
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)



úgy hozza, aztán győzze magát tisztára
mosni. Ha a gyanúnak csak az árnyéka
egyszer rávetődött valakire, aligha köny-
nyű a tisztázás. Különösképpen, ha már
valami más ügyben amúgy sem tiszta a
lelkiismerete. Akkor jöhetnek a magya-
rázkodások, a tévutak, a zavart és zavaros
ötletek s a hogyan-lehet-kimásznibelőle
rémülete. Ha a hullák szaporodnak s ha a
felügyelő maga sem a tisztaság és a
bölcsesség bajnoka, úgy a helyzet még
bonyolultabb.

Igy történik ez Alfonso Paso bűnügyi
játékában is, amelyről azonban többet a
krimi szabályai szerint aligha illik elmon-
dani. Még akkor sem, ha biztosak va-
gyunk abban, hogy még a szerényebb ké-
pességű kriminéző is jóval idő előtt rájön a
gyilkos indítékára, szándékára. A vég így
aligha váratlan, inkább természetes. S a
roppant erkölcsi tanulság is várat magára;
talán majd egy másik darabban... Addig
elégedjen meg a nagyérdemű azzal, hogy
két és fél órán keresztül kedvencei
csetlésében-botlásában, állandósult
arcjátékában (mondhatnók, minden
mondatot külön illusztráló pofavágásá-
ban) gyönyörködhet. Az izgalom ezúttal
elmaradt - még ha remeg is á művészek
lába a fölfokozott játéktól -; a szórakoz-
tatás igencsak lefokozott igény szerint
úgy-ahogy megvolt.

Úgy-ahogy. Mert Pethes György ren-
dezése igazából semmit sem kezdett Al-
fonso Paso vígjátékával. Meghagyta an-
nak, ami, olyannak, amilyen. Először
gyorsabban pergő, utóbb nehezen csor-
dogáló, kevés szellemet csillogtató, a mu-
latságos helyzeteket erőltető, eredeti öt-
letet egyáltalán nem mutató és szakmai-
lag igen kezdetleges technikával épülő
darabocskának. Igazán nagy beleérzőké

pességre van szükség ahhoz, hogy meg-
értsük: a világ bűnügyi játékirodalmából, a
szórakoztató művek köréből, netán a
kettő elegyéből létrehozott színjátékok
közül miért éppen erre talált rá a Vidám
Színpad dramaturgiája. A sikert persze a
sikamlós lehetőségekkel (mert valódi si-
kamlósságnak még a szele sem érinti a
darabot), a krimi föltételezésével, némi
bűnügyi csavarással és persze jól bevált
helyzetkomikummal nem nehéz előidéz-
ni. Mert mi is történhet egy színházban,
ha a közönség kedvencei mókázásba kez-
denek, netán megpendítik az izgalom le-
hetőségét? Hát persze, nem nehéz kita-
lálni: mire eljő a boldog vég, a közönség
megkönnyebbülten tapsol - persze üte-
mesen -, s a siker „óriási". Megkockáz-
tatom, magasabb színvonalú, jobb szelle-
mű, több bűnügyi izgalmat ígérő komédia
sem aratna kisebb sikert. Legföljebb a
színháznak kellene jobban odafigyelnie,
megerőltetnie magát a darabkeresésben, a
színpadra állításban s alkalmasabb figurák
esetén a színészi játék területén is.

Mert ami az előadásban fölvonuló szí-
nészeket illeti, semmivel sem nyújtottak
többet megszokott, különösebb invenció
nélküli színvonaluknál. Önmaguk itt el-
fogadott teljesítőképességénél. Nyertes
Zsuzsa erőlködő csiviteléssel, fölpörge-
tett tempóval jellemzi az örökké beszélő
ostobácska feleséget, akit, lett légyen
bármily ifjú és csinoska, mégiscsak un va-
laki. Ami kevésbé érthető, mint társnője
esetében. Neki se szövege, se helye nincs
ebben a játékban, ha csak az nem, hogy
végigasszisztálja barátnője komédiázását.
De Mihály Mariannát látszólag ez egy
csöppet sem zavarja. Olyan béketűrőn és
észrevétlenül ácsorog, üldögél,
közlekedik a színen, mintha ott sem len-

ne. Időnként megszólal, csöndesen, szín-
telenül, aztán megint csak mosolyog, né-
zeget, többre a szerepből semmiként, de
úgy látszik, színészetéből sem telik.

Nem úgy a főiskolás Sajgál Erika. Ő

aztán tombol, őrjöng, hisztériázik és
kényszeredetten mosolyog - jellemábrá-
zolás gyanánt. Óva intenénk a leendő szí-
nésznőt a külsődlegesség efféle nagysza-
bású attrakcióitól. Nehogy hosszú távon
arcára fagyjon ez a mosoly. Most még ta-
nulni kellene a színházban éppúgy, mint a
főiskolán. Ám ennek az előadásnak nincs
egyetlen olyan pillanata sem, amelyre
egy kezdőnek akár csak odalesnie is ér-
demes.

S ezen még az sem változtat, hogy a kö-
zönség vidám színpadi kegyeltjei is színre
lépnek. Kibédi Ervin lelkesülten játssza a
bűnügyi irodalom egyik legkorlátoltabb,
de nem biztos, hogy legártatlanabb fel-
ügyelőjének szerepét. Akinek eszén
minduntalan igyekszik túljárni, de leg-
alábbis átlátni a feleségcsalásra - de nem
gyilkosságra - készülő gyomorbajos férj,
Böröndi Tamás. A színész minden báját
és humorát igyekezett latba vetni hősé-
ért. Akciójának sikerét szerepe minősége
határozta meg. Barátját, a mindig
balszerencsés fiatalembert Straub Dezső
formázza hebehurgya gesztusokkal, túl
sok arcjátékkal, a hasonló hősök
alakításában szerzett rutin segédletével.
Eredeti ötletet ő sem tudott (tán nem is
akart) magából kicsiholni. Mellettük
Csonka Endre, Gergely Róbert és
Salinger Gábor tűnt föl villanásnyi
szerepben.

Alfonso Paso jóvoltából tehát a nagy-
érdemű kacag és izgul. De hogy igazán
min és miért, azt Caballo felügyelőnél
még zseniálisabb detektívek is nehezen
nyomoznák ki.

Válás Kaliforniában
Lényegesen több fejtörésre lenne szüksé-
gük, mint annak, aki azt akarná megfejte-
ni, melyik színház mutatta be Budapesten
Bernard Slade újabb darabját.

Találgatásra persze most sincs semmi
ok: a Madách Kamaraszínház a darab és az
előadás büszke tulajdonosa. Slade-nek
másutt nincs helye a magyar fővárosban.
Az elsőség itt már hitbizománynak te-
kinthető.

A színház éppúgy nem új, mint a törté-
netecske. Slade mondja a magáét. Egy
férfiról és egy nőről. Házastársakról, sze-
relmesekről s egymást meguntakról, sem
együtt, sem külön élni nem tudókról. S
hogy a férfi történetesen színpadi szerző?
Slade drámáinak ismeretében ez alig hat a
nézőre az újdonság erejével.

De ez sem baj: a néző boldogan ül be a
színházba, kedves szerzőjéért - Slade

Alfonso Paso: Ön is lehet gyilkos! (Vidám Színpad). Nyertes Zsuzsa (Margarita) és Kibédi Ervin (Caballo)
(MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)



Ami ezután következik, az ügyesen
szerkesztett dramaturgia szerint a sem-
mitmondás nemegyszer unalomba hajló,
aztán erőlködve fölpörgetett jelenetsora.
Tíz esztendő históriája a férfi és a nő
szemszögéből, egymás útját, életét ke-
resztező eseményeivel. Kapcsolataikkal,
házasságaikkal, társtalanságaikkal, sike-
reikkel és kudarcaikkal, örömeikkel és
bánataikkal, lelki gondokkal és válságok-
kal, az élet középpontjába kerülve és a
perifériára szorulva, a gyermeknevelés
kérdéseivel szembetalálkozva és persze a
felszínes pszichologizálásba, lelki kétsé-
gekbe merülve és a pszichoanalitika cso-
dáiba merülve - ahogy azt az amerikai
középpolgári szinten illik. Hisz pszicho-
analitikus nélkül elképzelhetetlen is len-ne
az életforma az amerikai értelmiség és
környéke világában. Mindez természete-
sen csak arra jó, hogy magyarázza, húzza-
vonja a kapcsolatot, a történetet és persze a
színházi estét. Mert ami Amyvel és
Michaellel történik két lassan csörgedező,
néhol meglehetősen fárasztó felvonás
erejéig, az semmi másra nem jó, mint hogy
megmutassa, telik-múlik az élet, az-tán
nem marad más, mint ismét, most már
talán véglegesen - mindenesetre az újabb
válásig - összeházasodni, együtt maradni.
Ha már felnőttek a gyerekek, megszületett
a modern élet kívánalma szerint a
házasságon kívüli unoka, s az egyetlen fiú
is felépülni látszik súlyos bal-esetéből.
Megszólalhat hát újra a szívzene,
kezdődhet a lassú, immár „öregebb"

tánc. Megnyugodva, belenyugodva, meg-
adva magát a sorsnak.

Slade játékát ezúttal Balikó Tamás
rendezte, helyt adva a színészi teljesít-
ménynek. Talán segítve, még inkább
hagyva, de semmiképpen sem gátolva azt.
Fehér Miklós díszlettervezői feladatának,
miszerint minden színhely gyorsan
jelenjék meg, megmutatva a változó teret
és időt, pontosan tett eleget. Schäffer Ju-
dit viseletei jól bírják az iramot, sikerrel
veszik föl a versenyt a darab öniróniájá-
val.

Mindenesetre a színdarab az átlag
kommersznél jobb színvonalon, az álsá-
gokat ügyesebben fedve jelenik meg a
Madách Kamara színpadán Piros Ildikó
és Huszti Péter felvezetésében. Mindket-
ten feltűnően jól mozognak az amerikai
bulvár világában. S legfőként nem akar-
nak - sem stílusban, sem mondanivalót
fitogtatva - a társadalmi dráma komoly
modorában tetszelegni. Könnyedén, la-
zán, stílusérzékkel közvetítik a jellegze-
tesen felszínes világot. Szívesen látnánk
kettejüket hasonlóan jó színvonalon ér-
tékesebb darabban, magasabb rendű,
gondolatgazdagabb világban is. De addig
érjük be azzal, hogy kettősük a dialógok-
ban, a valószerűtlen helyzetek élettel te-
lítésében, a lelkiállapotok pontos megte-
remtésében, humorban, iróniában és fő-
ként öniróniában, a társalgási stílus álta

lános ismeretében (különösképpen ha
Huszti időnként nem feledkezne meg ar-
ról, hogy beszédét nem csak partnernője,
hanem a néző is tisztán szeretné érteni) s
általában az együtt játszásban teljeset al-
kot.

Igy aztán nincs is semmi baj: a közön-
ség boldog, megkapta, amit akart- ha va-
lóban ezt akarta -, mire hazaér, már nem
emlékszik semmire, legfeljebb arra, hogy
jól eltöltött egy estét, nem kellett gondol-
kodnia, nem kellett a mi valóságunkkal
foglalkoznia.

S már ez is valami!
De vajon mi lesz a többi estén? Azt ne e

két színháztól kérdjük.

Alfonso Paso: Ön is lehet gyilkos! (Vidám
Színpad)

Fordította: F. Horváth János. Díszlet: Bakó
József m. v. Jelmez: Kemenes Fanny m. v.
Rendezte: Pethes György.

Szereplők: Kibédi Ervin, Böröndi Tamás,
Straub Dezső, Nyertes Zsuzsa, Mihály Mari-
anna, Sajgál Erika f. h., Farkas Kati f. h., Sa-
linger Gábor, Gergely Róbert, Csonka Endre,
Szűcs Andrea.

Bernard Slade: Válás Kaliforniában (Madách
Kamara)

Fordította: Vajda Miklós. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Schäffer Judit. Rendezte:
Balikó Tamás.

Szereplők: Piros Ildikó, Huszti Péter.

bizton annak tekinthető. A Jövőre veled
ugyanitt förgeteges sikere után (csak az
első szereposztásban, Schütz llával és
Sztankay Istvánnal négyszáznegyven-
nyolcszor játszották), a lényegesen gyön-
gébb Romantikus komédia is sikerszériát ért
el (ezen az sem változtatott, hogy
Sztankay utóbb megcsömörlött az unalo-
mig ismételt szövegtől, s átadta szerepét
Székhelyi Józsefnek), s most a Válás Ka-
liforniában sem ígér kisebb diadalmenetet.

Pedig a történet igencsak vékony.
Másfél évtizedes házassági évfordulóját
ünnepli a háromgyermekes amerikai há-
zaspár. Elegáns öltözék, félhomály, szív-
hez szóló dallamok és tánc... Aztán mint-
ha minden megvilágosulna: a férfi taxit
vár, hogy az a repülőtérre vigye. Nem hi-
vatalos út, nem rövidre szabott program.
A távozás véglegesnek látszik. A házas-
pár válni készül. (Csak a társadalmi be-
idegződések szerint azért még megünne-
peltették magukat, átvették az ajándéko-
kat, koccintottak az eljövendő tizenötre.)
A férfit pedig másik nő várja másik vá-
rosban.

Bernard Slade: Válás Kaliforniában (Madách Színház Kamaraszínháza). Piros Ildikó (Amy) és Huszti Péter (Michael)
(MTI-fotó - Földi Imre felvétele)


