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Marmeladov, nagyvonalúan hagyja ki a részeg-
ségből adódó poénlehetőségeket, és aszkétát,
oroszosan alapos önpusztítást ábrázol inkább. A
feleségét játszó Gyöngyössy Katalin a ren-
delkezésére álló néhány villanásban szintén
képes érzékeltetni egy ellentmondásos figura
életútját, hogy miként lehet ostoba merevség,
önáltatás és ugyanakkor az emberi méltóság el-
szánt megőrzése egyazon cselekedet. Itt is meg-
mutatkozik Dosztojevszkij pontos építkezése:
Katyerina lvanovna látszólag periferikus figurá-
jának összetettsége nem „luxus", hiszen általa
válik még árnyaltabbá Szonya alakja. Stubendek
Katalin, hasonlóan Horváth Lajos Ottóhoz,
belülről izzik inkább, rengeteget mér magára.
Igaz, hogy a szem a lélek tükre, és kifejező
tekinteteiért csak elismerés illeti a színésznőt, de
az adott térbeli viszonyokat tekintve érdemes
lenne jobban kihasználnia például azt, hogy
Dévényi Rita jelmeztervező egy számtalan
játéklehetőséget kínáló hosszú kardigánnal aján-
dékozta meg.

A rendező, illetve a játszók felszínességéből
adódik, hogy végül is elsikkad Luzsin (Nádházy
Péter) figurája, és teljesen jelentéktelen Razu-
mihin (Vincze Gábor Péter), holott a regényben
Szvidrigajlovéhoz mérhető a fontossága. Ugyan-
csak kevés hely jut a színpadon Raszkolnyikov
anyjának (Baranyai Ibolya) és húgának (Bárd
Noémi Polli), bár ezt megbízhatóan töltik ki.
Utóbbinak kifejezetten emlékezetes a Szvidrigaj-
lovval való pisztolyos szerelmi jelenete. Elna-
gyolt, darabos, nyers, szinte szétfeszíti az elindí-
tott, majd hirtelen visszafogott gesztusok len-
dülete. Azt, mondjuk, nem nagyon értem, hogy
az absztrakt térben, ahol annyi minden jelenlétét
eljátsszák, miért kell a bezárt ajtót egy felfordított
ággyal jelezni. Ha viszont a színészeknek erre
van szükségük, hogy ilyen meglepő hőfokon
tudják hozni ezt a jelenetet, akkor felőlem ágy is
lehet, úgysem arra figyelek, hanem a vérre menő
érzelmi harcra. Figyelemre méltó még
Gyabronka József mint Porfirij vizsgálóbíró.
Rosszul öltözött, lompos-slampos figura, aki
Columbo-módra szórakozottsággal leplezi
trükkjeit. Gyabronka ebben a tekintetben nagyon
pontos, elnéző apaként van végig jelen, adós
marad viszont azzal a finom árnyalattal, amelyet
a ravasz Dosztojevszkij képes kikeverni, hogy
ebben az esetlen-bumfordi hivatalnokban ott
bujkál a rejtvény/ rejtély-fejtés arisztokratájának
Sherlock Holmes-i gőgje, a perverz öröm is,
ahogy úgy játszik Raszkolnyikovval, mint macska
az egérrel.

Dosztojevszkij a legrövidebb, látszólag leg-
egyszerűbb parancsolatot kezdi el vizsgálni, és
mintha egy zsúfolt polcról, a kupac aljából rán-
cigálna elő valamit, utánazúdul az emberi tudás
jóról és rosszról, egyenesen bele a regénybe.
Hasonlóképpen alakul a győri Bűn és bűnhődés-

előadás is: néhány jól eltalált teátrális gesztus
megüt egy alaphangot, de az alkotók mintha
kicsit félnének attól, hogy mi minden „zúdulhat"
az előadásba ennek nyomán. Eszemben sincs
vaslogikával végigvitt koncepciót követelni,
éppen hogy az érzéki tapasztalatra utalok. Job-
ban hatott rám is meg a mögöttem ülő nénikre
is, amikor meg „merték" azt tenni, hogy a
szerelmi duett mondatait nem egymás arcába
lehelték a szereplők, hanem még csak nem is
fordultak egymás felé, inkább az egyedi teret
használta ki a mozgásuk, a léptékek sugallta
stilizációval éltek. Érzésem szerint még több
„piros esernyőt", merész, hatásos húzást bírt
volna el ez az előadás. Es ha nem is oroszosan
mániákusan pontos, de a mai magyar átlagnak
minőségben jóval fölötte álló produkció szüle-
tett. A tavalyi szegedi A Mester és Margarita után
az idei győri Bűn és bünhődés is bizonyította,
hogy az invenciózusan-intenciózusan színre vitt

Kiszámíthatatlan élete van egy-egy drámának:
évekig-évtizedekig egyetlen színház sem tűzi
műsorra őket, máskor egyszerre több is. Ebben
a szezonban is jó néhány darab egyszerre
szerepelt különböző szín-házak repertoárján (Az

üvegcipő, Az ügynök halála, Három nővér,
Csehov-egyfelvonásosok stb.). Mi ennek az
oka? Néha az, hogy a mű aktualitására
egyidejűleg több rendező is ráérez, gyakrabban a
divat, a darabválasztásban meg-nyilvánuló
fantáziátlanság, a már beválthoz ragaszkodó
kényelem s nemritkán a véletlen.

Nem csináltam pontos statisztikát, de aligha-
nem a Karnyóné volt az elmúlt szezon „slágere"
(már ami a premierek számát illeti), hiszen egy-
szerre négy helyen mutatták be Csokonai Vitéz
Mihály inkább irodalom- és drámatörténetileg
számon tartott, de műsorra elég ritkán tűzött
darabját. Ha játszották is, elsősorban diákszínját-
szók, egyetemi színpadok műsorán lehetett meg-
találni; hivatásos színház alig-alig vállalkozik e
mű színrevitelére. A négy bemutatóból kettő ez-
úttal is kifejezetten oktatási célt szolgált, hiszen
az Operettszínház stúdiósai számára szakmai
vizsgafeladat volt a produkció, egy drámapeda-
gógus-társulat pedig középiskolásoknak szóló
komplex színházi foglalkozás alapanyagául vá

orosz klasszikusok milyen húsbavágóan moder-
nek tudnak lenni.

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (Győri Nemzeti Szín-
ház)
Ljubimov és Karjakin színpadi változatának ismereté-
ben, Görög Imre és G. Beke Margit fordításának fel-
használásával az előadás szövegét írta: Kapás Dezső.
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Dévényi Rita. Zene:
Stauróczky Balázs. A rendezőmunkatársa: Karácsony
Szilveszter. Rendezőasszisztens: Laborfalvi Mária.
Dramaturg: Magyar Fruzsina. Rendező: Tordy Géza.
Szereplők: Horváth Lajos Ottó, Baranyai Ibolya, Bárd
Noémi Polli, Szilágyi István, Stubendek Katalin,
Gyöngyössy Katalin, Gyabronka József, Kaszás Attila
m. v.,Vincze Gábor Péter, Nádházy Péter, Szikra József,
Borbás Erika, Posonyi Takács László, Jáger András,
Horváth Ibolya, Szűcs István, Györgyfi József,
Nagygábor Margit, Fiala Lilla, Ballai István, Molnár
Virginia, Péterfi Krisztina, Ludván Csilla, Szécsi
Dorottya, Nagy Balázs, Balogh Zsolt, valamint a
színház teljes ének- és tánckara.

lasztotta Csokonai művét. Az Új Színház és a
Térszínház viszont elsődlegesen szakmai kihí-
vást látott benne, s a két előadása mű megköze-
lítésének igen eltérő módjait reprezentálja.

A Karnyóné becsapós darab, talán ez is ma-
gyarázza, miért foglalkoznak vele oly ritkán a
színházi alkotók. Első olvasatban komédiának
tűnik, méghozzá a nyers, vásári komédiák fajtá-
jából.

A mélyebb elemzés során azonban kiderül,
hogy a finoman érdes szóhasználat, a félreérté-
sek, az alakoskodások mint a komikum forrásai
mögött mély emberismeret, kíméletlen és keserű
morális diagnózis, többrétegű dramaturgiai
szerkezet fedezhető fel (ahogy erre például Var-
gha Balázs, Pukánszkyné Kádár Jolán és Bécsy
Tamás Csokonai drámaírói munkásságát
vizsgáló írásaiban rámutatott).

A dráma középpontjában a férfira éhes cím-
szereplő áll, a többi alak csaknem kivétel nélkül
valamilyen mértékben tőle függ, hozzá kötődik.
A szereplők közötti kapcsolatokat kizárólag a
pénz, az önös érdekek érvényesítése, a hazug-
ság, a becsapás határozza meg. A szöveg
legerősebb rétegében a szerelem színlelése, a
hitegetés, illetve az árujelleg, a minden eladó
szellemisége dominál. Karnyóné pénzen akarja
megvenni
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A Térszínház Karnyónéja: Szamosvári Gyöngy-
vér (Kassai Róbert felvétele)

Lipittlotty, majd Tipptopp szerelmét, akik viszont
csak hitegetik az asszonyt, de az első adandó
alkalommal kijátsszák őt, például Borissal, aki
szintén mindenre kapható, hiszen ő is árulja
szerelmét, és egyszersmind kész elárulni gazdá-
ját is. Tipptopp, úgymond, viccből, de lelkiisme-
ret-furdalás nélkül hajlandó becsapni és így fél-
reállítani útjából a vetélytársát, aki viszont a lot-
térián felcsillanó nyeremény tudatában a legkí-
méletlenebbül számol le Karnyónéval. Samuka
együgyűségének álarca mögé bújva kellemetlen-
kedik mindenkivel, Lázár a tudálékosságával és
fecsegésével együtt is a pénz megszállottja: nem
Karnyónéért fáj a szíve, ha a gavallérok kiforgat-
ják a vagyonából, hanem egy kicsit a magáénak
érzi a boltot s annak persze a bevételét is. A
Karnyó és felesége közötti viszonyra főleg köz-
vetett utalásokból következtethetünk, de az így
kialakuló kép nem a páros boldogságról árulko-
dik, hanem arról, hogy ez a két ember mérhetet-
lenül távol van egymástól, s ha a férj itt volna,
Karnyóné akkor is igyekezne megcsalni, ahogy
feltehetőleg tette eddig is; Karnyó pedig -
háromévi kényszerű távollét után hazatérve -
hasonlóképpen nem tanúsít sok érdeklődést
asszonya iránt, és egykedvűen veszi tudomásul a
halálhírét.

Különleges probléma Kuruzs szerepének ér-
telmezése, hiszen ebben a végül is szorosnak
mondható dramaturgiai szerkezetben az ő figu

rája nem kapcsolódik a szereplők viszonyrend-
szerébe, fellépése betétszámnak hat. S ezen az
sem változtat, ha tudjuk, milyen külső politikai
kényszer hatására kerülhetett be a darabba, illet-
ve hogy az író általa is milyen rafináltan tudta e
kényszert kijátszani. Ma már nemigen tudunk élő
előadásban mit kezdeni azzal az utalásrendszer-
rel, amely egyfelől a franciák elleni 1799-es
oszt-rák háború hadmozdulataira, Mailand
bevételére s e győzelemnek a magyar
nemesség részéről önkéntesen kötelező
ünneplésére vonatkozik,

másfelől Csokonai keserűen ironikus önkarika-
túráját motiválja.

S akkor nem beszéltünk még arról a stiláris
problémáról, hogy miként lehet összeegyeztetni a
helyenként drasztikus komikumot meg az
emögött megbúvó kritikai attitűdöt, miképpen
hozható összhangba Karnyóné két énje, a kéjsó-
vár és az üzletasszonyi, hogyan lehet a komikát
úgy megformálni, hogy minden pillanatban ott
érezzük a figura tragikumát s az ellenkezőjét is:
valódi tragikumában az elpusztíthatatlanok ne-
vetségességéti

A Karnyóné színrevivőinek többsége nem bí-
belődik a mélyrétegekkel. s egyértelműen
vásárias komédiának rendezi a darabot. Ehhez
a stílushoz azonban a legtöbb magyar
rendezőnek és színésznek nincsenek meg az
eszközei, ezért az ilyen produkciók csak
harsányak, közönségesek, erőltetetten nevettetők
lesznek. Hargitai Iván és Bucz Hunor azonban
nem ezt a leegyszerűsítő megközelítést
(választotta.

Bucz Hunor felfedezte a darabban a mára
hangolhatóság lehetőségét, más szóval a feltűnő
és kemény aktualitást. Valódi emberi értékek
nem jelennek meg a Térszínház előadásában, a
kapcsolatokat kizárólag a pénz, az eladhatóság,
illetve a legkíméletlenebb eszközök, a gátlásta-
lanság, a cinizmus motiválja. Kórkép a máról.
Ennek megfelelően Karnyóné boltja nem a XVIII.
század végéről s Nagykanizsáról való, hanem
napjaink hetedik-nyolcadik kerületében találha-

Lázár Kati (Karnyóné) és Sarkadi Kiss János
(Lipittlotty) az Új Színház előadásában (Koncz
Zsuzsa felvétele)
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tó. Az asszony - aki egyébként zsidó - Samukát,
Borist a kínai boltba küldi, Tipptopp fekete bőr-
szerkóban van, fülén az elmaradhatatlan fülhall-
gató, karján, lábán, fülében s mindenütt éksze-
rek, csecsebecsék. A pisztoly igazi, a beszédstí-
lusa mai hangsúlyaival szinte elviselhetetlen. Az
elképzelés- ismétlem - érdekes, de az írói anyag
változtatás nélkül nem alkalmas ilyen aktualizá-
lásra, tehát Pete László dramaturg-író és a ren-
dező kissé megdolgozta Csokonai szövegét.
Húztak, betoldottak, új szövegeket írtak a darab-
ba, az egyik szereplő még átkötő versikéket is
szerzett. Az eredmény nyelvi összevisszaság,
Csokonai textusa hol eredetiben, hol átigazítva
hangzik el, mai argóból vett, jiddis, arab és más

nációk nyelvén elhangzó szövegfoszlányokkal
megtűzdelve.

A játék többnyire egy parányi dobogón zajlik,
ahol az egyetlen elem egy asztalka, amely kez-
detben felállítva ágyként funkcionál, a darab vé-
gén pedig ravatal lesz. Az első jelenet, amikor
Karnyóné állva alszik- mintha függőleges kame-
raállásból látnánk a fekhelyét-, s álmában meg-
jelenik Karnyó, amint éppen elszökik otthonról,
remek, sokat ígérő indítás, de később a játék
ellanyhul, a kezdeti feszültség kihuny, az előadás
egyre lassúbbnak tűnik. Ez részben a kis játék-
térből adódik, hiszen minden akció tenyérnyi
helyre korlátozódik, ezáltal a feszültség eleve
lefojtott. A másik ok azonban a színészi játék

Kristóf Tibor (Tipptopp), Halász Péter (Lázár)
és Sólyom Katalin (Karnyóné) az Universitas
Együttes előadásában (1965)

erőtlenségében keresendő. A társulat összetétele
hosszú évek óta csaknem változatlan, kialakultak
a szerepkörök, amelyek lassan sémákká me-
revednek. Az együttesnek nagy gyakorlata van a
vásári játékban, a képmutogatósdiban, ezt a játé-
kosok kamatoztatják is, de az árnyalatok az alakítá-
sokban elvesznek, vagy meg sem születnek.

Az előadás végül is kísérleti stádiumban ma-
rad, az aktualizálás a játékban nem igazolódik.
Mindazonáltal értékelendő, hogy Bucz Hunor, a
darabra rakódott előadás-hagyományoktól el-
szakadva, megpróbálja a művet s annak előad-
hatóságát újragondolni.

Az Új Színház is a kistermében, a Stúdióban
mutatta be a darabot, de az előadás nem igazolja
a döntést: nem tudni, mi indokolhatta azt, hogy a
komédiát kis térben játsszák. Hargitai Iván is azt
kereste, miként működik a darab, ha a komédiai
réteg mögöttesét is kibontja, vagy ha éppen erre
a rétegre koncentrál. Ot láthatóan nem annyira a
komikus helyzetek érdekelték, mint inkább a
szövegnek és a szituációknak az a természete,
amelynek alapján a művet bátran tekinthetjük
egyfajta pre-preabszurdnak. E felfogás oda
vezetett, hogy erősen meggyengült a darab
komikuma, s helyenként szinte csehovos mélabú
lengi be az előadást. Hagyományos értelemben
nehéz színpadról beszélni, bár a játék és a
nézőtér lényegében egymással szemben he-
lyezkedik el, más szóval a rendező nemigen hasz-
nálta ki a stúdió adta térbeli vagy egyéb színházi
lehetőségeket. A naturalista részletezettségű
díszletben a járások rendszere, logikája követhe-
tetlen; hogy mikor ki hol jön be, mikor megy fel a
karzatra, s mikor távozik a zenekaron át, szá-
momra nem derült ki. Mint ahogy az sem, hogy
mire szolgál az a fekete tüllfüggöny, amely az
előadás kezdetén és végén a szigorúan vett já-
tékteret határolja, s amely mögött Samuka (Nagy
Mari) bánatos arcocskája tűnik fel, azt sugallva,
mintha az ő álmában, képzeletében vagy leg-
alábbis az ő személyiségén átszűrve játszódna az
egész cselekmény. Ez kifejezetten érdekes meg-
közelítés lehetne, ha végig tudnák vinni, de a
megoldás csak az említett pillanatokban működik,
az előadás nagy részében elfeledkeznek róla.

Ebben az előadásban pregnánsan szétválik a
komikus és a szomorújátéki stílus. Hajdú István
(Lázár) és Schlanger András (Kuruzs) képviseli
az előbbit, a gavallérok (Sarkadi Kiss János és
Vass György) a másodikat, tehát a két réteg nem
egyidejűleg van jelen, hanem időben és főleg
alakításonként szétválik. Hajdú állandóan morgó-
zsörtölődő erőszakos bohóca az előadás biztos
pontja. Különösen hatásos Schlanger
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uruzs-alakítása - amikor a színész megjelenik,
z addig kissé melodrámába forduló játék egy-
zeriben megélénkül. Schlanger keserű, kiábrán-
ult szomorú bohóc, aki figurája betétjellegét

ermészetesen nem szüntethette meg, de éppen
zért nagymonológja igazi magánszám lett,
mely nemcsak szórakoztat, hanem pontosan
rzékelteti azt is, amit az irodalmárok a szerep
yökeréről, írói önarckép jellegéről megállapítot-
ak. A két főiskolás számára Lipittlotty és Tipp-
opp vázlatosabban megírt, ugyanakkor drama-
urgiailag, gondolatilag hallatlanul fontos szere-
e túl bonyolultnak látszik, emiatt figurájuk szür-
esége az egész előadást elerőtlenítette. A pro-
ukció két szempontból mégis jelentős: már az
lőadás alatt megfogja az embert, ahogyan fiata-

ok és idősebbek hallgatják a ma is élvezhető
zöveget, megérzik a darab belső erejét, rácso-
álkoznak Csokonaira, s úgy mennek haza, hogy
elfedezésben volt részük Ez persze nem történ-
etne meg, ha Karnyónét nem Lázár Kati játsza-
á, aki egyedül is képes megjeleníteni a dráma
omplexitását. Egyszerre tud kacagtatni és meg-
íkatni. Ahogy a fiatalembereknek eseng, hallat-
anul mulatságos, ugyanakkor szívszorító is a
igura kiszolgáltatottsága, szeretet- és szerelem-
hsége, az, ahogyan egy-egy pillanatra kiadja
agát. A színésznő nem erőlködik, nem akarja
indenáron megnevettetni a nézőt, egyszerűen

sak éli ezt a megélhetetlen életet, s közben
bszurdnál abszurdabb, tehát nevetséges hely-
etekbe keveredik. Nem tesz semmit annak érde-
ében, hogy figurája rokonszenves legyen, miáltal
néző az elfogadás és elutasítás, a szánalom és

inevetés között ingadozik. Színpadi halála
estermunka; Lázár ekkor a tragikum és a ko-
ikum olyan fájdalmas s mégis felszabadultsá-
ot kiváltó elegyét hozza létre, amely csak egé-
zen ritka pillanatokban születik meg színpadon.

„A Gusztiról nem lehet vitatkozni..."

yitány

asonlóan az 1992-93-as évadhoz, amikor Deb-
ecenben és az Ódry Színpadon csaknem egy
dőben került színre Parti Nagy Lajos első szín-

Az ilyen pillanat egész előadásnyi időre tágult
ki hajdan, 1965-ben, amikor az Universitas
Együttes Ruszt József rendezésében mutatta be
Csokonai művét. Meghatározó élményem volt és
marad ez az előadás, amelyet sokszor megnéz-
tem, és amellyel az együttes hosszú idő után
először képviselte a magyar színházat Nyugaton,
történetesen Nancyban, majd másutt is, s amely-
ben a címszerepet Sólyom Kati, Karnyót Kele-
men József, Lázárt Halász Péter, Samukát Jor-
dán Tamás, Lipittlottyot Hetényi Pál, Tipptoppot
Kristóf Tibor, Boriskát Csaplár Kati, Kuruzst Fo-
dor Tamás, a tündéreket Bőhm Edit és Adamis
Anna játszotta. A játéktér egy dobogó volt, ame-
lyen két létra alkotta a díszletet. A dobogó körül
ültek a szereplők, akik jelenésükkor csak belép-
tek a térbe, s átlényegültek. Akkor ez csoda volt,
mint ahogy az volt az a játékosság is, amellyel a
Csokonai-darab lényegét, kettősségét megjele-
nítették, és csoda volt Sólyom Kati kacagásból
és sírásból szőtt szerepformálása.

Nekem máig az az érvényes Karnyóné-élmé-
nyem.

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két sze-
leburdiak (Új Színház)
Díszlet: Zeke Edit. Jelmez: Kovalcsik Anikó. Irodalmi
munkatárs: Németh Ákos. Zenei munkatárs: Kis-
Várday Gyula. Rendezte: Hargitai Iván.
Szereplők: Székely B. Miklós, Lázár Kati, Nagy Mari,
Botos Éva f. h., Hajdú István, Vass György f. h., Sarkadi
Kiss János f. h., Schlanger András, Tóth Ildikó, Dulay
László.

(Térszínház)
Dramaturg-író: Pete László. Díszlet: Perger László.
Jelmez: Zanotta Veronika. Zene: Dénes Roland. Ren-
dezte: Bucz Hunor.
Szereplők Szamosvári Gyöngyvér, Kovács J. István,
Takács János, Balázsi István, Zanotta Veronika, Nagy
Zsolt, Daniss András, Balogh László.

darabja, az Ibusár, ez év márciusában is két
bemutatója volta huszerettnek, Kecskeméten és a
pécsi Janus Egyetemi Színházban (JESZ).
Kecskeméten a nagyszínpadon, nagyszínházi ap-
parátussal rendezte meg a darabot Bagossy
László; Pécsett az ősszel felavatott saját, szobá-
nyi játszóhelyén mutatta be a művet a JESZ,
vezetőjének, Mikuli Jánosnak a rendezésében.

A korábbi és a mostani előadásokban is Dar-
vas Ferenc zenéje szól, ezúttal mindkét produk-
cióban élőben. Kecskeméten az
operetthagyományt idézve, a bársonyfüggöny
szétnyílása előtt nyitányként egyveleg hangzik
fel a dallamokból (az együttes a zenekari árokban
játszik). Pécsett az előadás a konyhai
készülődés jelenetével indul, s a zenét majd a
vasúti padon vonatra váró utasok, egy hegedűs,
egy klarinétos és egy tangóharmonikás
szolgáltatják.

IBUSZ + ár = Ibusár,
avagy huszár + operett = huszerett

A darab színrevitelének alapkérdése a három
helyszín (konyha, állomás, operettvilág) megje-
lenítése, valamint a Sárbogárdi Jolán életvaló-
ságában és librettójában létező szereplők egy-
máshoz való viszonya. A két korábbi magyar
előadás (a darabnak volt már lengyel és erdélyi
bemutatója is) a játéktér peremére helyezte a
konyhát, ahol a munkába indulás jelenetén kívül
csak a librettót olvasgató Anyuska tűnik néhány-
szor elő.

Kecskeméten a bársonyfüggöny előtt, a
proszcéniumon baloldalt két hokedli s egy kis-
asztal jelöli a konyhát, míg a nagyszínpad egé-
szét az állomásépület várócsarnoka tölti ki. Kö-
zépütt üvegezett ajtók vezetnek a peronra, jobbra
az elfüggönyözött pénztárfülke, balra fönt (az
emeleten, amelyre a csarnokból visz föl a lép-
cső) az állomásfőnöki iroda. Pécsett három
fakeretből álló fülke alkotja a játékteret: jobbra a
konyha, középütt a pénztár, balra az állomás-
főnöki iroda. A két utóbbi változik át néhány
jelzés és felirat segítségével Lugaschsá, illetve
Kabinná, és a fülkék közötti két járást lezáró
lengőajtók kifordítása teremti meg a librettóban
leírt természetet.

A kecskeméti előadás - a korábbiakkal egye-
zően - a szerző által megadott szereplőlistát
követi, az operettbetéteket és az ibusári szerepe-
ket más-más színészek játsszák. A pécsi elő-
adásban viszont a két közeg főbb szerepeit
összevonták. A Jolánt játszó szereplő Amália-
ként is színre lép, Kleisermann Mihály, a Jolánt
elhagyó szerető jelenik meg Bajkhállóy Richard,
az amorózó férfiidol szerepében, Vargányi Guszti
pedig azonos a szerelmesek útjába álló Talpighy
gróffal. Ezek a szerepösszevonások át-tetszővé
teszik a darab két rétegének kapcsolatát, és így
még nyilvánvalóbbá válik, hogy Jolán a maga
operettjének szappanoperai világába a
sajátvágyait írja bele. Jénai Pali, akit Pécsett
pályaőrként ábrázolnak (s ekként „egy hang
nélkül" játszik), Léopold főherceget is
megjeleníti.

P. MÜLLER PÉTER

GENIUS LACI
PARTI NAGY LAJOS: IBUSÁR


