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a az ember meggondolja, miért legyen képes 
megülni egy helyben, anélkül hogy (mint a

szerzô) Párizsra vagy (mint alteregója, Anzoletto)
Szentpétervárra kacsingatna, a pozitív érvek között
sokaknál ott szerepelhet a budapesti Katona József
Színház puszta léte is. Engem legalábbis ide belépve
már-már olyan érzés fog el, mint a nyolcvanas évek-
ben (akkor jártam ott) Ljubimov Tagankájában: ki -
szakadva a sivár, nem emberszabású külvilágból –
azilumba érkeztem. Egy boldog szigetre, ahol még
érvényesek az értékek, ahol a humanizmus mûvé-
szetté és a mûvészet humanizmussá lényegül. Bá -
mu latos, ahogy ez az intézmény immár harmadik
évtizede ôrzi és fenntartja magát, anélkül hogy akár
egyetlen elôadásában is önmaga múzeumává mere-
vednék. Itt, ellentétben más budapesti színházakkal,
az egészséges szervezet hamar pótolja a vérvesztesé-
geket, itt, ellentétben stb., a gondosan kultivált után-
pótlás toborzása még véletlenül sem nyúl mellé, az
állandóság és a változás a legszebb arányban folyik
egymásba. Köszönhetô mindez elsôsorban a mûvé-
szeti vezetés, az animateur állandóságának; a Katona
mindenekelôtt Zsámbéki Gábor életmûve. Mégsem
csak ô jut eszünkbe a színházról; akár a társulat, a
mûvészeti személyzet, a helyi és vendégrendezôk
tel jes névsorát is felolvashatnánk, úgyszólván min-
denkihez fûzôdik feledhetetlen élmény.

Különösnek tûnhet, hogy ezt a lírai bevezetôt ép -
pen Goldoni nem kiemelkedô életképe, A karnevál
utolsó éjszakája ihlette (bár gondolatai már A vadka-
csa láttán is megfogalmazódtak bennem). Ám a bra-
vúr éppen itt rejlik: a mindennapi élet apró-cseprô
történéseinek meglehetôsen statikus tablóját izga-
lommal, feszültséggel, meleg humorral és lélektani
árnyaltsággal emeli meg rendezés (no igen, Zsám -
béki) és társulat, a Goldoninál egy-egy markánsabb
vagy elmosódottabb vonással jellemzett szereplôk a
színészek kezén teljes emberekké kerekednek. Alba
asszony csupán a képzelt beteg egy különösen kelle-
metlen nôi inkarnációja, de Fullajtár Andrea egy
gügyögô férje által halálosan unt, kielégületlen és
szerencsétlen asszony teljes portréját állítja elénk,
nem utolsósorban a komikus vonások felstilizálása

révén, elképesztô és minden pillanathoz új eszközö-
ket találó színészi intenzitással; Máthé Erzsi nem fél
Madame Gatteau bohózatos figurájának néhány der-
mesztô színpadi pillanatban tragikus dimenzióját is
felmutatni; Máté Gábor Momolo kedélyes, narciszti-
kusan élveteg agglegény-létezésének kis megalázta-
tásait, sivár magányát is megéli. Közhely ugyebár,
hogy Liebe zankt sich, de Nagy Ervin (Augustin) és
Jor dán Adél (Elenetta) a hol civódó, verekedô, hol egy  -
mást nyaló-faló fiatal házaspár szerepében megannyi,
gyönyörûen árnyalt, kacagtató pillanat mellett a kap-
csolat (és a két ember) felszínességét, ôszintétlensé-
gét is felvillantja. Az összes sze rep lôt végigvehet-
nénk így, Bezerédi Zoltán ôsziesen rezignált Za ma -
riá jától egészen a három mesterlegényt játszó fô-
iskolásokig, akiket a rendezô pompás kis játékokkal
(angolul ezt stage businessnek nevezik) ajándékozott
meg, és mimográfiai részletességgel elemezhetnénk
például az elôadás egyik csúcspontjának, a me neg hel -
la nevû ismeretlen és kiismerhetetlen kártyajátéknak
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a briliáns tablóját, tíz szereplô ismét csak pillanat-
ról pillanatra hiteles és eredeti reagálásainak virtuóz
egybekomponálását, de félô, hogy hamar kifogy-
nánk a jelzôkbôl, és önismétlésbe tévednénk.

Érdekesebb talán az este gondolati hangoltsága. Szeretni való társaság
gyûlt össze Goldoni életképében, jómódú, a társadalomba jól beillesz-
kedett, az emberi együttélés normáit ösztönösen is elfogadó polgárok –
Anzoletto, az emblematikus hôs mégsem érzi itt jól magát. Elvágyódik
ebbôl a Velencébôl, és nem pusztán anyagi és karrierszempontok miatt.
Goldoni kritikai kesernyéssége indirekt, legföljebb a színházak anyagi
válságára való utalás kelthet – és kelt is – a nézôtéren együtt érzô ráis-
merést. Zsám béki sem él közvetlenebb bírálattal, ám az elôadást mégis
belengi a magánéletbe való bezárkózás (fogságnak is mondhatnánk)
szûk kicsinyességének hangulata – miközben alapszinten éppen ez a
kicsinyesség szerzi a legderûsebb pillanatokat. A régi és új párok egy-
másra találása után a befejezés: az addig zsúfolt színpad hirtelen kiüre -
sedése és elsötétedése, a háttérben néhány magányos szereplô gépies
munkatevékenységével kiegészülve, végül meglep, gondolkodásra,

a szá lak visszakeresésére késztet.
An zo lettónak darabból-szerepbôl
félig (de csak félig) kiszakadó me -
lankolikus búcsúszavaiban az ad -
dig is mitikusnak láttatott Szent -
pétervár metaforává válik: álom-
má egy ismeretlen alternatíváról. 

Mindez nyilvánvalóan a drama-
turgia – Fodor Gé za, Török Ta ma -
ra – érdeme is, mint ahogy ugyan-
csak igen szerencsés, hogy az egy
estén játszódó da rabot szünet nél-
kül adják, nehogy az elôadás
finom dinamikája, folyamatos
hullámjátéka megszakadjon. Tet -
szett az is, hogy az álomváros
Moszk va helyett Szentpétervár
lett; a Három nôvérre túl direkten
uta ló „Moszkva, Moszkva…” za -
var ta volna azt az egészen más-
nemû jelentést, amit az elôadás
Szent pé tervárja hordoz.

A darab ifjú szerelmeseit, akik
közül Domenica, a lány szerepe a
molière-i megfelelôk haloványsá-
gával van felruházva, fôiskolások:
Ötvös András és Pálmai Anna
játsszák. Kedvesen, hitelesen, de
– a többiekhez képest – nem elég
gazdagon, ami különösen An zo -
letto emblematikus alakját teszi
súlytalanabbá a kelleténél. Fogad -
juk ôket mégis szívesen, és elôle-
gezzük a bizalmat, miszerint
Zsám béki Gábor ezúttal is jól vá -
lasztott.                 

CARLO GOLDONI: 
A KARNEVÁL 
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Fordította: Török Tamara. Dísz -
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