
György alakításában - a vígjátéki sápadt
szerelmesek sorsára jut: vértelen és egyé-
niség nélküli. Akárcsak Szalai Kriszta
Annája, nagyrészt Shakespeare „bűnéből".
Az előadás szelleméhez híven, gya-
rapíthatta volna alakításának pojácás vo-
násait Csikos Sándor (Kevés békebíró) és
Szigeti András (Sir Hugo Ewans, a walesi
pap); való igaz, így is „tisztességes" bo-
hózati figurákkal színesítik a windsori pa-
noptikum népes táborát. A burleszk vas-
kos modorában teremti meg minden hájjal
megkent, mindenre kapható, intrikus
„vászoncselédjét" Máthé Eta (Sürge asz-
szony). Ami pedig a vidám galerit illeti,
Falstaff haszonleső, vásott cimborái akár a
Keleti pályaudvar csövezőinek csiszolt
modorával is versenyre kelhetnének,
persze, „bohócra véve" a szerepüket
(Gados Béla, Vajda János, Hetey László s
a fogadóst alakító Stettner Ottó). Végül,
méltánytalanság volt elhallgatni (a
színlapon) Falstaff csöppnyi, talpraesett
apródjának nevét, elevenségével annyira
meghazudtolta a gyermekszereplők szo-
kásosan hamis játékát.

A korabeli kosztümök stíljét maivá
egyszerűsítette Békés Rozi (m. v.), ak-
képpen, hogy a clown-járulékos jelmeze-
ket a karikírozott jellemek és a vásári já-
tékstílus szellemében tervezte meg. Oly-
kor a commedia dell'arte archetípusai is
kikandikálnak mögülük. Ám ha Sugár
János díszlettervező (m. v.) netán az Er-
zsébet kori színpad jelzéseihez kívánt
volna visszautalni, elképzelése nem sok
sikerrel járt: a négy-öt, jellegtelen, egér-
szürke, lenyitható oldallap - kvázi-ajtó-
keret, kvázi-ablakkeret - semmiféle ép-
kézláb képzettársítást nem kelt, s azzal
sem gyanúsítható, hogy dekoratív volna. S
ha már lecsupaszították a játékteret,
beérhették volna a színhelyt jelző táblák
kitűzésével is...

Hogy miért hat a nyíregyházi Shakes-
peare-produkció? Talán mert A windsori víg

nők újrafogalmazott „szcenáriuma", az
előadás mára rezonáló, reneszánsz töltete -
a színjátszás örök forrásából merít, a
színész ősi játékkedvét mozgósítja.

Shakespeare: A windsori víg nők (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)
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CSÁKI JUDIT

Zene, zene, zene

Két előadás a Thália Színházban

Sokféle útja-módja van annak, hogyan
segíthet magán a színház (egy színház) a
totális válság közepette. Kevéssé szóra-
koztató, még kevésbé szívderítő, ám igen
tanulságos egy-egy előadást látván ezen is
eltöprengeni, s a kísérletezések egyikét-
másikát alaposabban végiggondolni.

Sommásan annyi állapítható meg, hogy
akad színház, amely a mának, akad, amely
a holnapnak, s még olyan is, amely a
holnaputánnak dolgozik. Van, amelyik
kibírni próbálja mindazt (s nemcsak a
gazdasági csőd következményeit!), ami
rázúdul; s van, amelyik túlélni. Van,
amelyik mindkettőt egyszerre, mintegy
mellékesen; miközben végzi fő hivatását,
és értéket tételez az értékvesztés kellős
közepén. Engedtessék meg ennyi elfo-
gultság: én nekik drukkolok...

A közönségigény mint szempont a mű-
sorterv készítésében, a bemutatók kivá-
lasztásában, egyre nagyobb teret nyer.
Pontosabban: a színházak jelentős részé-
ben egyre közvetlenebbül érvényesül. Es
egyre szimplábban: olyan produkcióval
kell előállni, amelyre bemegy a közönség.
Nem valamely rétege, csoportja - hanem a

közönség, szinte bárki. Sok helyütt már
semmiféle igényt nem támasztanak a
közönséggel szemben - azon kívül, hogy
megtöltse a nézőteret. S ez majdnem
automatikusan azt eredményezi, hogy a
színház önmagával szemben is egyre
lejjebb szállítja igényeit.

Volt egyszer egy színészzenekar...
E sorok írója nem volt tanúja az ötlet
megszületésének - már csak a „készter-
méket" látta. Az viszont tetszett.

Miről is volt szó annak idején? Részint a
nosztalgiadivatról. Divatba jöttek régi
zenék, régi énekesek és együttesek - egy-
két nemzedék ifjúsága, a hatvanas-hetve-
nes évek. Es akadt jó néhány színész, aki
ügyesen bánt egyik-másik hangszerrel, és
szívesen részt vett egy kis „örömzenében".

Amikor ez az „örömzene" mint majd-
nem igazi színházi program, a Thália
Színház színpadára került, még mindig
őrizte megszületésének körülményeit és
motivációit. A hangulat remek volt, a zene
szintén. Nem csak az derült ki, hogy ezek
a színészfiúk semmivel sem muzsikálnak
rosszabbul, mint az „antizenével" futtatott
mai együttesek, hanem az is,

hogy a régi dalok egykori közösségteremtő
ereje ma is megtölt egy színháztermet, és
koncerthangulatot varázsol belé. Bolond,
aki elmegy a kézenfekvő lehetőség
mellett: színházi produkcióvá kell alakítani
az ötletet.

Kettővé mindjárt: a Csak egy tánc vo l t . . .

és a Mindhalálig Beatles (amely
nem a legszerencsésebben, de nyilván nem
véletlenül idézi Bob Fosse Mindhalálig zene

című filmjét) az egykori színészzenekar
néhány (tháliás) tagjára épülve jött létre;
került köréjük valami darabszerűség, némi
„par excellence" színházi ideológia - és
került eléjük közönség. Ügyes...

Nem tudom, van-e még színészzene-kar,
s lesz-e még koncert a Tháliában...
Mindenesetre, a jelenség színházi és gaz-
dasági „bőreinek" lenyúzása után jó len-ne
visszatérni a kezdeti formához - leginkább
azért, mert az volt adekvát. Nem is
beszélve arról, hogy a két darabban nem
szereplő - mert nem tháliás - zenélő szí-
nészek szintén jók.

„Nézd, milyen szép..."

A Csak egy tánc vo l t . . . című produkció -
ki hinné? - Szécsi Pálról szól. „Gondos-
kodva van" róla, hogy ezt mindenki meg-
tudja - ez helyes. A gondoskodásnak
vannak ízléses és kevésbé ízléses módjai -
ha ez utóbbit gyakorolják, nem helyes. Az
előadás címe - vélhetően - mindenkivel
közli, hogy ki a mű főhőse, azaz ki rejtőzik
a Szűcs Péter álnév mögött; de bizonyára
(?) akadnak, akik ebből sem találják ki.
Nekik szól a darabkezdet.

A darab ugyanis a hetvenes években egy
karácsonyestén kezdődik - pontosabban
karácsony másnapjának estéjén. A
tévéhíradó Domján Edit tragikus haláláról
tudósít éppen - és hamarosan bejön a
főhős, Szűcs Péter, s elmondja barátai-nak,
hogy most mindenki azt fogja hinni: miatta
lett öngyilkos a kitűnő színésznő. Miért
Szűcs Péter Szécsi Pál, ha Domján Edit
Domján Edit? Miért állítja a darab írója,
Siposhegyi Péter, hogy „ez a darab nem
egy szerencsétlen sorsú ifjú sztár titkainak
felidézése"? Miért nem látta sen-ki, de
senki az alkotók-közreműködők közül,
hogy ez az egész igencsak ízléstelen?

A fenti kérdések közt akad költői is; s
akad, amelyre sejteni vélem a választ.
Azért a - hangzásban, illetve asszociációs
láncban meglehetősen közeli - álnév, mert
a mű szereplői közt a legtöbben szintén
nevesíthetők, illetve nevesítendők - csak
éppen élnek, és bizonyára tiltakoznának
nevük használata miatt. Figurájuk
használata miatt ugyanez nem áll
módjukban...



Siposhegyi Péter nem túl mély, de annál
hálásabb ambícióval írt darabbá egy
történetet, amely a színpadon sem emel-
kedik a banális hétköznapiság fölé, mi-
ként a valóságban sem tette. Adva van egy
viharos életű, labilis idegrendszerű és dúlt
személyiségű énekes, aki azért nem fut be
töretlen pályát, mert a hazai könynyűzene
új vezére „új időknek új dalait" s az új
daloknak új előadóit sztárolja, s mintegy
mellesleg lehetetlenné teszi az énekest.
Aki - nem pusztán ezért, hanem azzal a
bizonyos dúlt személyiséggel ösz-
szefüggésben - a halálba menekül...

Siposhegyinek azért kell ragaszkodnia
az álnevekhez meg a történet fikció jelle-
géhez, mert a valóságos alapokat, adato-
kat, információkat lazán és prekoncepci-
ózusan kezeli. Az már a helyzet parado-
xona, hogy - mivel nem igazi fikcióról van
szó, hanem olyan sztoriról, amelyet
túlságosan is magukhoz kötnek azok a bi-
zonyos valóságos elemek - a történet nem
is emelkedik túl önmaga partikularitásán
és felületességén, tehát dráma se válik
belőle.

Zsurnalisztikus és bulvár stílusú dialó-
gusokból kerekednek ki különféle mel-
lékszálak: egy igen pragmatikus és kissé
cinikus barátról, aki mellesleg idegorvos
és dalszövegíró (a valóságban van ilyen,
bár ő zeneszerző!); az ő feleségéről, aki
egyébként az énekesbe szerelmes; a
könnyűzene frissen kinevezett - és politi-
kai körökből átbuktatott - mindenható-
ságáról, aki gyorsan beilleszkedik új kör-
nyezetébe, fiatal barátnőt szerez, akiből
aztán sztárt csinál; s még két, az írott mű-
be sehogyan sem illeszkedő peremfigurá-
ról - ezek azért kaptak mégiscsak helyet a
produkcióban, mert ezeket alakítják azok a
színészek, akik: tudnak zenélni.

És hát a középpontban természetesen ott
az énekes-sztár - Dávid Sándor kelti életre.
Kőváry Katalin rendező - bizonyára
egyetértésben a többiekkel - leginkább az
„eredeti" minél tökéletesebb felidézésére
törekedett, és Dávid Sándor erre alkalmas
is. Kellemes hangja van, jó megjelenése,
Szécsit idéző mosolya és
szemhunyorgatásai - és amikor zavaró
szövegrészek közbeiktatása nélkül, egy-
folytában énekel el néhány Szécsi-dalt, a
közönség boldogan andalodik el.

A dalok között már nem ilyen felhőt-len
Dávid Sándor alakítása; derekasan küzd a
színpadi jelenlét terhével. Teátrális
megoldásokkal tör a „dúlt lélek" meg-
jelenítésére - mi tagadás, elég képtelen
feladatot rótt rá az író meg a rendező.

Az orvos-szövegíró barátot Emőd
György játssza; igyekszik elegánsan ta-
padni a felülethez - s ha ismét emlékezte

tünk a tényre, hogy mélység amúgy sincs,
el kell ismernünk: mást nem is tehet. Ha
lehetséges, még nehezebb a dolga Kánya
Katának, aki az orvos-szövegíró feleségét
játssza: ő ugyanis egy röpke jelenetre
hirtelen az énekes szerelmévé is válik.
Az még tán érthető, hogy ennek a
mozzanatnak nincs írói motivációja - „a
szerelem, ugye..." -; az azonban kevéssé
érthető, hogy ez a szerelem úgy tűnik el,
ahogy jött, szöveg sincs rá, helyzet sincs
rá - tehát nincs. Kánya Kata mindeneset-
re az anyai ösztönökben is gazdag, érett
asszony sablonja mellett döntött - neki
ugyanis döntenie kellett, ha már se az író,
se a rendező nem tette.

Az énekesnek van egy másik szerelme
is egy ideig-akihez a szöveg szerint igazi,
mély érzelem fűzi, ehhez képest ez is elég
gyorsan felszívódik a darabban. Ezt a fia-
tal szeretőt csacsogó, butuska libuskának
játssza Csarnóy Zsuzsa, nyilván előre
gondolva a későbbi fordulatra; arra, hogy
ez a fiatal leányka egyszer csak az idősö-
dő könnyűzenei mindenhatóság ágyá

ban, majd pedig egy énekesnői karrier
elején találja magát. Csarnóy mesterkélt-
sége, nyafogása, affektálása a figura sa-
játjának tűnik, majdnem parodisztikus
hatást kelt-de félve jegyzem meg, hogy a
színésznő szinte a sajátjaként hozza a
színpadra.

A főnököt, az énekes halálának egyik
okát Mécs Károlyra bízta a rendező; az
író sablonokat, külsőségeket írt meg be-
lőle, a szövegbe meg üres szentenciákat,
fellengzős, nagyképű mondatokat.

A két peremfigura pedig: Forgács Péter
és Gesztesi Károly. Ok zenélnek - más
dolguk szinte nincs is. Figura, drámai alak
végképp semmi.

A dalok - szépek. Mi meg vagyunk a
közönség; a darabbeli, meg az igazi, és mi
igazán jól játszunk, mert mindkét minő-
ségünkben jól tapsolunk.

„Oh, Darling!"
Zsúfolt ház, tomboló közönség, tapsvi-
har, bekiabálások - koncerthangulat.
Mivel: koncert.

Siposhegyi Péter: Csak egy tánc volt... (Thália Színház). Az énekes: Dávid Sándor (MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)



Munkácsi Miklós: Mindhalálig Beatles (Thália Színház). A „magyar Beatles": Mikó István, Gesztesi Károly, Forgács Péter és Incze József

A színpadon dob, billentyűs hangsze-
rek, két gitár. Klasszikus Beatles-felállás?
Nem, de nem baj. A színpad másik
oldalán bárpult, előtte asztal, ülőalkal-
matosságok - mert hát itt is szöveg került a
zene köré...

Munkácsi Miklós írónak pedig van is
egy drámára való anyaga a Mindhalálig
Beatles című produkcióban; ez a dráma
nem csak megírható, hanem meg is írandó
egyszer, természetesen nem összekötő
szöveg gyanánt Beatles-számokhoz, mint
most. Mert szereplői a mai negyvenesek,
a hatvanas évek huszonévesei, akik vala-
milyen ürüggyel szembenéznek egykori
önmagukkal, azután az archívnak minő-
síthető képet összehasonlítják mai önma-
gukkal, s mindenféle érdekes következ-
tetésekre jutnak, melyek között szép
számmal akad(hat) drámai is.

Itt azonban más feladata volt az író-
nak: ki kellett találnia egy legalább köze-
pesen működtethető dramaturgiai mód-
szert, és kellett írnia egy-két dialógust a
dalok közé. Ehhez képest Munkácsi töb-
bet tett: kerek történeteket illesztett a
darabba, amolyan novellaszerűségeket;
akad köztük jobb és gyengébb, érettebb és
kissé még vázlatos írás. Nagy kár, hogy az
előadásban ez voltaképpen mindegy:
senki nem figyel ezekre a betétekre, mert
a produkció teljes egészében a zenéről
szól.

Koltay Gábor rendező tagadhatatlan
érzékkel nyúlt a Beatles-nosztalgiához, s
a szűkös anyagi lehetőségekhez képest
egészen „pofás" körítésű koncertet ren-
dezett. Hátul megy a diaporáma - s mivel
itt ugyebár nem koncertről, hanem da-
rabról van szó, a Beatles-képek mellé
odatolakszik a párizsi tavasz, a prágai

nyár, politikusok és lánglelkű ifjak, ha-
lottak és élők.

A darabféleség története itt is egyszerű,
akárcsak a másik produkcióban; viszont
kevésbé primitív. A négy felnőtt férfi
egykor együtt zenélt, Beatles-dalo-kat
játszottak, majd mindegyik felnőtt; és
egyszer csak betoppan az ötödik, a régóta
kint élő barát, s a nosztalgiadivat kon-
junkturális lehetőségeit kihasználva ki
akarja vitetni régi barátait: zenéljenek ott.
Tekintsünk el a történet irreális as-
pektusaitól, ítéljük őket a fantasztikum
körébe, s akkor cseppet sem zavaróak.
Ezt annál is könnyebben megtehetjük,
mert a négy fiú - férfi - végül is nem
megy, az ajánlat komolyságát is illeti né-
mi kétely, a motivációkra is derül némi
(vissz)fény...

De közben szól a zene, az alkalmi és
magyar Beatles együttes eredeti Beatles-
zenéje. Daltól dalig kell csak kitartania a
nézői figyelemnek - mert azt, ugye, senki
nem gondolhatja komolyan, hogy a sok
wattos, pezsdítő zenék között elhangzó
intim jelenetekre, halk párbeszédekre
áthangol a közönség és áthangszerel a fül.
Ezért is kár Munkácsi egynémely ötleté-
ért: elvész a dalok közt.

A koncert illúziója tökéletes. Egyrészt
az egykori Beatles-hangulatot, másrészt a
nem oly régi színészzenekar-koncertek
atmoszféráját illetően is. Mikó István
(akit a szövegben Janónak hívnak, azaz
Johnnak) az egyik gitárnál, Forgács Péter
(Paja, alias Paul) a másiknál; Gesztesi
Károly (Gyugyu - George) a billentyűs
hangszereknél és Incze József (Ricsi,
azaz Ringo) a dobnál - ki törődik azzal,
hogy a klasszikus Beatles-fölállás szerint
három gitáron és dobon játszottak azok a

fiúk, amikor ez itt és most így szól nagyon
jól.

Lehet, hogy ezek a színészek nem kü-
lönleges képességű zenészek. Gyanúm
szerint éppen ugyanaz a helyzet ez, mint a
színészek dallemeze esetében: a színé-
szet, a színészlét megemeli és átstilizál-ja
a zenét, amely egyszeriben és magától
értetődően előadóművészetté válik. Tán
az teszi ezt, hogy ezek a fiúk szemmel lát-
hatóan tudják, miről énekelnek; hogy
eszközeik és gesztusaik vannak a szöve-
gek megjelenítésére, nemcsak hangjuk és
hangszertudásuk; hogy ismerik, szaksze-
rűen gyakorolják a hatáskeltés mecha-
nizmusait. És leginkább és legfőképpen:
rettenetesen szeretnek zenélni.

Lehet - sőt remélem -, hogy rengeteg
civil pillanatot, úgynevezett privát össze-
nézést láttam a dalok közben; biztos,
hogy nem a magánéleti és anyagi gon-
dokkal küszködő Janó, hanem Mikó Ist-
ván énekelte például az Oh, Darling című
slágert, remekül; az is biztos, hogy Gesz-
tesi Károly zenészi önfeledtsége a dalok-
nak (köztük a bravúrosan zongorázott-
énekelt Rock and Roll Musicnak) szólt,
és nem Gyugyu vázlatos és szélsőségek-
ből hevenyészetten összegyúrt színpadi
figurájának. Incze József lelkes Ringo; a
neki szánt magányos Ricsi viszonylag
könnyű sablon. Forgács Pétertől szintén a
zene marad emlékezetes; Paja családi
zűrjei feledhetők.

Es vannak lányok is - ez ma így szokás
minden „menőbb" zenekarban; a lányok
többnyire a show részei. Itt természetsze-
rűleg a feleségek az érem - többnyire
megíratlan - másik oldalai. Jelzik, hogy
nekik is vannak ám emlékeik a hatvanas
évekről meg a Beatlesről is; jelzik, hogy a



zenészfeleségnek nem könnyű az élete.
Egyikük azt is jelzi, hogy hajlandó lenne
némi könnyű flörtre a hirtelen felbukkant
amerikai baráttal; másikuk azt, hogy ez
az ország mégiscsak valamelyes megtartó
erő; egy harmadik azt, hogy józan
megfontolás is van a világon... Polónyi
Gyöngyi, Jani Ildikó és Kárpáti Denise
igyekszik eleget tenni feladatának:
szerényen a háttérben maradnak a ze-
nész-színészek mögött. Táncbetétszerű
próbálkozásaikat borítsa jótékony fele-
dés...

Es van még egy lány - mintha a Szécsi-
darabból sétált volna át ebbe. Csarnóy
Zsuzsa ebben ugyan nem kezdő énekes-
nőt, hanem bárcicát játszik; felvett mo-
dorosságát szintén anyanyelvi szinten be-
széli, ismét butuska-libuska, és ismét a
legkecsegtetőbb ágyban köt ki. Az ágy
szerencsére nincs a színpadon.

Az Amerikából hazaszármazott barátot
Benkő Péter játssza. Mesterkélt és tétova;
küzd a nem túl magasröptű szöveggel.

Konrád Antalnak egy homályosan
megírt, a végeredményt tekintve pedig
vígjátéki figura jut: az aktatáskával köz-
lekedő, esetlen, ügyetlen titkár, a messzi-
ről jött gazdag ember itthoni ügynöke,
valahonnan a régi funkcionárius világból
szalajtva.

A második részben - szerencsére - el-
uralkodik a koncerthangulat. A Let It Be, a

Michelle, a Hey, Jude nemes eszközök-
kel élesztgeti nosztalgikus hajlamainkat.
A közönség előbb tapsol, aztán dobol a
széksorokban; majd kiabál és énekel; vé-
gül „direkt kapcsolatot létesít" a színpad-
dal. Ahogy profi koncertmanipulátorok
ezt régen kitalálták: a színészek lejönnek
föntről, és táncolni kezdenek a közönség-

gel; a ráadások idején a színpadot már el-
özönlik a nézők, „zakatolnak" az Obladi-
Oblada című dalra... Az előadásnak már
régen vége van, mindenki el is felejtette -
de a koncert még tart.

Tanulság nélkül

Természetesen: nem tanulság nélkül való
ez a két este. De a tanulságok nem művé-
szi tanulságok - hanem túlélési tippek.
Bennük rejlik ugyan a fajsúlytévesztés
esélye - egyikben inkább, mint a másik-
ban-, de ez végül is kiküszöbölhető. Ha a
színház vezetése úgy döntött, hogy meri
ily módon fellendíteni pénzügyi helyzetét,
mernie kellene vállalni azt a műfajt,
amelyet tulajdonképpen vállal. A Beat-
les-est végül is hatásában tiszta koncert.
Tanulság: több színészzenekar-koncertet
a Tháliába! Addig, amíg van rá közönség.
Azaz: mindhalálig...

Siposhegyi Péter: Csak egy tánc volt... (Thália
Színház)

Rendező: Kőváry Katalin m. v. Díszlet:
Langmár András. Jelmez: Székely Piroska.
Dalbetétek: Gesztesi Károly és Forgács Péter.
Zenei vezető: Prokópius Imre.

Szereplők: Dávid Sándor, Emőd György,
Kánya Kata, Csarnóy Zsuzsa, Forgács Péter,
Mécs Károly, Gesztesi Károly.

Munkácsi Miklós: Mindhalálig Beatles
Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Kemenes

Fanny. Koreográfia: Gesler György. Zenei ve-
zető: Prokópius Imre. Zenei rendező: Koltay
Gergely, Margit József. Diaporáma: Seregély
István. A rendező munkatársai: Sárdi Mihály,
Márki Kálmán, Borbély László. Rendezte:
Koltay Gábor m. v.

Szereplők: Mikó István, Forgács Péter,
Gesztesi Károly, Incze József, Benkő Péter,
Polónyi Gyöngyi, Jani Ildikó, Kárpáti Denise,
Csarnóy Zsuzsa, Konrád Antal.

RÓNA KATALIN

Szórakoztatunk
- szórakozunk

Jó néhány esztendeje annak, hogy a József
Attila Színház egy zenésített dara-
bocskájában a főhősnő átszellemülten
énekelt a pénz mindenhatóságáról. Már
akkor nehéz volt szabadulni a gondolattól,
hogy a játékba jól beépített sekély
slágerszöveg nemcsak a nő mondanivaló-
ját takarja, illusztrálja, de pontosan utal a
színház szándékára is: könnyűkezű szó-
rakoztatással sok pénzt lehet keresni. Mert
a néző kacag, hát fizet. Pedig hol voltunk
akkor még a mai jegyáraktól!

Hogy miről jutott ez eszembe?
A dalocska akkor csendült föl bennem,

amikor rápillantottam a kezemben szo-
rongatott színházjegyre, egész pontosan az
árára: kétszáz forint. Mindez nem egy
nagyszabású, drága kiállítású este ára,
nem egy messziről hozott vendégjátéké,
netán rangos operaelőadásé. Nem. A Vi-
dám Színpad Kisszínpadán bemutatott,
egyetlen térben játszódó (a díszlet költsé-
ge csekély lehet), egyetlen kosztümöt vi-
selő (a jelmeznek aligha mondható hét-
köznapi viseletek sem csillagászati árúak)
színészek által elővezetett bűnügyi
vígjátékocska jegyéről van szó. Persze tu-
dom én, a Kisszínházba egyszerre csak vi-
szonylag kevés néző fér be. S persze a
díszleten, jelmezen kívül (amelyeket Bakó
József és Kemenes Fanny vendégtervezők
alkotnak, tehát plusz költségkihatás) van
még fűtés, világítás és egyéb is. A
jogdíjról nem is szólva. Mégis megkoc-
káztatom: ezért a pénzért talán valami
színvonalasabbat is lehetne produkálni.

S máris helyben vagyunk.
Előrebocsátom, semmi elvi kifogásom

nincs sem a krimi, sem a krimiparódia el-
len. S jól tudom, sem a Vidám Színpad-
nak, sem Kisszínházának nem feladata a
mélyreható gondolatok színpadra vitele. A
néző nem azért megy ebbe a színházba. A
társulat az utóbbi években néhányszor már
bizonyította: tud színvonalasan, ízlésesen
szórakoztatni (például a Goodbye Charlie
esetében). Most viszont úgy tűnik, mintha
a műfaj gazdag irodalmának a
leggyöngébbjei közül választottak volna, s
a megvalósítás még a gyöngécske mű
színvonalát is alulmúlja.

Ön is lehet gyilkos!

- hirdeti a színlap s a műsorújság. Igen, a
kedves néző is lehet gyilkos, ha a véletlen

Janó: Mikó István (a háttérben Ricsi: Incze József) (Iklády László felvételei)


