
CSÁKI JUDIT

Kapolcs és környéke

A Karnyóné nyári előadásáról

Ha mindössze annyiról lenne szó, hogy
felfedeztetett egy újabb nyári színházi
játszási hely az országban - akkor is mu-
száj lenne írni a Kapolcson bemutatott
Karnyónéról. Más kérdés, hogy ennyi in-
dok - vagy ez az indok - nem lelkesítené a
kritikust akkor, amikor minden (mű)-
várfal tövében, minden patakparton kétes,
kulturálisnak álcázott, színházi típusú
vállalkozások ütik föl a fejüket, miközben
az igazi nyári színház mennyiségben is,
minőségben is egyre fogyatkozik.

Kapolcson azonban nem egy új nyári
színház nyitotta meg természet adta ka-
puit, hanem egy egész fesztivál, igaz, csak
négynapos. E rendezvénytípusból is bő-
séges a termés látszólag, akár tényleg
fesztiválnak, akár művészeti napoknak
becézik. S még az sem ritka, hogy egy
ilyen eseménysor magánkezdeményezés-
re jön létre, mint ez a kapolcsi is. (Az már
elég ritka, hogy a magánkezdeményezést
az MTA-Soros-alapítvány, az Eötvös-
alapítvány, az ÁISH és a Veszprém Me-
gyei Tanács művelődési osztálya támo-
gatja némi pénzzel.)

Az pedig már - némi eufemizmussal -
kifejezetten atipikus, hogy a művészeti
álca mögül ne tűnjön elő azonnal a ko-
runk vállalkozásait jellemző üzleti karak-

Hegedűs D. Géza Nagy László-verset mond Kapolcson

ter, amely bizonyos reklámhordozók sze-
repeltetésétől a leplezetlenebb formákig -
lángossütő, műanyagfigura-árus, mégki-
nem-talált-tuti-üzlet - futja ki magát.

Ez a kapolcsi ügy - és erről igazán bő-
ségesen írt már a mi szaklapunknál gyor-
sabb napi- és hetisajtó - nemcsak azért
más, mert Márta István zeneszerző nem
ért az üzlethez, még kevésbé a fröccsön-
téshez. Azt mondják, Márta István fel-
kent álmodozó, aki igazán önzetlenül
akart néhány kellemes napot szerezni a
nemrégiben megszeretett kis falunak,
meg másoknak is, akik egy kis játszásért,
együttlétért és közös élményért elrándul-
nak a Balaton-felvidékre. Azt is mondják,
hogy mint a felkent álmodozóknak, Márta
Istvánnak is jutott elég pofon a szervezés,
kilincselés, könyvelés és pénz-
összekoldulás során; elég ahhoz, hogy ez
az első alkalom mindjárt az utolsó is le-
gyen.

Nekem úgy tűnt, hogy Márta István, a
Kapolcsi Művészeti Napok főszervezője
elsősorban profi; egyszerre tekintett tar-
talomra és formára, s nem hanyagolta el a
munkafolyamat földhözragadt, ám elen-
gedhetetlenül szükséges részleteit sem. A
Kapolcsi Művészeti Napokat megelőzte
egy nem is oly hatalmas, ám jól szerve-
zett s még jobban időzített, azaz nagyon
hatékony reklámhadjárat, a helyszínen
profi tájékoztatás, térkép és információ
várta a távolabbról érkezőket, sajtócédula
az újságírót meg a fotóst. Meg egy lelkes,
nagyon is eleven falu, melynek apraja-
nagyja az utcán mozgott a helyszínek
között, érdeklődve és segítőkészen. Eny-
nyit a körítésről, melynek szerepe nem

oly csekély, mint amatőr szervezők hinni
szeretnék: mindent eldöntő.

A program gerincét egy színielőadás
adta - és az ürügyet is arra, hogy ilyenfor-
mán lapunk foglalkozhasson az egésszel -;
Csokonai Vitéz Mihály: Özvegy Kar-
nyóné s az két szeleburdiak című művét
adta elő egy alkalmi társulás Csiszár Imre
rendezésében. Afféle baráti-kollegiális
szervezés eredményeként.

Márta Istvánnak - úgy látszik - elég sok
barátfélesége van a szakmában. És akadt
elég játszási hely is mindannyiuk-nak a
faluban és környékén.

Galkó Balázs például a Kocsma-szín-
nek elnevezett kocsmába került, ahol
„kocs-reált" adott elő. Az intézmény
eredeti karakterét teljesen híven meg-
őrizték a vendégek, színné a helyszínt
mindössze az tette, hogy csomagolópapí-
rokra régen és mostanság letűnt jelszótö-
redékeket mázolt egy kellően - azaz mű-
vészien - hanyag kéz. A produkció -
színfolt volt, annyi bizonyos.

Voltak kiállítások, templomban grafi-
kák, művelődési házban kerámiák és ru-
hák; volt Mandel Quartett-koncert meg
más koncertek is; dobolt Bubik István és
Sipos András; volt táncház ifjabb Csoóri
Sándor és zenekara vezetésével; volt
Gryllus Vilmos és Levente Péter; volt
építésztalálkozó, dudazenekar, Hegedűs
D. Géza és Cseh Tamás.

És a Kocsma-szín mellett volt Magtár-
szín I. meg II.; volt Márta István házában
egy Pajta-szín is, amely részint gyönyörű,
részint viszont mindegyik oda tervezett
rendezvény számára kicsi volt a harminc-
harmincöt nézőt befogadni képes pajta.
De volt előtte egy udvar, oda költözött ki
vagy kétszáz-kétszázötven nézőjével pél-
dául Hegedűs D. Géza, és a Cseh Tamás-
Márta István-koncertnek is akadt na-
gyobb tere.

Hegedűs D. Géza merésznek ható vál-
lalkozása volt a Nagy László-műsor,
amely eredetileg persze nem volt merész,
csak akkor vált azzá, amikor kiderült,
hogy az udvar a helyszín, s a szabad ég-
bolt szab akusztikát. Hegedűs D. Géza
profi színész és profi előadó; a gyerekek
természetszerűen lankadó figyelmét épp-
oly kedves higgadtsággal tűrte és kezelte,
mint amilyen makacs elszántsággal bir-
kózott a végtelen térrel. Mindkét vonat-
kozásban sikeres volt; hogy Nagy László
verseinek markáns fővonalaira és erőtel-
jes színeire koncentrált a finom árnyala-
tok érvényesítésére igazán alkalmatlan
térben. A versek „megszólaltak", köztük
a Rege a tűzről és a jácintról meg a Me-
nyegző is.

A szintén a Pajta-színben tervezett Cseh
Tamás-Márta István-koncertet is



Cseh Tamás és Márta István a Pajta-színben

költöztetni kellett; nyolcszor-tízszer any-
nyi néző volt kíváncsi a Belváros közepé-
ben gyökerezett dalokra, mint amennyire a
borúlátó szervezők számítottak.

S hogy ki volt a közönség? A falu és a
szomszéd falvak, természetesen; azután,
egy kollégám szavával szólva, tout Buda-
pest. A szakmai barátok és a kritikusok,
akiket ezek szerint még mindig érdekel, ha
„két fedőt összevernek valahol", de előbb
megnézik, ki veri össze. S ha bárki
fesztivált vagy művészeti napokat tervez,
nem árt, ha számol ezzel; ma már az úgy-
nevezett elfogulatlan kötelességtudat he-
lyett a várható színvonal és a megjósol-
ható műélvezet vezeti ezt a kört. Az vi-
szont akár Kapolcsig, melynek tán a ne-vét
se hallotta korábban.

Voltak azután balatoni nyaralásról
idelátogatók - a gyönyörű nagy pocsolya
mellett ugyanis semmi nincs. Szóval volt
sok kocsi meg sok bicikli.

Mind elfért persze szép kényelmesen
abban a kis völgyben, amely a Magtár
Színpad parkolójául szolgált. A Magtár
Színpad pedig ügyesen beékelődött egy
várfalszerű építmény (valójában magtár)
tövébe, a „fapados" és tetszés szerint bő-
víthető nézőtérről pedig nemcsak a szín-
padra, hanem a szomszédos dombokra is
pazar kilátás nyílt. Azt valószínűleg túlzás
lenne állítani, hogy a Karnyónét az isten is
ide teremtette; de ha már színházat
játszanak itt, hát a Karnyóné éppen
megteszi. Ez a drámai opusz ugyanis nél-
külözi a tekintélyes művészeti ág tekinté-
lyének súlyát.

Lehet persze magvas üzeneteket ma-
gyarázni Csokonai Vitéz Mihály komé-
diája mögé - belé aligha. A költő életmű-
vében még a versekhez képest természet-
szerűen sokkal ritkábban felemlegetett
színművek közt is mintegy mellékesen
szokták kezelni a Karnyóné című szatírát.
Ha Csokonai és színdarab - Méla Tempe-
fői; ha Csokonai és szatíra - akkor Do-

rottya, a vígeposz.
Az Özvegy Karnyóné s az két szelebur

diak 1799-ben íródott, a száműzetésnek is
beillő néhány éves csurgói tanárkodás
idején. A Debrecenből kiebrudalt költő
társadalmi indulatainak kifejezése fellel-
hető az ekkortájt született versekben - a
Karnyónéban fölösleges keresni. Sokkal
inkább érdemes visszautalni a debreceni
kollégiumi tanári időszak végén keletke-
zett bohózatra, a Gerson du Malheureuxre,
amely nemcsak címében utal francia
hatásra, hanem valóban őrzi Voltaire és
Rousseau szellemiségét. Egyébként kife-
jezetten iskolai vígjátéknak készült -
akárcsak négy évvel később a Karnyóné-;
ennek megfelelően markáns bohózati
eszközöket, szélsőséges figurákat, kemény
komikus hatásokat szerepeltet benne a
költő. Közelebbi rokon a szintén 1799-ben
írott Cultura című vígjáték - amelyet a
csurgói iskolában együtt mutattak be a

Karnyónéval -, nem témáját tekintve,
hanem felépítését, megformálását és
stílusát.

A Karnyóné tulajdonképpen könnyű
szatíra, mégpedig nemcsak bizonyos em-
beri-társadalmi archetípusok szatírája,
hanem a Csokonai által felsőfokon művelt
rokokó stílusvilágáé is. Előbbi nyíl-tan és
közvetlenül, utóbbi szintén egyértelműen,
bár közvetetten munkál a mű-ben; éppen a
tárgy, a figurák és stílusuk, illetve
Csokonai költői életművének csak-nem
egésze ellenpontozzák egymást. A
Karnyóné harsány opusz, s talán ez a ve-
szélyesnek is mondható jellegzetesség
tartja távol tőle a profi színházakat, míg
máig kedvelt anyaga az iskolai színjátszó-
köröknek.

A kapolcsi domboldalon elfér a har-
sányság. Az intenzív képi és stiláris hatá-
sokat kedvelő Csiszár Imrének ugyan nem
igazán sajátja, viszont - tán éppen ezért -
mutatkozik némi garancia arra, hogy a
harsánysággal szinte mindig együtt járó
közönségesség nem férkőzik be a ha-
táselemek közé.

A rendező mintha a magyar népszín-
művek előzményét vélné felfedezni a

műben - nem is alaptalanul. Innen viszont
alig egy ugrás a népszínmű szatirikus
stilizációja, elsősorban a figurák és
stílusaik révén. E felfogás következtében
viszonylag egyértelmű „használati uta-
sítás" áll a színészek rendelkezésére,
amelyet biztonságosan és elegánsan kö-
vetnek is.

A másik döntő momentum az előadás-
ban - a környezet. Részint a szabad ég-
bolt, részint a táj, a közönség, az alkalom
együttes atmoszférája. A diákszínjátszás-
ból ügyesen „nyári-színháziasított" Samu
például nem elsősorban Karnyóné fiát,
hanem a falu (Csurgó és Kapolcs) kedves
bolondját adja, a szerepet játszó
Hunyadkürti István minduntalan kiszökik
a történetből, közvetlenül és intenzív
kapcsolatot tart a közönséggel, mintegy
előkészíti, majd pedig ébren tartja bennük
a megfelelő, komédiai befogadást. Szóval:
nevettet.

Nevettetnek persze a többiek is, bár nem
spontán viccekkel és clownos tréfákkal,
hanem a stílparódiával. Tipptopp és
Lipittlotty, az a bizonyos két szeleburdi,
aki jól felfogott anyagi érdekből a férfira
éhes Karnyóné körül legyeskedik, a ko-
rabeli társadalom jellegzetes figuráinak
keserűen mulatságos jellemrajza mellett
helyzetkomikumok egész sorát vezeti elő.
Bregyán Péter és Nemcsák Károly (ez
utóbbi bőségesen merít a Radnóti Színház
Kísértetcsárdás című előadásának általa
játszott búsmagyarjából) a népies-diákos
színjátszás hagyományát felelevenítve
élnek a rögtönzés eszközével is - ezen
aztán velünk együtt ők is remekül
szórakoznak.

Karnyóné, a címszerep - vígeposzi fi-
gura, tehát alapvetően epikus, bár azon
belül kétségtelenül komikus. Akció nem
jut neki, hiszen az akció az ő valamilyen-
sége körül folyik, ezért aztán neki ezt a
bizonyos vaumilyenséget kell játszania,
szüntelenül. Berek Kati sok apró poénnal,
mozgással és mimikával igyekszik
színpadiasítani ezt az alapjában szána-



lomra méltó s csak utána kacagni való
öregedő asszonyt.

Kubik Anna Boris szobaleánya már egy
„tiszta" népszínműből pattant erre az
alkalmi színpadra, és egyszerre könnyed
és fegyelmezett koreográfiával életre is
kel. Kubik jó komika - s ebben az elő-
adásban még az is belefért a képbe, hogy e
képessége hatását a kollégákon mérje le.
Ez a törekvés egyébként kölcsönös volt.

Kerekes József Lázárt, Karnyóné bol-
toslegényét játszotta. Sok tennivaló neki
se jut - leginkább egyengeti a soványka
cselekményt -, de karakterábrázolása
pontos és hatásos.

Miként nemcsak egyes figurák, hanem
egyes kiemelt jelenetek is azok. Kar-
nyóné teátrális öngyilkossága például;
vagy a polihisztor Kuruzs nagyjelenete,
melyben egy univerzális kabát belsejében
hordozza a számtalan foglalkozás kellé-
keit, s éppen a megfelelő pillanatban, egy
megfelelő dalocska keretében mutatkozik
meg a maga teljességében. Végh Péter
tulajdonképpen komoly játékkal ér el
komikus hatást.

A zenei effekteket a színpad szélén ül-
dögélő Gryllus Vilmos adja - az előadás
hangvételénél csöppet kevésbé harsá-
nyan, de ironikusan.

Mint tudjuk, az özvegy Karnyóné nem
is özvegy, csak azt hiszi. A hosszú időre
eltűnt Karnyó ugyanis egyszer csak haza-
toppan - leginkább azért, hogy előadhas-
sa epikus történetét kalandjairól, vala-
mint meghallgassa a többieket. Az álta

lam látott előadásban egy igen makacs
szamár hozta volna haza a Pathó István
által játszott öreg Karnyót - a helyzet
azonban úgy hozta, hogy inkább Karnyó
próbálta hazavonszolni (azaz a színpadra
behúzni) a szamarat. A szamár mellett
voltak egyébként más állatféleségek is - a
nyári színház örök poénjai.

A Csokonai által kitalált tündéri vég -
osztrák import egyébként - ezúttal azért
lehetett az előadás szerves része, mert az
emelőszerkezet néhányszor megtréfálta a
színészeket. A kollektív bajuszragasztás -
közvetlenül a taps előtt - Csiszár Imre
finom és hatásos leleménye; gyengéden
emlékeztet bennünket a tényre, hogy
egykoron alighanem minden szerepet fiú
játszhatott, hála az egynemű iskoláknak.

Négy előadásra született ez a kapolcsi
nyári színházi produkció. S mert jól sike-
rült, az ember hajlamos sajnálni, hogy
csak ennyit ért meg. Pedig valószínűleg
éppen azért volt jó és sikeres, mert való-
ban oda, arra a színpadra készült, nem
egy hosszabb szériára tartalékolva, ha-
nem teljes odafigyeléssel. Ezen a Kar-
nyónén - ez az egy bőr volt.

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s
az két szeleburdiak (Kapolcsi Nyári Színház)
Díszlet-jelmez: Vayer Tamás. Zene: Gryllus
Vilmos. A rendező munkatársa: Mixtay Péter.
Rendező: Csiszár Imre.
Szereplők: Berek Kati, Pathó István, Hu-
nyadkürti István, Kubik Anna, Kerekes
József, Bregyán Péter, Nemcsák Károly,
Végh Péter, Pelsőczy Réka, Fráter Kata.
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A Vízkereszt Miskolcon

Ha egy rendező a pályája során háromszor
is megrendezi ugyanazt a Shakespeare-
vígjátékot, annak bizonyára komoly oka
van. Saját, korábbi színreviteleinek sikere
vagy sikertelensége egyformán késztetheti
az újabb vállalkozásra. Talán az évek
múlásával más kérdések foglalkoztatják a
mű kapcsán, s időről időre különböző
olvasatokat igyekszik színpadra
fogalmazni.

Iglódi István 1973-ban rendezte meg
először a Vízkeresztet a Szentendrei Te-
átrumban. Másodszor a Várszínházban, az
1979-es bemutatót jegyezte. Most ismét a
szabad ég alá képzelte a vígjátékot, amikor
a miskolci Belvárosi Szabadtéri Színpad
előadását létrehozta. Annak idején, a
Várszínházban az Omega együttessel
komponáltatott zenét a szöveghez, ezúttal
Victor Máté számait társította Shakespeare
darabjához. Nincs ebben semmi
kivetnivaló, de azért most sem könnyű
megszokni, hogy Orsino herceg
diszkóritmusban ad (ének)hangot
érzelmeinek, s hogy Olívia - aki itt inkább
hat olasz maffiózó özvegyének, mint
grófnőnek - dalolásával táncdal-
fesztiválok fénytelen emlékét idézi.

A zenével amúgy nincs baj: szakszerűen
és célszerűen komponált muzsika.
Dallamos, slágerszerű és élvezetes, ami-
ben a sok-sok utánérzés is közrejátszik.
Mészöly Dezső dalszövegei prozodikusan
meg-megdöccennek (például leborúlok),
de maga a drámafordítás virtuóz, bár talán
túlzottan naprakész szókészletű és
humorú.

A színészek énekesi teljesítménye hagy
némi kívánnivalót. Borbély László (Bo-
hóc) az egyetlen, aki tudja, hogyan kell
ebben a műfajban igazán énekelni, s
képes is rá. Megvan hozzá az adottsága, az
érzéke és a fölénye: azt csinál a hangjával,
amit akar. A többiek inkább csak
abszolválják a betétszámokat, s ahányan
vannak, annyiféleképpen oldják meg a
feladatot. Mihályi Győző (Orsino) pop-
stílusban igyekszik tartani magát, Kiss
Mari (Olívia) a sanzonoid előadásmódra
szavaz, míg Józsa Imre és Kocsis Judit
táncoskomikus operettpárosra hasonlít,
Igó Éva Violája pedig operadrámai szen-
dét idéz. Borbély mellett Szakácsi Sándor
(Malvolio) a legmuzikálisabb, kár, hogy ő
énekel a legkevesebbet.

Csokonai: Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak (Kapolcs). A két szeleburdi:
Bregyán Péter és Nemcsák Károly (Sárközi Marianna felvételei)


