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okszor hopp, olykor kopp: Kárpáti Péter és Novák Eszter színpadán
leginkább ez jut a magyar kabaré alapító atyjának, Nagy Endrének.

Persze valójában nem neki, hiszen ô mindössze ürügy és hivatkozási
alap. Más nem is lehetne itt és most: nekünk már „csak” szimbólum, egy
rég letûnt korszak emblematikus alakja. 

Akinek ha elég sokáig nézzük a Kárpátitól megszokottan lendületes
ecsetvonásokkal felskiccelt portréját, észrevehetjük, hogy a markáns
kontúrok egyre halványabbá válnak, és mögöttük kirajzolódik az egész-
ségesen önbizalom-hiányos, a pénzt, a sikert és a nôket meg mindezen
fontos tényezôk hiányát egyforma félszegséggel kezelô, mégis rokon-
szenvesen ügyefogyott színházcsináló arcképe. Parnasszus helyett az

Andrássy út: a semminél több, a bírni vágyott mindennél mondhatatla-
nul kevesebb. 

Ezt például meglehetôsen pontosan ábrázolja Novák Eszter rendezése
az Örkényben: Nagy Endrének megvan mindene, de ahogy elnézem, ha
akarná, különösebb nehézségek nélkül megszerezhetné mindazt, amire
csak ember vágyhat. És ô mégsem boldog: sértettség és elégedettség
fura, színházi berkekben sokak számára ismerôs keveréke áll így elô.
A színpadi Nagy Endre mindvégig e két véglet között ingadozik. Nem
csoda hát, hogy tudathasadáshoz hasonlítható állapot következik be, hi-
szen a fôhôst a színpadi szereplés (és nem utolsósorban a pénzszerzés)
olthatatlan vágya feszíti, miközben a hangoskodó közízlés (és nem mel-

lesleg nála mindent jobban tudó
felesége, Gigi) mérhetetlenül lené-
zi az éhenkórász, csepûrágó ban-
dát. Innen (lenne) szép gyôzni. 

Azt ezek után aligha kell külön
hangsúlyozni, hogy ennek a Nagy
Endrének vajmi kevés köze van a
századelô Pestjén sikerrel mûkö-
dött Nagy Endre nevû konferan-
sziéhoz és kabarészerzôhöz. De
még az általa meghonosított mû -

fajhoz se sok. Mert bár könnyû
volna hivatkozni a zsáner százéves
hazai születésnapjára, Kárpáti és
Novák összeszokott párosának ter-
mészetesen (?) esze ágában sincs
(azt) ünnepelni. Igazuk van: mi
ünnepelnivaló volna egy jelenleg
nem létezô mûfajon? Szeren -
csénk re az alkotók a dicsô múlt el-
múlása fölött sem boronganak, így
aztán nem is épül Nagy Endrének
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virtuális mauzóleum az Örkény színpadán. És a ride-
gen gépies aktualizálás, az akkori viszonyok maivá
konvertálása az alkotókat ismerve természetesen
szintén nem a választott módszer. 

Kárpáti Péter a kézenfekvô megoldások helyett in-
kább újra történetmesélésbe fog. És ezek aztán nem
is akármilyen, élet írta mesék. Filosz hajlamúak az
„eredetiket” egytôl egyig megtalálhatják A kabaré re-
génye címû Nagy Endre-opusban. A vadszamárról, az
állatok parlamentjérôl, a takarékpénztárról szóló jele-
netek vagy a második rész professzionálisan levezé-

nyelt áramszünete bravú-
rosan mossák össze a

száz éves anekdotát jelenkorunkkal, nem mellékesen
igazolva, hogy a mûfaj újraélesztéséhez csupán jó
szemû és érzékeny színházi emberek szükségesek. 

A Nagy-könyvben elmondottak tehát – mint a fôhôs
„eredetije” is – ugyanúgy csak ugródeszkát jelente-
nek a színpadi szerzônek, aki mindig továbbgondolja
és átigazítja a kávéházi adomáknak álcázott, sokszor
azonban véresen komoly történetkéket. Szintén neki
köszönhetôen alkotnak rugalmasan laza ívet a szto-
rik: az Örkény színpadán Nagy Endre a hôsies
derûvel viselt mellôzöttségtôl sok kitérôvel a siker leg-
csúcsáig menetel. Igaz, ez utóbbi magából az elô-
adásból nem derül ki ennyire világosan. Az út során
élete minden szegletébôl látunk néhány villanásnyit:
fergeteges kabarészámokat, obligát nôügyeket, csalá-
di és színházüzemi bonyodalmakat, komolytalan
konkurenciaharcot, pénzszerzési és pénzszórási
módszereket. Színház az egész – vagyis mindennek
megjelenítéséhez ki se kell mozdulnia szerzônek és
társulatnak a kabaré dohányfüstös intimitásából. 

A számtalan apró epizód és a figyelemterelô mel-
lékszálak – melyek választott témájuktól függetlenül
idôvel mintha maguk is kabarébeli egypercesekké
változnának – valójában mégis két nagy csoportra vál-
nak szét. Az egyik Nagy Endre ösztönös színházi zse-
nijét, a másik a családapát és férjet, az úgynevezett
magánembert mutatja be. Amilyen élettelin pezsgô
jelenetek jutnak az elsônek, legalább olyan érdektele-
nekkel birkózik a másik. Nehéz eldönteni, hogy eb-

ben a szerzô, a rendezô, netán a fôszerepet játszó,
frissen végzett Polgár Csaba-e a ludas. Mindenesetre
az elsô felvonás érezhetôen nagyot zökken a meg-
buktatott kabaréigazgató, Kondor Béla távozásával,
azaz amikor az addig is jelen lévô, ám korábban a
színházcsinálás keretébe mindig ravaszul belefoglalt,
ettôl pedig legalább olyan érdekesnek tûnô magánsz-
féra elôtérbe kerül. Ezzel csak egy baj van: a feleséget,
gyereket és szeretôket (el)tartó Nagy Endre alakja
mind végig tökéletesen pasztell marad. Pedig bôven
jutna idô a nézô meggyôzésére ennek az ellenkezôjérôl,

hiszen a második felvonás jórészt a halovány
szerelmi szál fontosabbá erôszakolásával telik.

Hogy Novák Eszter perfektül beszéli Kár -
páti nyelvét, az nem újdonság. Az Örkény jó
kondícióban lévô társulatának sem okoz kü-
lönösebb nehézséget az est lendületes lebo-
nyolítása. Mácsai Pál kabaré- és színigazga-
tó félelmetesen mulatságos, infernális alak
– a cselekményt útjára indító, majd a szála-
kat elôrelátón terelgetô munkája nagyon hi-
ányzik a távozása utáni eseményeknél.
Társulatában egyéni vonásokkal gazdagon
ellátott, hamisítatlan színházi típusok létez-
nek. Kerekes Éva álnaiva Rózsijáért az is bo-
londul, aki nem; Debreczeny Csaba móka-
mester Pufija kifogyhatatlan poéngyáros és
önérzetes férfi; Széles László és Csuja Imre
tökéletes párost alkot, közös rappelésük az
est egyik fénypontja. Máthé Zsolt mindig
szolgálatkész, néma Baróthyja, Vári-Kovács
Péter pimasz Kôváryja, valamint Szilágyi

Katalinnak a mindenre a csecsemôk naivitásával rá-
csodálkozni képes, ledér Lolája vázlatosságuk ellené-
re mind remek karakterek. A Medgyaszay Vilmát ját-
szó Kerekes Vik tó ria mondén bestia, ám énekszámai
prezentálásakor sokat veszít varázsából. A nagy ter-
mészetû nôk mellett elég világosan le vannak osztva
a kártyák: Hámori Gabriellának jut a házsártos fele-
ség mérsékelten hálás szerepe. Polgár Csabát színi
tanulmányai elvégzése után azonnal mély vízbe dob-
ták. Nagy Endre vázlatpontokba szedett életútjának
bemutatásához tehetséggel közelít, ám az volna az
igazán meglepô, ha gyôztesként kerülne ki a mozaik-
szerûen megírt figurával folytatott harcból. Ez utóbbi
megállapítás az elô adás egészére is vonatkoztatható:
a legjobb szándékok és a belé fektetett rengeteg mun-
ka és energia elle nére felemás, a nézôt sok ponton bi-
zonytalanságban hagyó produkció nyitotta az Örkény
új évadját.
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