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Végy két létrát, feszíts ki közéjük egy lepedőt,
akassz rá egy jókora, csiricsáré népi- es tálat meg
hagyma- vagy paprikafüzért; kell még egy pad
asztallal s egy hangszerként funkcionáló
biciklikormány(!), és már készen is van a
mozgatható, utaztatható díszlet.

A hároméves Független Színpadnak fennál-
lása óta talán ez a legbonyolultabb látványvilágú,
kellékekben leginkább bővelkedő előadása. A szó
szoros értelmében szegény színház ez idáig a
puritán külsőségeket gazdag tartalommal el-
lensúlyozta. Nem is volt takargatni vagy szé-
gyellni valója. A padlón hasaló Romeo illúziókel-
tőbb volt megannyi pompázatos erkély alatt só-
hajtozó éji vallomástevőnél; az előadás szenve-
délye, humora, fiatalos lendülete szívszorító kö-
zelségbe hozta a reneszánsz szerelmesek tra-
gédiáját.

Az évek azonban nyomot hagynak a legham-
vasabb társulat arcán is. A majd' minden este
mostoha körülmények között játszó színészek
még mindig áldozatkészen dolgoznak. Csak azt a
kezdetekben létező mágikus összetartozást nem
érzékelni már, amikor előadás előtt körbeülték a
szőnyeget, és mesterükkel együtt megfogták
egymás kezét. Apróság, de volt benne kö-
zösségteremtő varázslat, amelyből mára vaga-
bundnak álcázott józan profizmus maradt. Nem a

romantikát és az ifjúságot siratom: tudomásul kell
venni, hogy mint minden, az idő múlásával a
Független Színpad is megváltozott. Előnyére
vagy hátrányára? Hogy mai működésük fejlődés-
e vagy elsivárosodás? Mindenesetre más.
Rafinált tapasztalat, kiszámított hatás, begyako-
rolt spontaneitás, szeretni való ripacséria. Mutáló
hangú kamaszok helyett megnyurgult, helyét és
szerepét kereső felserdült trupp.

A hogyan tovább? kérdésére egyelőre inkább
topológiai, mint tartalmi a válasz. A színház egy-re
többet mozdul ki Golgota utcai elzártságából, s
„tájol" a főváros belsőbb vidékein, a Merlinben, az
Arany János és a Kolibri Színház különböző
játszóhelyein. A tematikai irányultság változat-
lannak tűnik: klasszikus darabok ifjúságcsalogató
elővezetése, gusztusossá, emészthetővé tétele.

Németh Gábor (Tipptopp), Fehér Juli (Borís) és
Juhász Károly (Kuruzs)

Diákos csínyként, jópofa marháskodásként
adatik elő a néhai csurgói tanár, Csokonai
uram huszonhat évesen írott vígjátéka, az
Özvegy Karnyóné, amit anno 1799-ben két
alkalommal el is játsztak a somogyországi
oskola tanítványai. A műhöz, a mai serdültebb
ifjúság épülésére, Nagy Feró írt játékosan
magyaros, operettes és egyéb elegyes műfajban
zenét, s a dalbetétek kíséretéhez szükségeltetik
a gitáron kívül a már említett biciklikormány
felfüggesztett állapotban, ütő-hangszerként,
valamint egy sípoló duda vagy dudáló síp,
amelynek precíz megnevezését hiányos zenei
műveltségem okán prezentálni nem tudom.

A játékhoz igen fáintos módi dukál; a jelmez-
tervező nevét hiába is keresnénk a színlapon,
a jelmez gyaníthatóan kollektív munka eredmé-
nye. Lipitlotty (Bagó Bertalan) felemás huszár-
uniformisban feszít - illetve nadrágját feszíti a,
hm... férfiasság -, függőlegesen és vízszinte-
sen egyaránt megosztott fekete-piros ruházata a
német s a magyar divat elegyítésének paródiája,
egyben bohócgúnyára is emlékeztet. Tipptopp,
a másik szeleburdi (Németh Gábor) tiritarka fol-
tokból összevart csinos kabátot, sárga mellényt,
vállán hordozott lila csizmát, rövid, tehát hasz-
nálhatatlan sétapálcát és a nyakába akasztott

„amuletummot", berámázott női arcképet visel
(egyik oldalán Karnyóné, a másikon Boris kép-
másával). A szolgálóleány - ahogy a francia-
barát Tipptopp nevezi: Boriszka (Fehér Juli
domborításában) - alsóneműjén óriási szív dí-
szeleg; Both András kalmárlegénye pedig falá-
bú, és kötött „sapija" van.

A külcsín, a clownosan kifestett arcok a játék-
stílust is meghatározzák. Harsányan mókás,
könnypotyogtatóan blőd bolondozással szóra-
koztatják a nagyérdeműt (és magukat) a játszó
személyek: Both András érthetetlen hadarása
áthidalja a régies kifejezések, fogalmak megér-
tési nehézségeit, Samuka (Csajtai Csaba) he-
lyesen gügye, Juhász Károly Kuruzslója - van.

A két szeleburdi széptevő, akik az
özvegyasszony kegyeire s főleg pénzére
pályáznak, apait-anyait beleadnak a csábító
hadművelet sikere érdekében. Bagó Bertalan
kakaskodóan teszi-veszi magát, peckesen
lépdel, foghegyről, el-nyújtott hangsúlyozással
beszél: ebben a figurában büntetlenül „ripizhet",
itt minden belefér; vetélytársát dugós (illetve
pingponglabdás) pisztollyal lövi le, majd
magával is végez: a természetesen többször
csütörtököt mondó halálos fegyverrel - már
bocsánat, de - tökön lövi ma-gát. A
temperamentumosan fickós Lipitlotty el-lenfele,
Németh Gábor visszafogottabb, de nem kevésbé
mulatságos játékában, furmányos piperkőc, aki
hebehurgya társával ellentétben az eszét is
használja: hamis lottériaszámok segítségével
eltávolítja az öntelt szoknyapecért, ám végzetét
nem kerülheti el, csalásáért szívébe fúródik a
piros pingponglabda. Még szerencse, hogy a
végén - mennyből a tündér által - mindenki
feltámasztatík halottaiból.

Mindezek alapján a felhőtlen móka-bóka köz-
ben kissé meglepő, hogy valaki jellemet is formái
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Kaszás Géza (Karnyóné) és Bagó Bertalan (Li-
pitlotty) (Koncz Zsuzsa felvételei)

alakításában. Pedig Kaszás Géza ziccerszerepet
kapott: az, hogy férfi jeleníti meg a vén Karnyónét,
már önmagában is mulatságos; elégséges a
műkebleit igazgató, futó fekete harisnyás
„némberre" csak ránézni, s a siker garantált. Ka-
szás mégis többet tesz ennél. A legtöbbet: a kül-
sőségek mögött felmutat egy esendő, magányos
embert. Férficskáért esdeklő öregecske özvegy-
asszonyocskát, debil fiával bajlódó aggódó anyát.
A cluplacsavaros paródia csak annyira karikíroz,
amennyi éppen szükséges: Kaszás játéka mellőzi
mind a szélsőségesen túlfeszített vén-
asszonycsúfolást, mind a bravúroskodó transz-
veszticizmust.

A legszeretetre méltóbb lény az egész ba-
gázsban.

Csokonai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné (Független
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