egyszerre intellektu-
ális és érzéki megformálásának köszönhető,
hogy a nagyjelenet valóban az előadás csúcs-
pontja lett. (Nánay lstván -SZÍNHÁZ, 1992.2.)


