
pül, hogy megfejthetetlen miért hangsú-
lyoz a rendező egy-egy mondatot tér-ben,
úgy, hogy a színész kilép a szituációból, és
közben hangszóróból is zeng a szövege;
miért olyan sután-ügyetlen beállításúak az
oltáron ülő Glória jelenetei; miért
viselkedik úgy Don Zane, mintha csupán
sejtené, mi van a fiatalok között, amikor a
rendezői beállítás szerint egymás karjaiban
látja meg őket.

A szereposztás a „papírforma" szerint
jó. Mégis, a kulcsszerepekben - Glória,
Don Jere - a színészek egyszerre adósak
magával a figurával és válnak a rendezői
félrecsúszásnak szinte akaratlanul
szolgálóivá. Sára Bernadette és Farády
István külső adottságaiknál fogva eleve
sugallják a befejezésnek, az értelmezésnek
azt a bizonyos melodramatikusságát. Ezen
kívül Sára Bernadette színészi eszközei
nem elég érettek még ahhoz, hogy a figura
váltásait, Glória árnyalt jellemzését
megoldja. Farády István viszont lassan
manirossá kezd válni. A szépen fejlődő
színész egy idő óta ismétli eszközeit, nem
először lát-hatjuk ugyanabban a durcás
álarcban deklamálni.

Az előadás egyetlen szereplője volt
képes arra, hogy - igaz, szinte a rendezői
koncepciótól elütő módon - szuverén
alakot formáljon: Baranyi László. Koz-
lovics, a cirkuszigazgató és feltaláló, no
meg Glória apja: ez Baranyi. Amikor
megjelenik a papoknál, és találmányát, a
szemét nyitogató, vérző sebű Krisztus-
szerkezetet árulja: kiválóan megoldott
kabarétréfa. Aztán találkozása lányával,
követelődzése, őszinte érzéseinek és üzleti
számításainak keveredése össze-tettebbé,
súlyosabbá teszik Kozlovics figuráját.
Súlyosabbá, mint a megírt szerep. A
cirkuszi jelenetekben hosszú ideig
csaknem statisztálásra kényszerül, ugyanis
némán kell végigasszisztálnia Glória
szenvelgéseit (a rendező-díszlet-tervező
egyetlen térbe zsúfolta az öltözőt és a
cirkusz-belsőt). E rövid meg-torpanás után
azonban Baranyi ismét kibontja és
kiteljesíti Kozlovics alakját. Glória ugrása
közben már tudja: bekövetkezik a tragédia.
Baranyi arcán lejátszódik a valóság
felismerése, a beavatkozás lehetetlensége,
a kétségbeesés, a keserűség, a döbbenet.
Baranyi László a kabarétréfától a
tragédiáig ívelve építette fel szerepét, s egy
ember drámáját érzékeltette. Jó, hasznos
dolog a vendégjáték, a vendégrendezés.
Még akkor is, ha a Glória kecskeméti
előadása nem minden tekintetben igazolta
ezt.

PÓR ANNA

A Magyar Elektra
és a Karnyóné

Két klasszikus remekmű bemutatásával a
Nemzeti Színház meggyőzően bizonyítja,
hogy nem drámatörténeti emlékeink
kötelező ápolásával, hanem a reformáció
és a felvilágosodás korából ránk maradt
két robbanóan erőteljes színpadi mű
újrafelfedezésével ajándékoz meg
bennünket. A párosítás önmagában sze-
rencsés és stílusos. A több mint kétszáz év
intervallummal született két iskolai
színjáték kitűnően összecsengve felelget
egymásnak. Nemcsak azért, mert a
tragédiát követő bohózatos játék régi
tradíciója, a megrendülést követő fel-
szabadult harsány kacagás, ma is érvé-
nyes reális lélektani igényt elégít ki,
hanem azért is, mert a XVI. századi ül-
dözött igazsághirdető prédikátornak,
Bornemiszának a humanizmus és a re-
formáció szellemi áramlatait egyesítő
műve, az emberek jobbítására, a magyar
irodalmi nyelv ápolására szánt iskola-
dráma szándékában is összecseng a fel-
világosodás nagy géniuszának, a törhe-
tetlen lendületű pedagógusnak, Csoko-
nainak kacagva nevelő iskolai bohóza-
tával. Mindkét mű csakugyan diákelőadás
számára készült. A két évszázadosan
elveszett vagy mellőzött magyar szín-játék
sorsa is sokban jellegzetes. Mind-kettőt a
Nyugat első nagy nemzedéke emelte ki a
teljes feledésből. Csokonai korábban
előadhatatlannak, értéktelennek tartott
Karnyónéja Ady Endre erre az alkalomra írt
Vitéz Mihály ébresztése című
költeményének előszavával került először
színre egy 1911-ben rendezett Nyugat-
matinén. Bornemisza tragédiájára pedig
majd húsz évvel később Móricz Zsigmond
szenvedélyes „ébresztése" hívta fel a
figyelmet. Valóságos, lelkes kampányt
indított népszerűsítésére, és az ő gondos
átdolgozásában került színre 1931-ben.
Mindkét mű méltó elhelyezését a
színpadon és a köztudatban végül is a
Nyugat nemes kezdeményezése tör-
lesztendő adósságként a felszabadulás
utáni utódokra hagyományozta. Major
Tamás a rendező, a két remekmű eredeti
szövegének gondos tiszteletben tartásával
tesz eleget ennek a kötelezettség-

nek. Egyetlen sor változtatás nélkül hozza
színre a drámákat.

Ez elsősorban az Elektra esetében je-
lentős tett, mert az eredeti Bornemisza-
szöveg most kerül először hivatásos szín-
pad műsorára hazánkban. (Első ízben
Nemeskürty István úttörő kezdeménye-
zésére diákszínjátszók adták elő 1956
tavaszán Kispesten, 1958-ban a Népmű-
velési Intézet színjátszó kamaraszínpada
mutatta be, 1974 tavaszán a Kolozsvári
Állami Magyar Színházban jelent meg
először hivatásos színpadon Horváth Béla
rendezésében a mű, ugyanebben az évben
az Ódry Színpadon Gali László rendezői
vizsgáján, majd pedig a televízióban
Vámos László rendezésében került
műsorra a tragédia eredeti szövege.)

Szophoklész Élektrájának a XVI. szá-
zadi Magyarország viszonyaiba való
átültetésével Bornemisza Péter oly je-
lentős módosításokat hajtott végre, hogy
munkája tökéletesen eredeti alkotásnak
tekinthető. Móricz Zsigmond a mű
színpadi előadhatósága érdekében drámai
emlékeink feltámasztása iránti szenve-
délyes szeretettől vezérelve bizonyos
bővítést, szerkezeti módosítást hajtott
rajta végre. Ez a szép nyelvezetű mű vált
ismeretessé; a Magyar Elektrát negyven
év óta Móricz felfogásában fogadta be a
magyar színpadi tradíció. A név is tőle
származik. Major Tamás megérezte, hogy
eljött az idő az eredeti mű bemutatására.
Csakugyan, ezt a nyersebb XVI. századi
szöveget ma élőbbnek, időtállóbbnak
érezzük, mint Móricz szép stílusú, de
valamelyest hígítottabb átdolgozását. A
közízlés alkalmassá vált a súlyos,
archaikus népi stílus befogadására.
Móricz még az „édes magyar mesék
nyelvét" üdvözölte Bornemisza
szövegében. Kosztolányi Dezső a mű
nyelvének „selype bájáról" beszélt, és
Móricz nélkül előadhatatlannak tartotta a
művet. Ez volt az a kor, amelyik nehezen
fogadta még be Bartók és József Attila
puritán egyszerűségét. Ma az „új hullám"
lemeztelenített balladamondó stílusának, a
Halotti Beszéd megzenésítésének idején
természetesnek, hozzánk szólónak
érezzük a tragédia nyersen egyszerű,
robbanó feszültségű, kemény sziklákat
görgető nyelvét.

Ami az ősi görög mondán alapuló
Élektra-tragédia tartalmát illeti, a férj-
gyilkos anyát megbüntető gyermekek
igazságát már az ókorban is az uralkodó
társadalmi eszmék változásától függően
más-más módon értékelte a témát feldol-
gozó három nagy: Aiszkhülosz, Szo-



phoklész és Euripidész. Szophoklész-nél a
két másik műtől eltérően Élektra és öccse
egyértelműen az istenek (Apollón)
parancsát teljesítő igazságtevő hősök. Sem
lelkiismeretfurdalás, sem meg-bánás,
megőrülés nem követi Oresztész tettét.
Nem szegődnek nyomába az Erünniszek,
nem kell az istenek ítélő-széke és az athéni
Areioszpagosz előtt bűnbocsánatot,
felmentést nyernie. Ezt a felfogást tette
magáévá politikai mondandóját
félreérthetetlenül hangsúlyozva a XVI.
századi magyar prédikátor. „Az Élektra-
mese feldolgozásában - a tudós régiség
ítélete szerint - Szophoklész valamennyit
túlszárnyalta a politikai kérdések gazdag
ismeretével . . . előadásának elevenségével
. . ." - írja A tisztelt olvasónak címzett latin
nyelvű utószavában, majd így folytatja:
„Élektra hősi lélekkel rágódik véres
tervein, és azt tartja, mindent el kell tűrnie
azért, hogy annyi éve oly sok csapással
sújtott hazája felszabaduljon. Ehhez járul
még párját ritkító gyengéd szeretete atyja
és hazája iránt. Vele ellentétben
Khryzothemisz szelídebb és gyengébb
lelkületűnek van ábrázolva . . . Az a
felfogása, hogy inkább bele kell törődni a
jelenlegi helyzetbe, semhogy ostoba
kíváncsisággal fel-ingerelve a sorsot, még
gyászosabb végű küzdelembe bonyolódni.
Ebből a meg-fontolásból adódik a politikai
probléma, amelyre mint végső célra
Szophoklész .. . az egész mű cselekményét
ügyesen irányítja. A kérdés az: vajon
akkor, midőn a haza durva rabságban
senyved, szabad-e erőszakkal
szembeszállni a zsarnokkal, vagy pedig
arra várni, hogy az idő hozza meg az
orvosságot és az enyhülést ?" A moralizáló
tanulságot a művön belül több ízben
megismétli. „Az jóknak mulatság, az
gonosznak pedig tanúság." Vagy más
változatban: „Mennél inkább késik az úr
isten az büntetéssel, annyival inkább
nehezebben és keservesebben ostoroz,
kikről az játék-beli király és királyné
asszony példa leszen." Balassi Bálint
nevelője, Bornemisza hazájának feudális
uralkodó osztályát ostorozó tragédiájában
bepillanthatunk a mohácsi vész utáni évti-
zedek elvadult állapotaiba. A magányosan
igazságáért síkra szálló, üldöztetést,
gyötrelmet vállaló prédikátor az 15 58-ban
Bécsben kinyomatott Elektrájában saját
hajlíthatatlan igazságmondó magatartását
fogalmazza meg. Több mint húsz
esztendővel később az uralkodó osztály
„tobzódásainak" bűnlajstromát felsoroló
Ördögi kísértetekről szóló írá-

sáért börtönbüntetést szenvedve, nyom-
dájával bujdokolva hajlíthatatlanul foly-
tatta írása terjesztését. A lobogó, meg-
szállott Elektra és a zsarnoköléssel sza-
badságot hozó, igazságot tevő Orestes
mellé megalkotta a talán önmagát, a
prédikátort mintázó bölcs politikus, a
Mester alakját, akivel elmondatja a szo-
phoklészi tragédia befejezésén túlmutató
intő szózatát: „a szegény árvát im beho-
zám jószágába... Országába immár sza-
badon uralkodhatik ...", de a zsarnok-
öléssel szerzett szabadság csak a kezdet, a
neheze most jön: a hatalommal élni is kell
tudni. Nehogy rossz emlékű elődeinek
„veszedelmes" nyomdokaiba lépjen az új
uralkodó.

A humanizmus műveltsége és az anti-
trinitárius prédikátor-irodalom nyers, da-
rabos, szókimondó keménysége, lobogása
egyesül ebben a Shakespeare előtt
keletkezett magányos remekműben.

A Nemzeti Színház előadása ezt a han-
got kívánja megszólaltatni. A keret - a
színpadkép, a 'nehéz fából ácsolt veretes
barna várkapu, a vastag falak és az öltö-
zékek egyszerű, fehér darócanyaga, amely
ezúttal: szembetűnően szakít a Móricz
által elgondolt „díszmagyar" tradícióval -
alkalmas ennek az erőteljes, nagy tömbből
faragott alkotásnak a felidézésére.

Vad, shakespeare-i erejű tragédiát,
archaikus magyar királydrámát láttunk a
színpadon. A rendezés felfedeztette velünk
a mű döbbenetes drámai erejét, egyre
fokozódó feszültségét, mesteri szerkezetét,
Bornemisza jellemábrázoló tehetségét.
Mégis, az az érzésünk támadt, mintha a
jeles, sőt olykor emlékezetesen kiváló
színészi alakítások nem tudtak volna
maradéktalanul egységes világgá
összeforrni.

Törőcsik Mari sok rétűen felépített,

Bornemisza Péter: Magyar Elektra (Nemzeti Színház). A Khorus: Gobbi Hilda



korszerűen, megkoreografált, vad Elekt-
ra-alakítása a görög tragédia monu-
mentalitását idézi, míg ellenfele, a tragé-
dia másik nagy nőalakja, Klytaimnestra,
Máthé Erzsi pontosan jellemzett, az el-
vetemült, mindenre elszánt, élethabzsoló
várúrnő érzékletesen megformált
alakításában más jellegű, naturalisztiku-
sabb, stílusával másfajta tradíciót hoz a
színpadra. Törőcsik Mari az ősi ösztönök
képviselője; a mindent elvesztett meg-
alázottság bosszúvágya süt belőle. Meg-
rendítő monumentalitással, a magyar

siratóasszonyok archaikus parlandóinak
hangján szólal meg a halottnak hitt
Orestes siratása. A rendkívül nehéz Bor-
nemisza-szöveg, amely az eredeti Szo-
phoklésztől eltérően már eleve állandóan
ismétlődő jajongás hangján szól, és az
egyhangúság veszélyét rejti magában,
Törőcsik Mari tolmácsolásában példátlan
színészi bravúrral mindig más-más és
hiteles indulatgejzírekkel lep meg ben-
nünket. Ezt a ragyogó színészi alakítást
azonban véleményünk szerint elidege-
nítő, pszichopata mozzanatok hangsú-

lyozása távolítja el Bornemisza felfogá-
sától. Bornemisza fent idézett jellemzé-
sében Elektra hősies lelkületű, atyját és
hazáját gyengéden szerető leányalak. A
testet öltött igazság. „Ha én nem kiál-
tanám az nagy méltatlanságot, még az
föld is kiáltaná; de nem szánom az én
atyámért halálomat." Jellemének és egy-
ben az egész műnek a mottója.

A patológiás, beteg idegzetű, felbő-szült
Élektra-alak Szophoklész pálya-társánál a
későbbi korszakot képviselő
Euripidésznél már az ókorban is megje-
lenik. De ott az új koncepciónak megfe-
lelően a szerző megfosztja a hősi dicsfé-
nyétől az anyagyilkos Oresztészt is.
Oresztész gyenge akaratú ember, aki a
gyilkosság pillanatában eltakarja szemét.
A későbbi XX. századi modern
változatokban, hogy csak Anouilh-t vagy
éppen Gyurkót említsük, él tovább az
abnormálisan szélsőséges, intran-
zigenciája miatt az emberi lét számára
elviselhetetlen Élektra-felfogás. Ebben a
felfogásban viszont a konzekvencia, a
befejezés is módosul. Oresztész a vég-
sőkig, Élektra megöletéséig határolja el
magát ettől az elektrai magatartástól.
Szophoklésznél viszont, mint jeleztük, a
bosszúálló testvérek egyértelműen hősök.
És Bornemisza tudatosan aláhúzva ezt az
Elektrát tartja „politikai kérdések gazdag
ismeretével" a legjobbnak. Bornemisza
Elektra mellé áll, ő a hős-nő, nem pedig a
szelíd Khrysothemis. Ezt sugallja a
darabba beleszőtt Mester alakja is. A
feltett kérdésekre - kell-e cselekedni? -,
Bornemisza Péter Orestes kardjával és a
Mester tanácsaival adja meg a választ.
Bornemisza szövegében az életvágy és
kötelesség, a hősiesség és bűn ütközik.
Elektra elidegenítésével meg-bomlik a
dráma szövegében rejlő egyen-súly,
olyannyira, hogy már-már inkább a bájos
Khrysothemishez vonzódunk, vagy a
„magát az időhöz mérő" Khorus mellé
állunk. Végül is egyetlen pozitív alakban,
a józan gondolkodású Mester reális,
politikus határozottságában lelünk
fogódzóra; a kizökkent világot helyre-
tevő erőre. A néző arra gondolhat, hogy a
szerepfelfogásokban észlelhető
stíluskülönbségek lehetséges indítéka az,
hogy Bornemisza szövegében is bizonyos
kettősség rejlik: az egyes alakok
magyarításának mértéke különböző. Kly-
taimnestra és Aigistos alakját saját élmé-
nyeiből, a mohácsi vészt követő feudális
anarchiából merített hús-vér alakokká
magyarította Bornemisza. Elektra és az
igazságtevő Őrestes viszont közelebb

Aigistos (Avar István) és Klytaimnestra (Máthé Erzsi)



maradtak a görög mondai eredetihez.
Aigistos, a dőzsölő, kapzsi magyar oli-
garcha a gyilkosság napján már öröm-
mámorban tobzódik: „Kéncsem torkig
vagyon, miket sem fegyverrel, sem vé-
remmel, sem verítékemmel, sem nagy
fáradsággal nem kerestem, de csak
könnyen találtam, könnyen ismég elköl-
töm." Ugyanígy Klytaimnestra: „Legyen
istennek hála penig, megmenekedhettem az
Agamemnontól, az én ageb férjemtől, ki
zabolán akar vala tartani .. . Egy pohár bort
kedvemre meg nem ihattam" . . . Büszkén
hangoztatja tettét, s ezt tanácsolja
asszonytársainak is: „Csak ez orvossága az
gonosz férjeknek, öld meg, fojts meg,
mindjárt megmenel tüle." Ezek a szavak
Bornemisza korában borzalmat kelthettek,
de meglepetést nem. Az elszabadult
ösztönök féktelensége a reneszánsz
korában ilyen asszonyok sorát produkálta.
Stuart Mária és Angliai Erzsébet egyik
kicsinyített hazai változata a kellemetlenné
vált férjét akár orgyilokkal is elpusztító
Magyar Benigna, Kinizsi Pál özvegye. A
műben eleve benne rejlő stílusbeli
kettősség még hangsúlyt kap egyrészt
Máthé Erzsi önmagában hiteles,
hagyományosabb játékstílusával, másrészt
Elektrának Törőcsik Mari villamos
feszültséggel telt bravúros, modern
alakításában a patologikus mozgásjelzések
túlfeszítésével.

Bornemiszánál kétségtelenül van utalás
Elektra egzaltáltságára is. Nála Elektra
alakja vesztett görög fenségéből, har-
móniájából: jajongóbb, kétségbeesettebb,
mint amaz. Korhoz kötöttebb. A humanista
dráma alapvető mondandóját időszerűnek
érezzük, vele együtt rombolónak ítéljük az
elszabadult ösztönök féktelen uralmát, de
mai felfogásunk nyilván távol van már
Elektra átkozódásától, amellyel
Klytaimnestra „bujálkodását" ostorozza.
Mindez azonban nem változtat azon, hogy
Elektra pozitív hős, akinek helytállása, az
igazságtalanságba való bele nem törődése
és elnémíthatatlan kiáltása hozza meg
végül is a szabadságot, az igazságos
világrend hajnalát.

Talán nem érdektelen ebből a szem-
pontból utalnunk arra, hogy Móricz
(akinek felfogását, mint jeleztük, több
szempontból korához és egyéniségéhez
kötöttnek tartjuk) külön fontosnak vélte,
hogy Elektra szépségét hangsúlyozza, és
hősnőjét, a néző azonosulását elősegítendő,
tíz esztendővel meg is fiatalította. Törőcsik
Mari az első képben közvetlen apja
meggyilkolását követő feldúlt fel-

Avar Istvánnak talán nem egészen testé-re
szabott Aigistos szerepe.

Mindezen kisebb-nagyobb hangsúlyel-
tolódásokkal együtt is élvezetes színészi
alakítások mellett mindenekelőtt a szép
szöveg és nyelv élő zengése hatott a
felfedezés gyönyörűségével. Ebben
csakugyan hivatása magaslatán állt
nemzetünk első színháza. Az eredeti
szövegben rejlő költői szépséget, ritmust,
döbbenetesen nyers erőt, drámai
feszültséget a tragédia valamennyi sze-
replője nagy műgonddal és teljes oda-
adással - ami ennél sokkal több: látható
gyönyörűséggel - juttatja kifejezésre.
Mintha minden újabb nemes veretű
archaikus képalkotással, szófűzéssel, nyelvi
fordulattal most felfedezett, gondosan
csiszolt kincset nyújtanának át a közön-
ségnek. A szövegmondásban ezúttal hi-
ánytalanul megvalósult a szerepfelfogásban
és mozgásstílusban fentebb hiányolt
egység. A produkció aranyfedezete és
hervadhatatlan érdeme a XVI. századi
szövegnek ez a gondosan kimunkált, él-
vezetes feltámasztása. Hazai színjátszásunk
elmélyülésre való igényének újabb jelét,
messzebbre mutató kezdeményezését
üdvözöljük benne.

*

A Karnyóné közismerten Csokonai
legszínszerűbb alkotása. Julow Viktor,

Csokonai: Karnyóné (Nemzeti Színház). Karnyóné (Törőcsik Mari) „ tör l i
"

Lipitlotty kontóját.

Lázár: Gelley Kornél

háborodásában ezt a szivünkhöz közel álló
fiatal leányt villantja fel. Majd húsz év
múlva a sanyargatásoktól testben el-
gyötört, de meg nem tört, acéllá kemé-
nyedett, megszállott emberré válva látjuk
viszont. A jellemfejlődés mesteri, hiteles,
mindaddig, amíg a megtaposott humánum
és igazság szépsége izzik ben-ne. De
eltávolítanak a lélek belső húrjai-nak
túlfeszítettségét, eltorzulását jelző,
időnként feltűnő gesztusok, vagy az Ores-
tes felismerését követő eufóriában elő-
bukkanó jellemvonások.*

A kulcsszerep módosulásával szükség-
szerűen áthangolódik a többi színész
alakítása is. Moór Mariann szép, melegen
emberi Khrysothemis-alakítását ebben a
viszonyrendszerben nyilván kissé túl
vonzónak, bájosnak éreztük. Szacsvay
László alakítása Elektra mellett elhalvá-
nyult. Gobbi Hilda visszafogott inten-
zitású, súlyos léptű Khórusát, amelyben
misztikum és népi bölcsesség, elnyomott-
ság és megingathatatlan hit arányosan
egyesült, és Major Tamás egy tömbből
megformált józan, határozott, szép be-
szédű Mesterét éreztük mértékben, stí-

lusban összehangoltan helyénvalónak.

* Cikkünk nyomdába adása után, a bemu-
tató óta eltelt hónapok egymást követő elő-
adásai során az alakítás beérésével a fent
jelzett elidegenítő vonások fokozatosan
hang--súlytalanabbakká alakultak; a tragédia
egész előadása összeforrottabbá érlelődött.
(P. A.)



Csokonai életművének kiváló kutatója
szerint ez az 1799-ben keletkezett énekes-
táncos komédia „nem tűz ki maga elé
magasabb célt, csupán kacagtatni akar a
bécsi populáris színpad eszközeit is fel-
használva". Valóban, Csokonai ezt a
művét másik két komédiájával egyetem-
ben sohasem vette fel munkái lajstro-
mába, és szemben a debreceni diákko-
rában írt Tempefőivel nemis szándékozott
nyomtatásban megjelentetni. Nem is
maradt fenn eredeti kézirata, csupán a
darabot hajdan előadó diákok egymástól
eltérő különféle lejegyzései kerültek elő.
Nagyrészt betegágyából diktálta
diákjainak a velük együtt rögtönözve,
„ex-tempore" született darabot a diákok
számának és egyéni adottságainak meg-
felelő szereplőkkel. Mi sem bizonyítja
jobban Csokanai veleszületett színpadi
tehetségét, mint az, hogy ez a játékosan,
hevenyészetten összedobott darab ma is
ellenállhatatlan a színpadon. Dialógusai
kitűnően peregnek, tempója, dramaturgi-
ája élénk, harsány vásári komikuma szi-
porkázóan ötletes. Kiváló elemzések sora
kimutatta Csokonai színműveiben
Plautustól Molière-en, Goldonin át A
varázsfuvoláig valamint Kotzebue-nak és
mindenképpen a bécsi népszínpad bohó-
zatos paródiáinak hatását.

Az előadás sodró ereje arról vall, hogy
Csokonai ragyogó tehetséggel for-
rasztotta egységbe a külföldi hatásokat a

hazai hagyománnyal és egyéni élményei-
vel. Ez a hevenyészetten odavetett játék
senki mással össze nem téveszthető, jel-
legzetesen és egyszerien Csokonai-mű. A
Nemzeti Színház Karnyóné-előadása
csúfondáros, bohózatos felszabadultsá-
gában mindvégig emberközeli és színész-
központú játék. Új változat ez, mert
Csokonainak ez a bohózata, amely mint-
hogy az ex-tempore-színjátszás módsze-
reivel készült, vázlatos alapszövegével és
inkább típus-, mint egyénített alakjaival
korábban több változatban és nem-
egyszer - teljes joggal - bábstílusban vagy
a commedia dell'arte modorában került
sikeresen színre. Ezúttal viszont már a
bájosan primitív színpadképpel, a drótra
kifeszített elhúzható rövidke kék-festő
függönnyel és a kedves esetlenséggel
berendezett lim-lomos szatócsüzlettel
eleve jelzi a házilag összeeszkábált
diákszínpad világát. Ilyen játékosan, ke-
resetlenül közvetlen és ugyanakkor sza-
tirikusan parodizáló az egész előadás. Az
alaphangot természetesen itt is a
címszereplő és központi figura, Karnyóné
alakítója, Törőcsik Mari üti meg. Se
hosszú orr, se groteszk vörösséggel
csúfító maszk nincsen. Az ismert és
mégis mindig más Törőcsik-arc válik
„natur" fakósággal és lila főkötővel öre-
gecske kanizsai kalmárnévá. Kacagtatóan
groteszk, torzult, de végig emberi és
szánandó, kissé szívfacsaró. Pénzgyűjtö-

gető, de „már menyecske korában is
petyhüdt" kalmár férje mellett összeszá-
radt asszony, aki most, hogy férje a fran-
ciák fogságából három éve nem tért
vissza, a tisztes özvegyi álarc mögött
álszenteskedve-édeskedve, ravaszkodva
próbálja pénze segítségével kielégíteni
férfiéhségét. A két léhűtő ficsúr, a két
„szeleburdi" Tipptopp és Lipitlotty által
kihasználva, hitegetve, majd durván
megalázva szánja el magát a patkánymé-
reggel való öngyilkosságra. Mesterien
jellemez és bájosan groteszk Törőcsik
Mari, amint vissza-visszatérő sztereotíp
szavajárását - „szegény férjem, ha te most
élnél, az isten nyugosszon meg" - minden
alkalommal más-más változatban önmagát
öntudatlanul leleplező kézmozdulattal
kísérve egyre fokozódóan kitörő kacagást
tud kiváltani. Egyet-len túljátszott „poén"
nélkül szellemesen tragikomikus. Amint a
Lipitlottyal való nagyjelenetben pipiskedő
bájolgásaiból kitörve a felháborodott
megcsalatásból, a ficsúr hamis „szerelmi
vallomásától" ismét léprecsalva,
örömmámorában, szinte támolyogva,
esetlenül széles gesztussal törli Lipitlotty
kontóját, az a színpadi mozgás és a
pantomimhumor remeklése. Majd amikor
Lipitlotty durva sértéseit menyecskés
hetykeséggel még mindig tréfának veszi,
mind-addig, míg a dermesztő
kijózanodásnál a gutaütés határán
földrezuhanva panaszos, anyókás
nyögdécseléssel feltápászkodik - ez
csakugyan hamisítatlan Törőcsik, hiteles
Karnyóné és ragyogó komédia.

A kiegyensúlyozott rendezésben vala-
mennyi szereplő tökéletesen a helyén van,
élvezettel komédiázik, él a darabban.
Kitűnő a csalók, álszentek, egymást
becsapó szélhámosok és rászedettek feje
tetejére állított világában a jó szándékú,
józan kereskedősegédet, Lázár deákot
alakító Gelley Kornél. Bumfordi, zavaros
politikai „értesüléseit" mindig találóan és
mértéktartóan poentírozza. Jó a
félkegyelmű Samuka, a mindent össze-
keverő Hanswurst szerepében Szacsvay
László. Tenyerestalpasan ravaszka és
romlottka Moór Mariann szemrevaló
Borisa. Eleven a két szeleburdi szerepé-
ben Felföldy László és Benedek Miklós.
Szerepköréből adódóan bizonyos mértékig
más minőségű, ennél rikítóbb,
szatirikusabb komikumot képvisel Major
Tamás Kuruzs-alakítása. „Doktor, borbély,
alchimista Kéznéző, chiromantista/,
Zsibvásáros és drótvonó /Poéta és
kosárfonó, mondja róla a színlap.

Samu (Szacsvay László) és Karnyóné (Törőcsik Mari). (Iklády László felvételei)



Ennek az emígy meghatározott alaknak a
darab cselekményében a többitől eltérően
nincsen semminémű aktív funkció-ja.
Minden jel szerint ez a legtöbb hazai
élménnyel színezett alak, Csokonai leg-
személyesebb önironikus vallomása a
darabban. A hat évvel korábban még
debreceni diákéveiben írt Tempefőiben a

mélyről fakadó felkiáltás - „Az is bolond,
aki poétává lesz Magyarországon!" - az
éhező költőben és a vele szemben álló
megvásárolható Firkász személyében öl-
tött testet. Itt most már nem könyvél-
ményről van szó, hanem az élettel való
találkozás, a csalódottság, a reményektől
elhagyott tépettség, a kollégiumhól
kicsapott, Lillájától megfosztott, állásáért
hasztalan instanciázó, szüntelen mecéná-
soknak udvarló költő, a betegségben
kuruzslókkal találkozó Csokonai maga-
tartása sűrűsödik groteszk torzképpé.
Színészkedésre, mókákra, alakoskodás-ra
hajlamos természete tör ki keserű ka-
cagásban; a „kenyérért, borért, fekhelyért"

alkalmatosságra verseket író költő kacag
önmagán és a magyar parlag állapotán.

Major Tamás ebben a féktelenül ri-
pacskodó, komédiázó, vásári kikiáltó
módján „névnapi köszöntőt - kupec-
poézist -" ajánló, kezét-lábát hányó Ku-
ruzsban hátborzongatóan éreztette ezt az
öniróniát.

A másik ilyen a cselekményben részt
nem vevő, ám sokkal egysíkúbb szerepet
szellemes karikatúrában túlhajtó, mulat-
ságos alakítás Avar István Karnyója. Ez az
alak, mint ismeretes, azért került a
darabba, hogy a Mantua elestével hiva-
talosan elrendelt hálaadó ünnepségek
francia- és jakobinusellenes szólamait
beékelhesse a darabba. Csokonai ezzel
„jóvátette" azon bűnét, hogy egy előző
színielőadás alkalmával a tiltott Rákóczi
indulót énekeltette, amivel nemcsak saját
szánalmasan sanyarú „kenyerét"
veszélyeztette, hanem félő volt, h o g y az
osztrák hatóságok „széthányják" az iskolát.
Ennek a franciaellenességnek expozíciója
már korábban is megjelenik Törőcsik Mari
groteszk, kacagtató haldoklási
paródiájában: „Párkák, lidércek, fúriák! /
Republikánus franciák! Meg-testesült kan
angyalok! Fogjatok el, mert meghalok."

Karnyó megjelenése közismerten a darab
dramaturgiailag megoldatlan része. A
hosszú útibeszámolóval leáll az eddig
pergő cselekmény. Örültünk, hogy a
rendezés nem kurtította meg, hanem
ehelyett a végsőkig fejreállított paródiává
formálva a fran-

ciákat ócsárló, a császáriakat éltető szó-
lamokat - szórakoztatóan megoldotta a
jelenetet. Az „éltetéseket" a monoton,
szenilis hanghordozás közepette ültő
helyzetéből hirtelen vigyázzállásba fel-
szökkenve, rongyokba bugyolált lábait
ostoba tenyerestalpas dobogással katonásan
összeverve adja elő derűt keltő komi-
kummal Avar István. A rendezés ezúttal
mindvégig megtalálta a helyzeteket
burleszkszerűen jellemző és a színészek
egyéniségének szabad teret engedő szel-
lemes, egységes mozgásstílust.

A paródiát záró deus ex machina
Tündéreként megjelenő Gobbi Hilda
pufók, szőke cofpos, szárnymozgató,
karácsonyfadíszítő angyalkája, majd pedig
az egész társulat csillagszóró-gyújtogatása
a csúfondáros kedvű forgatag méltó
befejezése.

Változó világ és változó ízlések remek
példája ez a vég. A nyers, sokszor trágár-
ságig természetes kollégiumi „mendikás"

tónuson kívül Kazinczy még a darabok
felépítését, éppen a hevenyészett befeje-
zéseket is kifogásolja Csokonainál. (Nur
muss ich gestehen, dass ich mit seinen
deussen ex machina mich nie zufrieden
stellen konnte" -- írja egyik levelében.)
Ma, amikor a XIX. századbeli „fentebb
stíl", a szentimentalizmus, a romantika és
dagály már nemigen állnak meg színpad-
jainkon, Csokonai vaskosan eleven komé-
diái dacolnak az idővel, és természetes-
nek, nagyon is mainak érezzük a megold-
hatatlant "megoldó", abszurd, groteszk
befejezést: a színpadon szerte heverő
halottaknak, a lepuffantott illetve ön-
gyilkos szeleburdiaknak, az álomporral
felcserélt patkányméreggel öngyilkos
Karnyónénak és a rómeói pózban tetsz-
halott felesége mellé ájuló Karnyónak
„Serti furti kurvanyátok" varázsigékkel
való feltámasztását.

A Karnyónénak századunkban és min-
denekelőtt a felszabadulás óta kialakult a
színpadi tradíciója, ugyanakkor Horváth
János első méltatását követően tudo-
mányos elemzések sora boncolta sokol-
dalúan Csokonai sziporkázó kis játékát. A
Nemzeti Színház előadásában már ott
éreztük Puhánszkyné és Vargha Balázs
idevágó kutatásainak, de talán Bécsy
Tamás legújabb fejtegetéseinek nyomait
is. Az előadás nem jelent éles szakítást a
korábbi tradíciókkal, de ezeken túl-lépve a
gyermetegen burleszk paródia
tűzijátékában mélyebb tragikomikus
hangokat vegyítő felfogással gazdagította
a darabról eddig kialakult képet.

Csányi Árpád díszletei, Schäffer Judit
jelmezei és Dávid Gyula zenéje stílusosan
szolgálták a művek szellemének felidé-
zését. Adósságtörlesztés és hagyomá-
nyaink előtti tisztelgés a Magyar Elektra
és a Karnyóné előadása. Major Tamás és
munkatársa, Bodnár Sándor izgalmas, új
inspirációkkal teli „ébresztésével" el-jött
Bornemisza és „Vitéz Mihály" drámái
számára a Nemzeti Színházban a „tapsos
feltámasztó nap".

Bornemisza Péter: Magyar Elektra
(Nemzeti Színház)

Rendezte: Major Tamás. Díszlet: Csányi
Árpád. jelmez: Schäffer Judit. Zenei vezető:
Simon Zoltán. Dramaturg: Benedek András.

Szereplők.: Avar István, Gelley Kornél,
Máthé Erzsi, Törőcsik Mari, Moór Mariann,
Gobbi Hilda, Szacsvay László, Major
Tamás.

Csokonai Vitéz Mihály. Az özvegy Karnyóné s a
két szeleburdiak

Szereplők: Avar István, Törőcsik Mari,
Szacsvay László, Gelley Kornél, Felföldy
László, Benedek Miklós, Major Tamás,
Moór Mariann, Gobbi Hilda, Dimulasz
Nikosz f. h.

E számunk szerzői:

BALÓ JÚLIA újságíró, a Film Színház
Muzsika munkatársa

BERKES ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Ifjúság munkatársa

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

MÁNDI TERÉZ színháztörténész

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a CSEPEL
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész, táncesztéta

SZEREDÁS ANDRÁS a Pannónia
Filmstúdió szinkrondramaturgja

TARJÁN TAMÁS az ELTE XX. százacíi
magyar irodalom tanszékének tanársegédje


