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Szellősi	Anna	jegyzete

Szellősi	Anna

Karády
              
A múlttól a jelenig visszhangzó dalok
                        

Hadd	 kezdjem	 egy	 személyes	 emlékkel.	 Ugyanis	 az	 én	
kapcsolatom Karády Katalinnal nem indult valami biztató -
an.	Gyerekkoromban	sikítófrászt	kaptam,	mikor	az	anyám	
századszor is betette a magnóba a rongyosra hallgatott 
Tudok egy dalt	című	kazettát,	és	megszólalt	az	az	összeté -
veszthetetlen búgó hang, és olyan alakokról, események -
ről	 énekelt,	 amikről	 fogalmam	 sem	 volt,	 de	 az	 egészet	
szörnyen szentimentálisnak tartottam. Kénytelen voltam 
ilyenkor	a	kimenekülni	a	hangtérből,	és	a	„csodawalkman-
em”	 segítségével	 az	 éppen	 akkor	 aktuális	 popzenekarok	
számaiba elmerülni, akikre már nem is emlékszem.
És	ma,	járom	a	pesti	utcákat	és	ez	a	nő	mindig	szembe -
jön!	 Kapócs	 Zsóka	Karády	 estje,	 film	 az	 életéről,	 Szalóki	
Ági	 énekli	 a	 dalait…	Mit	 tudhat	 ez	 az	 „ősdizőz”,	 hogy	
újra	és	újra	feltűnik	a	köztudatban?	Miről	szólhatnak	ezek	
a dalok, amik nem hagyják nyugton az embert? Ki volt 
Karády valójában?
Ezt	megfejteni,	 és	 legyőzni	 a	 gyermekkori	 előítéletemet,	
meglátni	valamit	a	felszín	mögött,	ebben	segített	Pénzes	
Csaba monodrámája, a Karády.
A	darabot	elég	rég	láttam	a	Hevesi	Sándor	Színház	kama -
raszínpadán,	 élőben,	 de	 segített	 az	 előadásról	 készült	
DVD.	A	jól	megkomponált	felvétel	megőrizte	a	játék	felejt -
hetetlen hangulatát. A képeket nézve tényleg úgy érzi az 
ember,	 hogy	 ott	 van	 a	 kis,	 kopott	 művelődési	 házban,	
valahol	vidéken,	érződik	a	füstszag,	használtak	a	kellékek,	
berezonál	a	mikrofon…	így	 lehetett	akkor	 is,	az	ötvenes	
években, mikor a darab játszódik.
A	 nyitójelenet	már	 kinéz	 a	 közönségre,	 bevonva	 őket	 a	
játékba.	A	kultúrház	–	 igen,	ez	az	a	szó,	amit	kerestem!	
–	igazgatónője	személyesen	fogadja	az	előadásra	érkező -
ket. A szerepet Csávás Dóra annyira jól hozza, hogy szinte 
sajnálom, miért nem kapott nagyobb hangsúlyt a darab -
ban. Idegesen vihorászik, nem találja a kulcsot, elfelejti 
a	 virágot,	 annyira	meg	 van	 illetődve,	 hogy	 a	Művésznő	
a	 fellépésével	 megtiszteli	 őket	 és	 őt	magát.	 Előkészíti	 a	
hangulatot,	idegessége	átragad	mindenkire,	a	nézők	izga -
tottan	 fészkelődnek,	 miközben	 az	 igazgatónő	 az	 ájulás	
határán tördeli a kezét.
Ki kell emelnem a zenekart, akik mindennek a „láznak” 
a kontrasztjaként teljes lelki nyugalomban cigarettáznak 
és beszélgetnek, mikor a közönség megérkezik és csak 
akkor hajlandók felkászálódni, mikor Karády már tény -
leg	a	mikrofon	előtt	áll.	Azért	 fontos	kiemelni	a	zenekar	
játékát,	ami	nem	csak	zenei,	de	színészi	 is	egyben,	mert	
végig látszanak. A háttérben bár, de végig jelen vannak, 

és	ők	 képviselik	 azt	 a	nemtörődömséget,	 azt	 a	 rutint	 és	
azt	az	időtlenséget,	hogy	nekik	aztán	teljesen	mindegy,	ki	
énekel.	Hiszen	ők	már	kísérték	ezt	és	azt,	„kiscsillag”	A-t	
és	„nagy	sztár”	B-t,	mit	nekik	egy	Karády,	ő	is	ugyanúgy	
eltűnik	majd,	mint	a	többiek,	és	akkor	jön	valaki	más,	aki -
nek készségesen meggyújtják a cigarettáját, ha arról van 
szó.	Remek	háttér!	Szinte	egy	élő	díszlet!
Aztán	 megérkezik	 Karády.	 Dívás	 kalapban,	 rókaszőrme	
pelerinnel a nyakában, kezében utazótáska, mintha csak 
egy állomáson lenne, a vonatra várva és közben elénekel 
egy -két dalt, csak úgy, a maga szórakoztatására.
A	 darab	 a	 művésznő	 életéről	 szól.	 Gyermekkoráról	 a	
durva apával, a vágyról, hogy kitörjön egyhangú és szür -
ke	 életéből,	 és	 aztán	azzá	 váljon,	 amivé	 lett,	 színész-	 és	
énekesnővé.

Pénzes	 Csaba	 a	 dokumentumdarab	 írója	 és	 rendezője.	
Adaptációjából süt a tisztelet és a rajongás, amit alapos 
kutatás után, hiteles életrajzi elemekkel, megható fikci -
ókkal,	érzelmes	és	könnyed	dalokkal	megtűzdelve	kínál	a	
nézőknek.	Lehozza	közénk	a	bálványt.	Megpróbálja	láttat -
ni	a	dráma	mögött	a	naivságot,	a	bonyolult,	érzelmektől	
fűtött,	 intelligens	 asszonyban	 a	 sekélyes,	 pletykálkodó,	
divatbolond	 kislányt,	 a	 művészben	 a	 nőt.	 Nem	 könnyű	
feladat,	de	a	szerzőnek	sikerült.	Szövegében	váltakoznak	
a	mély	gondolatok,	élettapasztalattal	átszőtt	szentenciák,	
morális kérdések, azokkal a kedves, személyes emlékekkel, 
amik	valóban	esendően	emberivé	teszik	személyét.
A	hősnő	egyik	pillanatban	a	halál	és	a	szerelem	kapcsola -
táról mereng, majd egy szomorkás mosoly… és máris arról 
van szó, hogy mennyire szereti a telefont és azon a barát -
nőivel	pletykálkodni.	Miért	van	ez?	Talán	megijed	valaki	a	
saját gondolataitól, és inkább eltereli a témát? Meglehet. 
Pénzes nem hagyja, hogy a darab ellaposodjon, és túlsá -
gosan	 egysíkúvá	 váljon.	 Ezek	 a	 csapongások	pedig	még	
életszerűbbé	teszik	Karády	alakját	és	karakterét,	aki	éppen	
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annyira	bohókás	művész,	mint	amennyire	esetlen	kislány,	
aki nem érti, miért történnek vele a dolgok. Aki nem érti, 
mit látnak benne az emberek, cinikusan idézi: azt mond -
ták	róla,	hogy	ő	az	„a	nő,	akiben	a	végzet	szimbóluma	ölt	
testet”, ám ennek ellenére tisztában van az adottságaival, 
értékeli	a	saját	művészetét,	gyűjti	a	róla	készült	fényképe -
ket, és attól retteg leginkább, hogy elfelejtik.
Egy ilyen összetett személyiség megformálásához, egy 
ilyen	 csapongó	 lélek	 kifejezéséhez	 nagyon	 meggyő -
ző	 színészi	 játék,	 erőteljes	 nőiesség	 és	 magabiztosság	
szükséges.	És	itt	jön	a	képbe	Pap	Lujza,	aki	a	főszerepet	
alakítja.	Nem	tudom,	a	 rendező	elképzelése	volt-e	 vagy	
a	színésznő	elementáris	személyiségéből	jött,	de	annyira	
szimpatikus,	hogy	Pap	Lujza	nem	leutánozza,	lekopírozza	
Karádyt. Persze néhány kellék, a kalap, a haj, a smink 
elengedhetetlen ahhoz, hogy átérezzük a kort és a mili -

őt,	 de	mindezek	 ellenére	 a	 színésznő,	miközben	 eggyé	
válik, nem a személlyel, hanem annak érzelmeivel, mégis 
önmaga marad és pont emiatt olyan nagyon hiteles az 
egész.
Mikor énekel, egyáltalán nem játszik. Nem gesztikulál, 
nem kacsint, nem próbálja meg értelmezni a dalokat. 
Egyszerűen,	egyenesen	áll	és	hagyja,	hogy	a	dalok	beszél -
jenek helyette, mert érzi, hogy személyiségét olyannyira 
kifejezik ezek a sanzonok, hogy a gondolatokat kár lenne 
mimikával, vagy bármivel megzavarni.
A	prózai	 részeknél	 aztán	 igazából	megcsillan	 Pap	 Lujza	
tehetsége.	 Amikor	 „díváskodnia”	 kell,	 nem	 teátrális,	 de	
elegáns	és	kicsit	 lekezelő,	hogy	utána	egy	szempillantás	
alatt	átváltozzon	lelkes	kislánnyá,	akinek	a	legfőbb	öröme	
a vásárlás, a garbók és a retikülök, és aki egyben, mint egy 
harmadik	személy,	saját	maga	rezonőrévé	válik,	jót	mulat	
önnön	gyengeségén.	Amikor	a	háborús	időkre	emlékszik	
vissza, szeme könnyes és nem tudjuk, azért -e, mert ok 

nélkül meghurcolták, a fronton harcolók értelmetlen 
halála miatt, vagy azért -e, mert betiltották a lemezeit. 
Pap	Lujza	egyszerre	könnyed	és	átszellemült.	Szépen	éne -
kel, de még szebben játszik: nem hagyja egy pillanatra 
sem	megfeledkezni	 a	 nézőt	 arról,	 hogy	Karády	honnan	
jött, hogy milyen sorsa volt. Végigviszi az egész darabon 
és	 egy	 szemöldökrándulással,	 egy	 elmélázó,	 lefelé	néző	
mosollyal, emlékeztet minket arra, hogy ez az egész, nem 
olyan	vidám	és	 rózsaszín,	mint	amilyennek	 látszik,	 vagy	
amilyennek	ő	láttatni	akarja.	Meghatóan	mutatja	be,	az	
önmaga	értékeit	lekicsinylő,	de	mégis	néha	önimádó	nő	
tétovaságát egyetlen félbehagyott kézmozdulattal.
Pap	 Lujza	 arcjátéka	 is	 nagyon	 kifejező.	 Nagyon	 fontos	
ez	 egy	 monodrámában,	 ahol	 nincsenek	 színésztársak	
és	 a	 nézők	 kritikus	 tekintete,	 csak	 rá	 szegeződik.	 Lujza	
hunyorog, ha a szöveg ironikus, meghatódik a szerelmes 
részeknél, elharapja a mondatokat és beharapja száját, 
ha bizonytalanságot kell tükröznie és nagyon komor, 
amikor a háborúról beszél.
A háborús korszak megidézése nagyon hangsúlyos a 
darabban.	Az	író	Karády	szájába	adta	a	nézeteit	a	háború	
értelmetlenségéről	 és	 arról	 a	 nagyon	 fontos	 és	 nagyon	
mai	 problémáról,	 hogy	 egy	 művésznek	 mennyire	 kell,	
vagy nem kell részt vennie a politikában, és hogy magá -
nak	a	művészetnek	kell-e	jobbra	vagy	balra	„fordulnia”	,	
vagy	egyszerűen	muszáj,	mert	rákényszeríti	a	történelem.	
Karády nem is érti, hogy gondolhatták róla, hogy ennek 
vagy	 annak	 a	 rendszernek	 az	 ellensége,	 hiszen	 ő	 nem	
tett mást, csak énekelt és nem tehetett róla, hogy a dalai 
az egyik kornak mást jelentettek, mint a másiknak. „Én 
középen	állok.”–	mondja	Karády	és	a	darab	szerzője.
A darab egyik kulcsmondata, amely számomra a leg -
fontosabbat fejezte ki, szintén ebben a részben hangzik 
el,	mikor	Karády,	visszaemlékezve	a	vele	történtekre,	 így	
beszél: „Én nem félek a náciktól, nem félek a kommunis -
táktól,	én	a	senkiktől	félek.”	A	senkiktől,	akik	mennek	az	
ideológiák után, és azt szajkózzák, amit az éppen aktuális 
propaganda	kíván.	A	 senkik,	 akik	 felemelhetnek	 valakit,	
de	aztán	le	is	taszíthatják,	ha	úgy	szottyan	kedvük,	azok,	
akik	 vagy	megveszik	 egy	 énekesnő	 lemezét,	 vagy	 nem,	
mert „rendszerellenes”. És akiknek az emlékeiben vagy 
tovább él valaki, vagy elfelejtik, mintha soha nem is lett 
volna.
Nos, Karádynak nem kell attól tartania, hogy elfelejtik. 
Hiszen	 aki	 túlénekelte	 a	 bombázó	 repülők	 zaját,	 annak	
meg se kottyan áténekelni pár közönyös évtizeden. Ez a 
darab	méltó	emléket	állít	a	tehetséges	énekes-	és	színész -
nőnek,	de	mégsem	 inkább	neki,	hanem	egy	embernek,	
egy	Nőnek,	aki	a	maga	korában	megpróbált	kiemelkedni	
a	tömegből.	Nem	hagyta	magát	megfélemlíteni	és	meg -
törni, nem állt egyik oldalra sem, csak énekelt és próbálta 
megőrizni	 önmagát,	 a	 múlttól	 a	 jelenig	 visszhangzó	
dalokat.

„Én középen állok.”


