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Az nem Csokonai érdeme, hogy
a bohózati helyzeteknek általános
és mély emberi dimenziói vannak,
ez minden bohózati helyzetre igaz
lehet. Miként az is általános bohó-
zati tapasztalat, hogy a tréfát el-
szenvedô fél majd’ mindig tragikus
hôssé válik. Az ábrázolás szélsôsé-
ges absztrakciója (azaz a realizmus
teljes hiánya) teszi lehetôvé, hogy a
bohózat mûfajszerû maradjon, az-
az ne csússzon át moralitásba vagy
esztétizálásba. A szélsôséges abszt-
rakció pedagógiai célja (a kacagta-
táson túl) pedig nem lehet más,
mint hogy a befogadót (nézôt) és a
létrehozót (diákszínjátszót) egy-
ként döbbentse rá a mûvészi ábrá-
zolás természetére, arra, hogy a
visszatükrözött kép nem egyszeri
transzformációval kapcsolódik ere-
detijéhez. Ha az elvonatkoztatás és
a bonyolultság a mûvészi megfor-
málás fokmérôje lehetne, akkor a
bohózat a legmûvészibb színházi
nyelv, amit valaha kitaláltak, egyet-
len hozzá hasonlót ismerünk, ez
pedig az opera. Mindebbôl azon-
ban nem következik, hogy ami jó
bohózatnak, az operának is jó.

Ki tudja, hogy mi volt Csokonai
pedagógiai célja a csurgói diákok-
kal, magam még egy mai drámape-
dagógus céljaival sem vagyok tisz-
tában. Az viszont bizonyosnak lát-
szik, hogy a Karnyóné adekvát szín-
házi közege a diákszínjátszás, min-
den amatörizmusával, pallérozat-

lanságával, durvaságával, következetlenségével, elna-
gyoltságával, mindazzal, amit általában a diákszínját-
szással asszociálunk. Éppen ezért kihívás professzio-
nális színházi keretek között megvalósítani. Nem pro-
fesszionális színházi (színészi) viszonyok között
viszont, mint amilyen (tényleg nem bántásként mon-

dom) a mai magyar opera játékkultúrája, üdítôen hat. Tudom persze,
hogy a dicsô diákszínjátszó múlt a Karnyóné mai értelmezôit sok minden
alól mentesíti, mégis úgy veszem, hogy az alkotók nem ezzel a múlttal
akarták igazolni a jelenben meghozott döntéseket.

A szerzôpáros ki akart lépni a Csokonai-darab világából, illetve fel kí-
vánta tárni azt a világot, melyre feltételezésük szerint a mû ablakot nyit.

Molnár Szabolcs

Zárójeles öngyilkosság
C S O K O N A I  V I T É Z  M I H Á L Y  –  V A J D A  J Á N O S  –  V Á R A D Y  S Z A B O L C S :

K A R N Y Ó N É

sokonai Vitéz Mihály Karnyóné vagyis a vénasszony szerelme címû komédiájából Várady Szabolcs 
librettójára írt operát Vajda János. A csurgói gimnazisták számára összedobott bohózat kegyetlen 

humorral ecseteli a címszereplô irreálisként bemutatott szerelmi sóvárgását. Vajda és Várady abból indult
ki, hogy e sóvárgás nem teljesen irreális, csak éppen két érdemtelen szeleburdiban találja meg tárgyát,
vagy fogalmazzunk filozofikusan: az erkölcsiség alapjául szolgáló általános boldogságvágyat megtor-
pedózza az amorális, közgazdasági cinizmus. Közérthetôbbre visszahangolva: a sebzett lelkû Karnyóné 
hozományvadászok áldozatává válik.

C

Wiedemann
Bernadett
(Karnyóné) 
és Fekete Attila
(Lipitlotty)
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Meg szerették volna mutatni, hogy „valójában” mirôl szól a komédia. A ki-
bontható tragikumot kibontották. Amirôl Csokonai hallgat (vagy csak na-
gyon halkan beszél), azt hangosan kiénekeltetik. A Karnyóné „egészen
más ám, ha az ember korosodó fejjel olvassa el. Akkor bizony már kifeje-
zetten démoninak tûnik, ahogy ez a két udvarló megpróbál visszaélni egy
kiszolgáltatott nô érzelmeivel, életével” – nyilatkozta a zeneszerzô. A bo-
hózatból „dramma giocoso” lett, a librettó kialakításával (kialakíttatásával)
el kívánta mélyíteni a diákos tréfálkozást. Elôször tehát azt kell megvizs-
gálni, hogy ezt milyen technikával érte el a librettista.

A szövegkönyv (a szokásos elvárásokon túl) ezúttal minimum kettôs
funkciót tölt be: egyrészt új világot épít a darab eredeti világa mellé, más-
részt túldimenzionálja a címszereplôt, kísérletet tesz a démoni erôk közt
vergôdô tragikus hôsnô alakjának megkonstruálására. Ez felemásan sike-
rült, a színházi élmény elmaradt a literátus élménytôl. Ami az olvasólám-
pa fényénél mûködött, az a színházi reflektorok kereszttüzében erôtlen-
nek tûnt.

Tagadhatatlan dramaturgiai hozadéka ellenére sikertelennek érzem,
hogy a librettó Kuruzs figurájában magát a költôt, Csokonait is a darab
egyik szereplôjévé teszi. E beavatkozás tétje egyébként nem más, mint a
párhuzamos, „új világ” megkonstruálása. Az opera végén a Kuruzst alakí-
tó énekes Csokonaivá öltözik át, a szereplôk ôt ünneplik („S ki boldogabb
Vitéznél?”), és még egy Mihály-napi köszöntôt is hallunk. Az opera egyik
szép pillanatában (elsô felvonás, Boris és Tipptopp kettôse után) Ku ruzs -
ként egy Csokonai-verset is énekel (a jelenetre késôbb visszatérek).

Kuruzs-Csokonai az opera második legfontosabb figu-
rájává válik, szerepeltetése a régi operák prológusát, ke-
retjátékát idézi, általa teremtôdik meg a színpadi cselek-
mény párhuzamos kontextusa (mint a Poppea megkoro-
názásában az istenek fogadása). Nem lehet kétséges,
hogy Csokonai (nem kell bizonygatni, hogy sorsa mitôl jellegzetes magyar
mûvészsors, hogy miért tekinthetjük Csokonait még ma is tipikus magyar
költônek, és persze fülünkben visszhangzik A méla Tempefôi alcíme: az is
bolond, aki poétává lesz…) felléptetésével az alkotók saját helyzetükre is ref-
lektálnak, többnyire ügyetlenül. Azt sem érzem sikerültnek, hogy a bol-
dogság- és szerelemvágy, Karnyóné életproblémájának párhuzamát, köl-
tôi szublimációját éppen Csokonai figuráján keresztül, Az alvó Lillára és

A boldogság címû versek beemelé-
sével teremtik meg az alkotók. Ez a
megoldás túlontúl „deákos”.

Van viszont egy szövegbetoldás,
amit remeknek tartok. A korábban
már említett Boris–Tipptopp ket-
tôsben, az elsô felvonás tébolyult
rigmusfináléjának kezdetén bejön
a színre Kuruzs. Várady itt az ere-
deti darab elsô felvonásának hete-
dik „jelenését” és a második felvo-
nás hetedik „jelenését” összevonja,
ezzel azt is eléri, hogy a második
felvonás hatodik és nyolcadik jele-
nése (Tipptopp és Samu méregvá-
sárlós jelenetei) közé nem kerül
semmi, a cselekmény logikusabb
és követhetôbb. Miután Tipptopp
és Boris megállapodnak, hogy
Karnyóné halála után a szobalány
is a vagyon haszonélvezôje lesz, a
váratlanul belépô Kuruzst megké-
rik, hogy sok-sok tudománya közül
a kupec-poézisbôl adjon ízelítôt.
Ekkor énekli el az Egy kétségbe esett
maga gyilkosa címû vers egyik rész-
letét. (A költeményt a Jaj! hová kell
lennem? / Nem lehet pihennem sorok-
tól kezdve idézi az opera.) A csodá-
latos vers, a fülbemászó és édeskés
dallam Karnyóné öngyilkossági kí-
sérletét vetíti elôre, miközben az
események még nem tartanak ott,
hogy az özvegyasszony meghozza
végzetes elhatározását. Ha a Cso-
konai-szövegbôl indulunk ki, akkor
az öngyilkosság – mint lehetôség –
Karnyóné gondolatainak meghatá-
rozó eleme. A librettóból azonban
(ha jól figyeltem) három fontos,
erre utaló elem kimaradt. Mindhá-
rom az opera második felvonásá-
ban, a Samu–Karnyóné kettôsben
szerepelhetett volna. A szöveg-
könyvbôl hiányzik, hogy (1.) az
eltûnt férj, Karnyó „mindig ollyan
beteges vólt, ó, istenem, ami legke-
servesebb, menyecske koromban
is ollyan petyhûlt vólt a szegény-
ke”*; (2.) „sohase hittem, hogy az
ember ráúnhasson az életére, most
érzem, hogy terhemre van az élet”;
valamint a kis Samura – erre a „bo-
lond csinálta fattyúra” – vonatkozó
mondat: (3.) „csak ennek vólna, en-
nek a rossz kölöknek, csak ennek
vólna elégséges elélni való esze,
úgy tetszik, könnyebben válnék
meg a világtól”. E sorok szerint

Fekete Attila
és Laczkó
Vass Róbert
(Kuruzs)

* Csokonai Vitéz Mihály: Minden munkája. II.;
az eredeti szövegrészeket a Vargha Balázs gon-
dozásában megjelent kötetbôl idézem. Szép-
irodalmi Könyvkiadó, 1973.
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Csokonai Karnyóné öngyilkossági
kísérletét nem kizárólag az esemé-
nyek aktuális alakulásából eredez-
teti, kiderül, hogy Karnyóné bol-
dogtalanságán aligha segítene, ha
férje váratlanul visszatérne vagy
feltámadna. Feltehetô ugyanis,
hogy Karnyó impotens, Samu sem
tôle van (fattyú), az öngyilkosság
képzete pedig már régen befészkel-
te magát az asszony gondolatai
közé. Ezúttal Csokonai bohózati fi-
gurája mélyebb, mint az operai
Karnyóné, meglepô, hogy az alko-
tók éppen ezeket a szöveghelyeket
nem hasznosítják a tragikus Kar-
nyóné megteremtésekor, sôt: ép-
pen az ellenkezô hatást érik el az-
zal, hogy Karnyónéval szüntelenül
ismételtetik: „férjem, az Isten nyu-
gosszon meg!”

Az Egy kétségbe esett maga gyilkosa
címû vers beillesztésével azonban
valamelyest sikerül helyreállítani a
fôszereplô tragikumát. Az adott
hely egyszerre lírai és drámai (más
kérdés, hogy élményként realizáló-
dik-e), hatását ironikus gesztussal
kell ellensúlyozni: Boris és Tipp-
topp a költôiség megjelenését elal-
vással „honorálja”. Komikus (bár
senki sem nevetett rajta), hogy

ezek után Kuruzs megkérdezi
Tipptopptól, nincs-e szüksége alta-
tóra. Ekkor kapja meg azt a szert,
amit a piperkôc kicserél az egér-
méregre, ezzel akadályozza majd
meg Karnyóné halálát. Kuruzs
(Csokonai) tehát megmenti Kar-
nyónét, a prológusban játszott sze-
repe szerint jár el, ahogy egykor
Ámor megmentette Poppeát,
ugyan úgy avatkozik most ô is köz-
be. (Csokonai darabjában Tipp-
toppnak egyszerûen van altatója.)

Az öngyilkosságot jósló vers be-
toldásának további következménye
is van. Az eredeti darab elsô felvo-
násának hetedik jelenésében – itt
csak Tipptopp és Boris szerepel –
Tipptopp gúnydalokat énekel, ez-
zel igazolja, hogy semmilyen ér-
zést nem táplál Karnyóné iránt
(„Szeme nem sír, mégis nedves, /
Képe ráncos, foga redves” stb.).
A jelenetbôl ez kimarad, ezt váltja
ki Kuruzs dala. A gúnydal azonban
nem vész el, átkerül a darab proló-
gusába, Tipptopp és Lipitlotty ré-
szegen nótázza el. Kuruzs (és vele
együtt a nézô) így már az elsô pilla-
nattól tudja, hogy mindkét szele-
burdi velejéig romlott lény. (Várady
Tipptoppja meg is kérdezi majd
Kuruzstól: „Találkoztam én már
kenddel?”)

A librettó figyelemre méltó mó-
don vastagítja meg a komédia befe-
jezésének képtelenségét, és a mo-
lière-i komédiák kétségbeejtô deus
ex machinájához hasonló végki-
csengést ad az operának. Amikor
váratlanul megjelenik Karnyó, a
Csokonai által írt szövegbe Várady„Kuruzs megmenti Karnyónét“
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bedolgozza Sárközi Albertnek a
Karnyóné elôadása után tartott be-
széde néhány motívumát, az ural-
kodókat dicsérô passzusokat: éljen
II. Ferenc császár, éljen I. Pál
muszka cár, éljen III. Szelim stb.
A szövegtesten kívül esô rész át-
emelésével a librettista elvileg egy-
értelmûvé teszi a komédia valósá-
gos végét, ami ezután történik, az
már tényleg zárójeles megjegyzés.

Ám sajnos a zárójelek nem itt kez-
denek el sorakozni. A Karnyóné el-
szenderedését követô némajáték,
melyet a zene a dies irae dallamával
groteszk haláltánccá változtat, nyit-
ja a sort. Hogy operában némajáté-
kot látunk, az már önmagában
nagy zárójel, de legalábbis macs-
kaköröm. Lipitlotty lövöldözése,
melynek sikerét két színen maradt
hulla fémjelzi, átmenetileg vissza-
zökkenti a nézôt a vígoperába, de
Karnyó megjelenésével ismét el-
hallgat a zene múzsája. Énekét dal-
lamtalan ütôhangszerek kísérik, a
szólamot Gulyás Dénes énekli, a
színész Mikó István úgy tesz,
mintha énekelné. Mindkét alakítás
teljes értékû, világos, hogy Vajda a
részletet függetleníti az énekelt tra-
gédiától. Gulyás elôadása asszoci-

álja Kodály Psalmusának zsoltáro-
sát, Mikóé nem, kérdéses tehát,
hogy a kottafejekbe rejtett zenei
gegnek van-e jelentôsége.

A Tündér és a Tündérfi megjele-
nése már valóban kívül esik a ko-
médián. A díszlet eltûnik, musica-
lesen grandiózus zene kíséretében
(ismét csak dekoratívnak tûnik a
tréfa, hogy a zene A fából faragott
ki rályfira emlékeztet) varázserdô
ereszkedik a színpadra, a berepülô
tündérek látványosan szabadulnak
meg zsinórjaiktól. A játék kedvéért

a Tündérfi „bénázik” a varázspál-
cával, majd a Tündér mindenkit
feltámaszt, azt is, aki nem halt meg.
A fák törzsében fény gyúl, látható-
vá lesznek a komédia szereplôi.
Ku ruzs végérvényesen Csokonaivá
válik, kezdôdhet a költô ünneplése.

A befejezést elbizonytalanító zá-
rójelek párjait megtaláljuk az ope-
ra elején. Két köcsögdudás (Ligeti
a Le Grand Macabre elejére autó-
dudákat írt) és egy ütôgardonos
játssza a kvázi-nyitányt. A vándor-
muzsikusokat, vándorcigányokat
idézô figurák zenéjét átveszi a ze-
nekar. A lehetséges asszociációk-
kal (sem a Ligeti-operával, sem a
népzenével kapcsolatosokkal) nem
foglalkozom, nem érzem lénye-
gesnek. Fontosabbnak érzem, hogy
itt nagy ziccer maradt ki. Tudva-
levô, hogy az ütôgardont többnyire
asszonyok használják kísérôhang-
szerként. A csángó népzenében
gya kori a férj–feleség, hegedûs–
ütôgardonos felállás. Bennem az
elsô pillanatban felmerült, hogy
miért nem Karnyónéval játszatják
ezt a szerepet is. Nem a hegedûs
férj van mellette – hiszen ô meg-
halt vagy eltûnt –, hanem két kö-
csögdudás, akik, alig félreérthetô
módon, onanizálásra hajazó moz-
dulatokkal szólaltatják meg hang-
szereiket. Nos, ez tökéletes sûrít-
ménye az elôttünk álló darabnak.
Világos, hogy a köcsögdudákat
nem is kezelheti más, mint Lipit -
lotty és Tipptopp. Ráadásul ôk ket-
ten amúgy is bent vannak már a
szín padon. A tisztább, vaskosabb,
diákosan obszcén jelenetre gond
nélkül kapcsolható volna Kuruzs
(Cso konai) belépôje, aki vándor ig-
ricként hegedül, s hegedûje akkor
is szól, amikor nem játszik rajta,
hiszen a zenekari árokból hallat-
szanak fel barokkosan magyarnótá-
zó girlandjai. Prológusfiguraként,
játékmesterként az elôtte kialakult
helyzet rendezésére ér ke zik, a
Karnyóné–Lipitlotty–Tipptopp trió
alkotta disszonancia feloldásá ra.

Az elöl-hátul kitett zárójelhalmaz
elnehezíti a dramaturgiát, a nézô
ugyan jól szórakozik, de nem kerül
közelebb a „párhuzamos kontex-
tushoz”, értelmét, funkcióját nem-
igen látja át. Ebben a muzsika sincs
segítségére, mely mindig emlékez-
tet valami másra. Elsô hallásra a
konkrét utalások tûnnek fel, a be-
azonosítás fárasztó, és fékezi a

Nyári Zoltán (Lipitlotty) 
és Bátori Éva (Karnyóné)

Váradi Zita (Samuka) 
és Gerdesits Ferenc (Tipptopp)
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színházi élmény dinamikáját (a gyenge dallammemó-
ria elôny). Másodszorra, harmadszorra – talán furcsa
– a megidézett motívumok ereje meggyengül, elvesztik
fontosságukat, a stílus, a hangütés imitációja, valami-
féle általánosabb zenei karakterjegy válik elsôdlegessé.
A népies, a mûdalos, a barokkos, a romantikus, a po-
puláris tónus azonban mindig keverve, sohasem vegy-
tisztán jelenik meg; Vajdát hallhatóan maga a kevere-
dés, a távoli stílusterületek közötti észrevehetetlen köz-
lekedés izgatta, így a zenei többféleség szinte mindig
sûrítve jelenik meg. Vajda tehát nem a zárójelek közé
szorult rétegekhez igazította stílusimitációit, a zenei
nyelv dramaturgiája nem követi a librettó dramaturgi-
áját. Még a centrális jelenetben, Karnyóné önfelravata-
lozó nagyáriájában is tartózkodott a tiszta intonációtól.
Purcell Didójának búcsújával indít, melyet bármikor
képes a magyar nóta felszínes kesergésével vagy a népi
siratók megrendítô hangjával keresztezni. A romanti-
kus ôrülési-koloratúrák (Donizetti) is megkapják a ma-
guk strófáját.

Ezt az áriát két különbözô elôadásban hallottam.
Jó lenne tudni, hogy melyik állt közelebb a zeneszer-
zôhöz. Május 4-én (Wiedemann Bernadett) és május
5-én (Bátori Éva) olyan különbség volt a két alakítás kö-
zött, mely nemcsak a Karnyóné éppen aktuális elôadá-
sát jellemzi, hanem magát az opera mûfaját. Wiede-
mann vokális bravúrteljesítményével tapsot váltott ki,
ami egy kortárs operában mégiscsak ritkaságnak szá-
mít, jegyezzük is meg! A primadonna tündökölt, de a
jelenet minden ízében paródia volt, ráadásul az éne-
kesnô ünneplése a paródia integráns részévé vált.
Ezzel szemben Bátori Éva (miként alakításának min-
den részletében) bátrabban, szélsôségesebb színészi
eszközökkel nyúlt a jelenethez, volt mersze csúnyán is
énekelni (teljesen mindegy, hogy eredetileg nem is ô
énekelt volna a Karnyóné második szereposztásában).
A vokális káprázat elmaradt, helyette viszont létrejött
az a bizonyos tragikomikus hatás, mely természetesen
nem is váltott ki nyílt ünneplést. Bátori az áriában
helyreállította a jelenet színházi igazságát. A kérdés
már csak az, hogy Vajda zenéje lehetôvé teszi-e a két
interpretáció egyesítését. Meggyôzôdésem szerint
nem, a talán óvatoskodását nem érezném ôszintének.

A két szereposztás közötti különbség más szerepek-
ben is markánsan jelentkezett. Lázárként Tóth János
tökéletesen hozta a rácos akcentussal beszélô, dohogó
boltost. Bravúros, hogy szövegét gyakran a feliratozás
segítsége nélkül is érteni lehetett. Sárkány Kázmér
nem beszélt rácosan, az ô Lázárja apatikus, a dolgok
megváltoztathatatlanságába beletörôdött, melankoli-
kus figura. Fekete Attila Lipitlottyként a romantikus
hôstenorok hangjával bûvölt, figurájába sikerül át-
emelnie Chénier-alakításának parodizálható vonásait.
Nyári Zoltán izmozó csôdörként a szélsôségeket cé-
lozta meg, nem lehet véletlen, hogy lottónyereményét
cigánykerékkel is megünnepelte. Derecskei Zsoltnak
(Tipptopp) most is jól áll a buffo-tenor komédiázás,
Gerdesits Ferencet mamlasznak láttam. Mozgása bi-
zonytalanságot sugárzott. Egyformán tetszett Mitili-
neou Cleo és Herczenik Anna Boris-alakítása, de utób-
bi javára írom, hogy felmosás közben énekelt dalának
(A sors nekem, jaj, nagy csapás / Add meg nekem istenem
a megváltó halált, ami emlékeztet Erzsébet áriájára a

Don Carlosból) fontos motívumára, az öngyilkosság
gondolatára az ô elôadásában figyeltem fel.

Kuruzs megnövelt szerepéhez egyik énekes elôadá-
sa sem nôtt fel. Samuka debilitásához a kevés színészi
eszköz is elegendônek bizonyult. A tündér-jelenetben
fellépôk magabiztosan teljesítették kicsiny szerepüket.

Ascher Tamás rendezése bebizonyította, hogy a ket-
tôs szereposztás egyenértékûsége nem üres lózung.
Emlékeim szerint az elôzetes nyilatkozatokban ô
hangsúlyozta leginkább, hogy a figurákat a színészek-
bôl bontották ki. Valószínûleg felismerte, hogy a da-
rabban inkább csak szerepek s nem figurák vannak, s
azt is kénytelen volt elfogadni, hogy a zene ezúttal
meglehetôsen leszûkíti a játék terét. A félreértések el-
kerülése végett: az utóbbi megállapítás a recenzens ze-
nére vonatkozó bírálata, nem kívánom azt Aschernek
tulajdonítani. Ám ahogy a hátrányból erényt kovácsolt,
az némileg igazolja megállapításomat. A rendezô ez-
úttal nem számíthatott arra, hogy az elôadáson a pre-
mier után tovább dolgozzon, erre – azt hiszem – az
Operaház nincs felkészülve. Nincs lehetôség a szere-
pek figurákká mélyítésére, csiszoltatására. Kapóra jött
tehát, hogy majd’ minden poszton kétféle megközelí-
tésre nyílt mód, a kétféle olvasat képzeletbeli össze-
montírozásával a Karnyóné majdnem „dramma gioco-
so” lett. Hogy ne csak fejben jöjjön létre tragédia és ko-
média szintézise, hanem a színpadon is, ahhoz
Vaj dának át kellene gyúrnia a partitúrát, törölnie kel-
lene néhány zárójelet.

Khell Zsolt dobozszerû díszlete kisebb, mint maga a
színpad, így láthatóvá válnak a dobozba lépô énekesek.
A bábjáték-hatás újabb zárójelet nyit. Maga a doboz
elô rehúzható (filmhatás) – igaz, meglehetôsen zajosan
mûködik a gépezet. A realisztikus részletekben gazdag
szatócsbolt hátrébb húzásával a színpad elôtere utcává
változik. Szakács Györgyi stílusosan harsány, karakte-
res jelmezeket tervezett.

A librettó valóságos stílusbravúr. Váradynak sikerült
átmentenie a Csokonai-nyelv humorát, a verselés ott is
csokonais, ahol nem kétszáz éves a szöveg. Néhány
döbbenetes metafora szerencsésen átkerült a librettó-
ba, magam különösen örültem a következônek:
(Karnyóné) „úgy maradok, mint a felmagzott saláta
közt az ijesztô”. Nem tudom azonban, hogy Karnyóné
miért hasonlítja magát Váradynál a „szedetlen szôlô-
höz”, miközben Csokonai „szedett szôlôt” írt.   
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