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A házasságban élő emberek hosszabb
életűek, mint azok, akik nem házasodnak
meg vagy elválnak – állítják különböző
szociológiai és lélektani vizsgálatok. Nem
tudom azonban, hogy a hosszabb
élettartam reménye és ígérete bárkit is
házasodásra késztet-e. Van ugyanis egy
másik statisztika. Eszerint a testi sértések
és az élet elleni bűn-cselekmények
legtöbbjét a családokban követik el. A
házasság lehet menny vagy pokol,
meghosszabbíthatja vagy megrövidítheti az
életet.

A családi lét kétarcúsága, a tartós ma-
gánemberi együttélésben rejlő alternatíva a
színjáték-irodalomban dramaturgiai szabályok
formájában és műfaji tör-vényszerűségekben is
megjelenik. Lope de Vega szerint a tragédiának
halállal, a komédiának házassággal kell
végződnie. S noha a drámairodalom példatára
a norma által kijelölt változatoknál sokkal
gazdagabb, a spanyol író - saját használatra is
megfogalmazott - szabályának van némi
igazsága.

Bizonyára nem véletlen ugyanis, hogy a
komédiák zöme a házasság előtti és abba
torkolló élethelyzeteket ábrázolja, a feléb-
redő szerelem beteljesülését gátló akadá-
lyokkal folytatott-diadalmas-küzdelmet
mutatja be. A tragédiák zöme viszont há-
zasság után, családi közegben játszódik. A
tragédia családképe a társakban (házasfe-
lekben, szülőkben, gyermekekben) való
csalódást, az egymás ellen elkövetett bűnt
és az egymástól való szenvedést helyezi
előtérbe, a komédia a párkapcsolatban
kiteljesedő és magára találó személyiséget
állítja a középpontba. Amikor az európai
újkor kialakulása során a művészet
társadalmi pozícióváltozásának kö-
vetkeztében felerősödik a műfajok keve-
redése, akkor a dráma esetében ez -
egyebek mellett - azzal a következmény-
nyel is jár, hogy tragédia és komédia
nemcsak mint minőség, illetve mint drámai
forma játszik át egymásba, hanem a tárgy-
és témaválasztás is összekapcsolja a
kettőt.

Goldoni Karneválvégi éjszaka című da-
rabja, illetve a Lázár Kati és Jordán Tamás
rendezte kaposvári stúdióelőadás nem
marad meg a komédia keretein belül (még
ha önmagát így is hirdeti); tragikomikus és
tragikus elemek is színezik a drámát és
vele együtt a produkciót. Domenica
(Lestyán Luca) és Anzoletto (Némedi
Árpád) alakjában jelen van ugyanaz
egymásba szerelmes fiatalok dramaturgiai
sémája, a fiataloké, akik különböző

Katalin) értelmiségi vonásokkal felruházva
a nyitott házasság bizonyos jegyeit
képviselik, tolerálják egymás szokásait,
flörtjeit és szükségleteit.

A párosodni vágyók közül a háromszoros
özvegy, Madame Gatteau (Lázár Kati)
először az ifjú Anzolettóra vet szemet, nem
kis szenvedést és kétkedést okozva ezzel
Domenidának, ám végül a házigazdának,
Zamaria úrnak ígéri a kezét. Momolo, a
bohém mángorló (Jordán Tamás) több
nőnek is teszi a szépet, tudja, mire van
szüksége a hipochonder Albának és a
kiéhezett Madame Gatteau-nak, ám a ven-
dégség végére ő is kötélnek áll, s össze-
köti sorsát Polpniával (Németh Judit), aki a
darab során épp Momolo léhaságától és
hűtlenségétől szenved. A harmadik párt, az
ifjakat, Domenicát és Anzolettót az ég is
egymásnak teremtette - a félreértések
tisztázása után már semmi sem mentheti
meg őket egymástól. Egyedül Cosmónak,
az inasnak (Husztóti István) nem kerül
párja a darabvégéig, hiába várja a ven-
dégségbe a szerelmét. Az előadásban
azonban ő is megérkezik, s a sarokban
búslakodó fiú végre felderül.

Az előadásnak az inas jelenléte és tény-
kedése ad keretet. A játéktér közepén ová-
lis asztal, körötte székek, a stúdió bejárata
mellett balra zsúrasztal, alatta egy harminc
év előtti Tesla(?) magnó, a bejárattal
szemközt tükrös fésülködőasztal. Ennek
tükrét törölgeti az inas a játék kezdetéig.
Kondákor Tamás díszlete - a bútorokon
kívül - a stúdiótermet övező függönyökre

akadályok és félreértések leküzdése után
végül egybekelnek (sőt mellettük még két
további kapcsolat is rendeződik a darab
végére), ám a biztos arányérzékkel meg-
komponált műben a három egymásra
találó pár mellett van három házaspár is.
Elsősorban ők azok, akik a darab tragiko-
mikus és tragikus árnyalatait megadják. E
párok már utána vannak a vonzalom-nak,
a szenvedélynek, a harmóniának;
kapcsolataikat játszmák és harcok, trük-
kök és kényszerek működtetik. Bennük
mutatkozik meg - részben - a jövő. Ami
felé a még házasulatlan boldog-boldogta-
lanok törekednek.

Zamaria úr (Tóth Béla), az özvegy posz-
tókereskedő a karnevál időszakának vé-
gén vendégségbe hívja magához rokonait,
ismerőseit, s e félig személyes, félig
nyilvános közegben mutatkoznak meg a
formális és valódi párkapcsolatok. Az
unokaöcs, Augustin (Tóth Géza) és
felesége, Elenetta (Márton Eszter) az
egymást béklyóba verő házastársakat
példázzák, akik szenvednek egymástól,
de mégis igyekeznek elégedettnek
látszani. Kicsi-nyesek, a férj
meghunyászkodó, a feleség némiképp
közönséges. Alba asszony (Nagy Mária)
és Lazaro úr (Kalmár Tamás) másfajta
patologikus egyensúlyt képvisel. A lomha,
joviális férj elnézi a folytonos rosszullét és
kedélytelenség állapotában tengődő
asszony minden szeszélyét. Bastian
(Lugosi György) és Marta (Kristóf

Lázár Kati (Madame Gatteau)



• KARNEVÁLVÉGI ÉJSZAKA •

kasírozott, perspektivikusan torzított bolt-
ívekből áll. Kovalcsik Anikó nem histori-
zálja a jelmezeket, de a jelenből ő is kissé
a félmúlt felé távolítja őket. Lázár Kati és
Jordán Tamás rendezése a párok belső
viszonyainak és társasági szerepjátékai-
nak bemutatása mellett a csoportos
együttlét hullámzó dinamikájára helyezi a
hangsúlyt. A három évvel ezelőtt Ascher
Tamás rendezésében bemutatott Velencei
terecskéhez hasonlóan itt is mély em-
berismeretről, megértésről és életszere-
tetről tanúskodó előadás jött létre. Noha a
játéknak sok komikus pillanata van, a ne-
vetségessé váló személyeket és a mulat-
ságos helyzeteket nem külső nézőpontból
mutatják be, hanem egy belülről felépített
mikrorealizmus alapján.

Goldoninak és a rendezőházaspárnak
köszönhetően ebben a szívhez szóló (de
cseppet sem érzelgős, inkább ironikusan
kedélyes és szeretetteljes) előadásban, azt
hiszem, minden néző megtalálhatja a
maga mását, és a társáét is. Vagy külön
egy-egy szerepben, vagy ezek kombiná-
ciójában. A társas lény társasága és társ-
talansága, boldogsága és boldogtalansága
szövi át a kaposvári előadást, mely-nek
egész világa keserédes. Párban és perben
állnak egymással nők és férfiak, s a pár
órányi esti vendégségben, mint

Márton Eszter, Tóth Béla és Lázár Kati a kapos-
vári Goldoni-előadásban

A Karneválvégi éjszaka asztaltársasága (Fá-
bián József felvételei)

cseppben a tenger, tükröződik az egész
élet. Civódások és kibékülések, utálkozá-
sok és együttérzések gazdagon árnyalt
keveréke tölti be a kaposvári színpadot.
Amit a társas együttlétnek ezekből a dina-
mizmusaiból a nézőtéren ki-ki átél, az a
közönség egyes tagjait jellemzi. Mindenki

magára ismerhet tehát, de ráismerhet a
többiekre is. Tóth Bélában a lányára félté-
keny apára; Lestyán Lucában a tanácsra
és támogatásra váró szerelmes leányra;
Némedi Árpádban a szerelmét naiv mó-
don kifejező és képviselő ifjúra; Tóth Gé-
zában a meghunyászkodó papucsférjre;
Márton Eszterben az irányításra kénysze-
rülő, de valójában irányításra váró asz-
szonyra; Kalmár Tamásban a bumfordi
mackóra, akinek fát lehet aprítani a hátán;
Nagy Máriában az örökké frusztrált nőre,
aki csak a beteg szerepében érzi jól ma-
gát; Lugosi Györgyben a magabiztos, a
helyzethez és a nőkhöz rugalmasan alkal-
mazkodó férfira; Kristóf Katalinban a kerí-
tői szerepben is otthonosan mozgó asz-
szonyra; Jordán Tamásban a megzabo-
lázhatatlan társasági bohémra; Németh
Juditban a kielégületlenségtől neurotikus
és sírós fiatal nőre; Lázár Katiban a ra-
vasz, férfifaló öreg dámára; s Husztóti
Istvánban a hallgatag tanúra. Akik együtt
és külön-külön mély emberismeretről ta-
núskodó alakításaikkal gazdagabb önis-
merethez vezetik el a nézőt.

Carlo Goldoni: Karneválvégi éjszaka (A kapos-
vári Csiky Gergely Színház stúdióelőadása)

Fordította: Jékely Zoltán. Díszlet: Kondákor
Tamás. Jelmez: Kovalcsik Anikó. Rendező:

Lázár Kati-Jordán Tamás.
Szereplők: Tóth Béla, Lestyán Luca, Némedi
Árpád, Tóth Géza, Márton Eszter, Kalmár Ta-
más, Nagy Mária, Lugosi György, Kristóf Kata-
lin, Jordán Tamás, Németh Judit, Lázár Kati,
Husztóti István.


