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Néhai rendszerünk - mert tetszett avagy
nemtetszett, ránk oktrojálták, hát így vagy úgy
a miénk volt - immár végképp lelepleződött.
Jóllehet az alapmű, Méray Tibor Búcsúlevél
című regénye vagy huszonhat esztendővel
ezelőtt a messzi Párizsban (Vigyázó
szemetek... stb.) látott napvilágot, a gondolat
kikristályosodásának immáron itt és most, azaz
a jelen történelmi pillanatban lehetünk tanúi.

Hosszú évek óta működő budai teátrumunk,
az igazgató jónevű nagyatyjáról elnevezett Ka-
rinthy Színház vállalta magára a jól bevált sztáli-
nista mintára működő rákosista trupp, valamint
kétkezi és szellemi pribékjei végső leleplezését.
Lélek- és erkölcsnyomorító ármánykodók, lelki-
ismeret-tolvajok, múltrablók, szerelemgyilko-
sok, ártatlan ifjúkommunistákat hivatali hóhér-
nak kiképző fejvadászok megannyi sematikus
szelleme nyüzsög a sematikus színpadon. (Egy

szék és más semmi... Díszlet: Karinthy Már-
ton.)

Az ártatlanokért égre kiáltott jajhangnak, a
vérfagylaló bűnök fájdalmas újralajstromozásá-
nak s a közös felelősség nyomasztó súlyának
színházi megfogalmazására a revü* műfajában
találta meg az adekvát formát a színpadi változat
szerzője (Karinthy Márton) és a rendező (Ka-
rinthy Márton). Az elképzelés, miszerint bizo-
nyos könnyűműfaji elemek egy mélyrétegű mű-
vészi közegben maguk is többrétegűvé, többje-
lentésűvé lesznek, nem ismeretlen a színházmű-
vészetben (vö. kaposvári operett). Ennek a
mód-szernek jó esetben megvan az az előnye,
hogy mindennemű befogadó, a primér színházi
élményre vágyakozó és a háklisabbja egyaránt
ki-elégíthető általa.

Kovács Erzsi a Karinthy Színház Búcsúlevél cí-
mű produkciójában (MTI fotó)

Rosszabb esetben egyik se.
A könnyűműfajt mindenekelőtt a népszerű ze-

nész, Lagzi Lajcsi van hivatva a Búcsúlevélcímű
színpadi revüben képviselni. Szimpatikus em-
ber. Ő az, akit a rendező - feltételezhető szán-
déka szer i n t - megpróbál „elemelni" kissé, hogy
a műfaj, amelyet zenéjével képvisel, túlmutas-
son önmagán. Ez a mutatvány azonban seho-
gyan sem akar Karinthy Mártonnak sikerülni.
Lagzi Lajcsi a nehezebb.

A keretmesévé lefogyasztott történet szerep-
lői között vannak statiszták, van egy nótaénekes,
a többiek civilben színészek.

Az előadásban két táncosnő (görl) is föllép. A
bárjelenetben lendülnek csúcsformába. Ott tán-
colnak is. A bajuszos az ügyetlenebb.

Méray Tibor: Búcsúlevél (Karinthy Színház)
Színpadra alkalmazta és rendezte: Karinthy
Márton. Díszlet: Karinthy Márton. Jelmez: Tor-
day Hajnal. Zene: Harsányi Béla, Lagzi Lajcsi,
Körmendi Péter.
Szereplők: Rékasi Károly, Borbély László, Détár
Enikő, Kovács Erzsi, Bicskey Károly, Garai Ró-
bert, Kemény György, Szalontai Andrea, Kiszel
Tünde.

* R e v ü : egymásután bemutatott, lazán összefüggő, néha keretmesével
egymáshoz kapcsolt jelenetek sorozata, alkalmilag szatirikus jelleggel,
inkább a látványosság irányába fejlesztve, könnyű, népszerű szórakoz-
tató zenével, nagy létszámú női tánckarral (görlök) és szólistákkal. Lásd
még: Színházi Lexikon, 1969 - 374. o.

KÁLLAI KATALIN

REVÜ KERETMESÉVEL
MÉRAY TIBOR: BÚCSÚLEVÉL


