
házi csalásokat elfogadva is túl sok az
ügyetlen képi-technikai megoldás: Mik-
lós mester fából készíti az oltárt, sőt
látjuk, hogy hullanak a forgácsok, mi-
közben a már elkészült és a színpadot
benépesítő szobrok nem fából készültek;
a templomi ajtók hangosan reccsenő tépő-
zárral működnek - rosszul; a készülő,
majdan leleplezendő oltár pedig mind-
végig előttünk van, látható, mindössze
egy odavetett vászon takarja.

A legpontosabban a ruhák fogalmaz-
nak (jelmeztervező: Vágó Nelly). Itt
végre karaktereket kapunk. Pontosan
tipizál (pap, szegény művész, szolgáló),
de a típust meg is haladja. Jól példázza
ezt Krucsay öltözéke. A kisvárdai várúr a
feleséggyilkos VIII. Henrik képében
jelenik meg előttünk. (Nyilvánvaló, el-
fogadható, sőt szellemes az utalás.) Súlyt
ad a figurának, jelenséget teremt.

Kár, Gerbár Tibor játéka szemben áll az
egyszerűségre törekvő rendezéssel. Nem
éri be a típussal. Mintha feszültséget,
igazi drámát akarna teremteni. Gőgös,
dölyfös nagyurat - a hatalom minden
koloncával a vállán - és szánalmas,
szenvedő embert. Külsődleges játékstí-
lusa disszonanciát teremt a színpadon, a
többiek típusokat formáló, visszafogott
alakításával szemben.

Szigeti András Liszkay szerepében
pontosan ábrázolja a még toleráns, a ka-
tolicizmus erőszakosságát alig ismerő
papot. Egyértelműen jelzi, hogy Liszkay
naiv, de már benne ágaskodik a későbbi
zsarnok. Miklós mester szerepé-ben
Bárány Frigyes, az Ismeretlen fér-fi
alakjában Vitai András viszont a típust
néha összetévesztik a klisével. Szándékuk
nyilvánvaló: előbbi kételkedő, tépelődő,
kívülálló, a néphez húzó, utóbbi
titokzatos, ravasz, sunyi, simulékony. De
mindezt csak eléggé felszínes jelzésekkel,
nem pedig belülről próbálják
megteremteni. Hartmann Teréz nehéz
helyzetben van a cselédlány vázlatosan
megírt szerepében. Megpróbál kontúrokat
vázolni, de ezzel csak felerősíti a szerep
következetlenségeit.
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A megszelídített
Csokonai

Az özvegy Karnyóné Veszprémben

Különös darab a Karnyóné. Rögtönzés-
szerű frisseségben van itt egymás mellett
éles szatíra, vásári komédia, jellemvíg-
játék, népi bohózat . . . Mindez valódi,
zamatos nyelven, jóízű trágársággal íze-
sítve. Ragyogó nyelvi lelemények, ki-
munkáltság ötvöződik itt, szinte hánya-
vetinek tűnő fordulatokkal. A hánya-
vetiség látszata pedig abból ered, hogy
nem érzünk igazi drámai magot. Színes
figurák vonulnak elénk, pergő dialógu-
sokat hallunk, de időnként mintha „meg-
döccenne" az egész. A darab sivár pol-
gárosodó környezetben, egy boltocskában
játszódik, ahová két pénzéhes svihákon
kívül más vevő be sem téved. Senki nem
érzi jól magát ebben a „bolt-bolon-
dokházában". Mindenki vágyakozik va-
lamire, ki férfira, ki nőre, ki pénzre.
Mindenki roppant nyakatekert, kör-
mönfont, kerülő utakon próbálja vágyait
elérni. Cirádás, pergő szómágiával pró-
bálják leplezni valódi szándékaikat. Senki
nem elégedett a sorsával, mindenki-nek
valahol félrecsúszott az élete. Unalmas,
kicsinyes, megnyomorított, komikus
figurák élnek ezen a sivár, eldugott
helyen. Sivár szegénység, nagyzoló, élős-
ködő kicsinyesség, külföldet majmolás
tárul elénk, ugyanakkor mintha mindez
saját paródiája is lenne egyben. Hátbor-
zongató a megidézett valóságkép, és még
hátborzongatóbb a kényszer-happy end.

Kétségtelen, hogy a mű nem „igazi"

dráma - bár például a hármas egység be-
tartására gondosan ügyel a szerző. Erre
egyébként a bolt mint helyszín, ahol
mindenki könnyedén „összehozható",
kiválóan alkalmas. A szöveg nagyon is
színpadra való, elevenen megírt, éles
megfigyelésekkel, pergő dialógusokkal
teli.

A művet ezúttal a veszprémi Petőfi
Színház előadásában láthatjuk. „Mai
színpadra alkalmazta" a rendező, Tömöry
Péter. Ez a formula ideális esetben azt
feltételezi, hogy a rendezőnek olyan átütő
erejű új koncepciója van a darab-bal
kapcsolatban, amit pusztán színpadi
eszközökkel nem tud érvényre juttatni,
ezért még a darab szövetébe is bele-

nyúl. Egyszerűbb esetben a mű bizonyos
kifejezései, mondatai régiessé váltak, ma
már furcsán hatnak, ezeket kell korrigálni.
Ez esetben sem az egyikről, sem a
másikról nem volt szó. Tömöry Péter a
szöveghez nem nagyon nyúl hozzá,
viszont több helyen dalokat iktat a cse-
lekménybe. Hogy a dalok mikor szólal-
nak meg, abban nem található különösebb
logika. Dalol Lázár a Hozzánkjár úrról,
azaz Lipitylottyról, még mielőtt az
megjelent volna, Samuka dalol a boltos
dolgáról, pedig ehhez nem sok köze van,
Karnyóné rögtön beléptekor a sze-
relemről, majd nem sokkal később az
álmairól. A dalok kellemesek - a Kaláka
együttes munkája -, de nem érthető, miért
kerültek az előadásba. Dramaturgiai
funkciójuk egyáltalán nincs. Elébe vágnak
a cselekménynek, ismétlik, értelmetlenül
megszakítják. Például, amikor Karnyóné
dühödten támad Lipitylottyra a
Boriskának s z ó l ó levél miatt: „Ezt, ezt
érdemeltem én az úrtól? Ezzel jutalmazza
meg az én sok szívességemet?" .. . Ezután
elénekel egy dalt, amelyben az előbbi
indulatok ismétlődnek. Ahelyett, hogy
nekirontana Lipitylottynak, éne-kel, azt
énekli, amit már az előbb elmondott. A
jelenet értelmetlenül megszakad, a
feszültség csökken. A dalok előadás-
módja különböző, hol mint egy könnyed
bohózat kacagtató dalbetétjét, hol mint
egy brechti példázat songját adják elő
őket, ezzel is jelezve, hogy a produkció-
ban betöltött szerepük tisztázatlan. Lassan
rá kell jönnünk, hogy ezek a dalok csak
arra valók, hogy leplezzék az elő-adás
koncepciótlanságát. Jól ismert az az
előadástípus, ahol nem futja eléggé a
humorból, a feszültségből, hát segítenek
egy kicsit dallal, tánccal, és máris eltűnik
az unalom, a megoldatlanság. A zenétől, a
tánctól, a daltól a néző és a színészek
egyaránt „hangulatba jönnek".

Az előadásnak - azon kívül, hogy min-
denki Erdélyből származó gúnyát visel
(jelmeztervező: Füzy Sári) - nincs igazán
koncepciója. E helyett ötletek tömegével
van tele, melyek többségükben mulat-
ságosak. Élvezhető a játék. A színészek
„kihancúrozhatják" magukat, a közönség
jól szórakozik. Az előadás kellemességét
fokozza még egy átírói „lelemény".
Keretjátéka van a darabnak. Színészek
érkeznek, és dallal, tánccal adják tudtunk-
ra, hogy most eljátsszák a történetet, majd
az előadás végén ugyanilyen módon
tapsra serkentik a nagyérdeműt.
Szeretnivalóan elevenek, esendők. Ez az
esendő szeretetreméltóság végig meg-



marad az előadás folyamán. Hiába a szö-
vegben az erős szatíra, itt mindenki
kedves, szánnivaló, szeretetre méltó fi-
gurává szelídül.

Hőgye Zsuzsanna Karnyónéja sem
gyűlöletes vén özvegyasszony, hanem
egy parádézó, még igencsak ereje teljé-
ben levő kívánatos, friss asszonyság.
Férfiéhsége nagyon is indokolt. Ez a fel-
fogás egy újfajta darabértelmezést igé-
nyelt volna, a rendező azonban ezzel a
lehetőséggel nem élt, így ez értelmezet-
len ötlet maradt mikor Lipitylotty
végképp faképnél hagyja, egy seprűt
nyom a földön vergődő Karnyóné kezé-
be. „Agyő, nyanyus." H ő g y e Zsuzsanna
fekszik a földön, birizgálja, csiklandozza
a saját arcát. Felugrik, a szeme csillog,
széttárja a karját, mutatja a seprűt, rá-
támasztja a fejét, mindkét kezével
markolja. Maga az elhagyatottság. Körül-
tekint, kezdi élvezni a helyzetet, dalra
fakad: „Mind elmentek, mind itthagytak
kényére a búbánatnak." Egyre jobban
élvezi, közben szenved, evez a seprűjével
a dal ritmusára. Időnként össze-roskad,
ráomlik a seprűjére.

Boriska szerepében Csák Zsuzsa olyan
tűzrőlpattant operett-szubrettet játszik,
aki mindig ahhoz húz, akinél a több
hasznot szimatolja. Ugyanúgy jó neki
mindkét gavallér, mint Karnyónénak.
Lipitylotty (Szélyes Imre) erős, öblös
hangú, hódító bika. Szarvat és hosszan
lelógó csíkos farkat is visel, hogy még
vígjátékibb legyen. Tipptopp (Bakai
László) nála sokkal alacsonyabb, véz-
nább, és mikor leszedi a jócskán ráagga-
tott „francusmódit" - a hátul gombolós
kabáttól a nyakában lógó képkeretekig és
a fülében lógó karikáig egész emberi
lesz. De inkább egy csavaros eszű inasra
emlékeztet, aki minden helyzetben fel-
találja magát, sőt még csavar is egyet a
történeten.

Samu (Balogh Tamás) egy hisztériás,

enyhén bugyuta, figyelő tekintetű gyerek-
felnőtt, aki úgy beleéli magát hisztériás
játékaiba, hogy az előadás végén ő is
segít az öldöklésben, kitűnően valósítja
meg Tömöry Péter ötletét. Kuruzs (Ba-
kody József) jól hozza a megkeseredett,
okos, mindentudó lerongyolódottságot,
eközben időnként ő is táncra perdül. .1
Tündér (Darás Léna) feloldja a,. amúgy
sem túl nagy feszültséget.

Különböző játékstílusok, játékmódok
élnek itt egymás mellett, egységes ren-
dező elv híján. Így ez előadás szétziláló-
dik. Minden vígjátéki kellék adott, csiri-
csáré, eltúlzott öltözet, kergetőzés, du-
lakodás, csók, féltékenység, összeveszés,
kibékülés, elváltoztatott „vicces" hangon
való beszélés, bizsergetőnek szánt
utalások a nemi aktusra, röhögtetőnek
néhány trágár szó. Mindez
megfelelőképpen adagolva. A szövegből
viszont állandóan azt kellene éreznünk,
hogy itt valamit mélyebben is
megmutatnak nekünk. Nos - erről nem
derül ki, hogy micsoda. Nagy
általánosságban parodizálják a
képmutatást, a külföldet majmolást, a
fukarságot ... De nem érezzük a figurák
mai megfelelőjét. Igy az a könnyed
szórakozás, amit kapunk, időn-ként
tehertételként magán hurcolja a darab
keserű, bonyolultabb valóságát.
Ötletekkel telezsúfolt, zenés-táncos vi-
dámságot kaptunk, melyhez Csokonai
csak ürügy.
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Színház helyett -
színjátszás

A Kár, hogy kurva
a Katona József Színházban

Lehet elmélkedni és vitatkozni is azon,
hogy a drámairodalom Shakespeare nevű
zsenije mennyire szorította háttérbe saját
kortársait; s ennek következtében vajon
nem érdemtelen-e az a mulasztás, amit
korunk színháza ezeknek a kortársaknak a
mellőzésével elkövet.

Ha elfogadjuk, hogy a színházban
egyetlen dolog jelenti az igazi sikert, s ez
pedig a bemutatott darab s a belőle
született előadás művészi hitele és ereje

akkor feltehetően az angol reneszánsz-
ból Shakespeare-t kell játszani. Hiszen ha
a kortársak legjobb műveit vesszük is
sorra, némi rugalmassággal bizonyosan
megállapítható, hogy Shakespeare párat-
lanul gazdag életművében megleljük a
bennük található „művészi üzeneteket",
esetleg jobban, többet, elegánsabban,
tisztábban.

I-la viszont úgy gondolkodunk, hogy a
Shakespeare-műveket keretező élet-
művek gazdagabbá és színesebbé teszik
képünket arról a korról, talán magáról
Shakespeare-ről is, vagy úgy, hogy az
esetleg méltatlanul elfeledett, mert önma-
gukban szintén tehetséges alkotók legjobb
műveinek újrafelfedezése fontos kulturális
misszió - akkor helye van ezeknek a
drámáknak a ma színpadán.

Valószínűleg az utóbbit választotta a
Katona József Színház. S mivel a kérdést
teoretikusan elég nehéz - és talán igaz-
ságtalan - eldönteni, ismét csak oda
lyukadunk ki: maga az előadás hitelesíti

vagy sem - a döntést.
John Ford darabja, a Kár, hogy kurva még

őrzi a reneszánsz dráma sok vívmányát,
annak ellenére, hogy már az Erzsébet-kor
után, a Stuart-érában, egy gondokkal,
feszültségekkel teli, forradalom felé tartó
országban született. Ugyanakkor nem
sorolható be a reneszánsz dráma markáns
irányzatai közé; valahol közöttük
bolyong, merítve ezt-azt a különböző
törekvésekből, alkotókból.

A népi tradíciókból kinövő angol
reneszánsz drámatípusra utalnak például
Ford darabjának vígjátéki szálai; annak
ellenére, hogy az osztályhelyzet
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