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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Az alu mí nium hul lám le mezbôl
ké szült aj tó ban üveg he lyett új ság -
gal gon do san le ta pé tá zott kar ton –
a nyitva/zárva táb lát be lül hasz nál -
ják (mert já ték az egész) –, tetszôle -
ges korú haj szá rító bu rák, tük rök,

Pro ics Lilla

A/t*: út, félre 
I O N  L U C A  C A  R A  G I  A L E  –  P A R T I  N A G Y  L A  J O S :  K A R  N E  B Á L  

tör té ne tet Ior da che, a bor bély se géd (Ke le men Jó zsef) ve zeti fel, amint a ga tyá já ból me ne külô 
élôsködôt ra vasz haj szá val A se vil lai bor bély köz ked velt dal la mára pró bálja el kapni. Ez Fi ga róra 

em lé kez tet, aki ügyes kedve há zas ságba se gít egy sze rel met – itt azon ban ha mar ki de rül, hogy el len kezô -
leg. Nae, a vá ros széli „fod rá szé ria” mes tere té to ván sza ba dulni pró bál meg unt sze retôjétôl (Miţa) egy
újabb nôcske (Di dina) ked vé ért. Mind két nônek van „kap cso latja”; ezek – ki-ki a maga mód ján – nyo mába
ered nek a kon ku ren ci á nak. A bor bély se géd a fe ne kedô fér je ket oko san fog dába jut tatja, ahon nan az tán 
a bor bély hozza ki ôket, és aki ilyen ke gyes volt ve lük, az gya nún fe lül áll, leg alább is az il lem így dik tálja. 
A da rab ban szó sincs ar ról, hogy lenni, vagy el len kezôleg (hogy Parti Nagy La jos áti ra tá nak egyik el len áll -
ha tat lan for du la tá val él jek vissza), mert ez a da rab úgy szól ró lunk, ahogy a leg több na punk – ami kor nem
ta lál juk az élet ér tel mét, mert nem is ke res sük. 

*Aperte – mond ják idônként Parti Nagy La jos
nyel vén a sze rep lôk –, a fran cia szín házi „fél re”
ki fe je zést af fek tálva.
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szé kek, a sa rok ban egy vas kályha,
ütött-ko pott „la voár” és mé re tes
agancs a fa lon – hogy egye sek al -
ka lo mad tán bele ka pasz kod has sa -
nak, vagy ala po san szembe néz hes -
se nek vele. Ka pos vá ron ke ve sen
tud hat ják, mi lyen le he tett a XIX.
szá zadi mul ti kul tu rá lis bu ka resti
kül vá ros, de ez amúgy is passzé:
csak ér de kes sor minta a tör té net
kö rül (amely azért idéz heti a het -
ve nes évek vé gén Ka pos vár bel vá -
ro sába ka pasz kodó fod rá sza to kat
is), min den esetre az elôadás lét re -
hí vói so kat ér zé kel tet nek ab ból az
is me ret len vi lág ból az ôrü le tes nek
hangzó ze nék kel. A fod rá szat a
szép ség egyik me gin dí tóan hét -
köz napi hely színe. Ez a szép ség
min de ne kelôtt nyelvi – a nézô óha  -
tat la nul bele zu han a szö vegbe.
Parti Nagy La jos ko runk le gí ze seb -
ben mí melô me lo za ma ti kusa. A da -
rab „ef fek tív” vi lá gát a szö veg te -
remti, a szí né szek fürdôznek is
benne. A hur ka bu tik szót mély ér -
zés sel ej tik – a mö göt tes tar tal mat
a szín ház tól száz mé terre so ra ko -
zó mûin téz mé nyek szol gál tat hat -
ják a pi a con. A min den kori ka pos -
vári dra ma tur gok (ezút tal Ari Nagy
Bar bara, min den bi zonnyal Eörsi

Ist ván nyom do kain) szá mos írott da rab színre ál lí tá sá nak fi nom sá ga ira
ott lel het nek rá. 

Az alap hely ze tet a da rab ra fi né ris tája, Ca ra gi ale Pam pon (Zna me nák
Ist ván) meg je le né sé vel (aki azért jött, hogy meg bi zo nyo sod jon Di di nája
hûtlen sége felôl) és a bôeszû fel cser rel és bor bély se géd del való fe cser gé -
sé vel adja tud tunkra. A két szí nész vérbô ko mé di á zása fi nom „já ték”: a
bor bély se géd ru ti no san meg bo rot válja a ven dé get, de fi gyel mét Pam pon
szán dé kai ki de rí té sé nek és félre ve ze té sé nek szen teli, és Pam pon olyan
cso dál kozva hup pan a székbe, mint aki tény leg nem is sejti, mi tör té nik
vele. Ha nem húzná az egyik lá bát, Ke le men Jó zsef Ior da chéja gya nú san
par ti ké pes lenne – egy ilyen cinktá nyé ros cu dar vi lág ban mi ért is ne –
pél dául a meg unt Miţához, ha Már ton Esz ter eléggé hús-vér volna eh hez.
Ah hoz, hogy jó szí nésznô, nem fér két ség, mert ami kor Pam pon nal a
test an gyala egy pil la natra meg szállja ôket, né hány moz du lat tal meg mu -
tat ják, mi lyen szép is tud lenni az ide á lis kort és de ká kat meg ha ladó élet.
Ez a san zo nos élet él vezô ér zés ve zeti Sar kadi Kiss Já nos adó hi va tali gya -
kor nok ját, a min dig mel lék sze replô kis em bert, aki majd a kar ne bál ban
Di di nát (Ur ba no vits Krisz tina) – a szem be jövô, te hát a lé tezô leg jobb nôt
– hat rum után több íz ben su tán le szó lítja. Ahogy a pil la nat nyi bol dog sá -
got fel vil lantja: szín ház. S ahogy az elsô fel vo nás ban fog fá jó san me séli a
bor bély se géd nek az éle tét, hogy tex til biz nisszel bo ro gatja a jö ve del mét
ba zá ri lag, mert a hi va tal ban gya kor nok ként „nincs fi ze tés, de nincs le vo -
nás sem”. A ko mé dia mu lat tat, ha a szí né szek eléggé fi gyel nek egy másra
és a já tékra. Cra ca nel (Hu nyad kürti György) min den pil la nat ban vissza -
fogja gyötrô két sé geit, sza vai hely zet hez illô al kal mas sá gát egyen ként
meg vizs gálja. És ami kor vég leg ki de rül, hogy a „vén tro til” nem más,
mint ô, ak kor sem rob ban, csak ma gá ban buf fog. Könnyed hu mo rá val
meg sze lí díti a fi gura buta fa ra gat lan sá gát. 

A kulcs fi gu rá ról – Nae, a bor bély (Gere Dé nes) – a kar ne bál ban ne héz
volt nem ész re venni, hogy nem elég könnyed. A nôkkel való je le ne tek kí -
no san meg ol dat la nok, mert nincs meg a hi hetô és játsz ható vi szony: a
nôk nem elég ki ka pó sok, har sá nyak, a bor bély nem elég inga tag, és kü -

lö nö sen ter heli az öni ró nia, a já ték és élet kedv hi á nya. 
A stú dió tere – hogy a nézô tény leg a fod rá szé ria le -

vegôjét szívja be – nagy szerû, de ide csak be zsú folni le -
het a mu la to zó kat és a zene kart. A vé let len szerûen elô -
buk  kanó, majd ugyan így eltûnô tö me get jel lemzôerô
nél  kül a hát tér ben ug ráló szí né szek, il letve az ép pen al -
kal mas tal pa lat nyi helyre szo ruló ze né szek al kot ják (akik
egyéb ként be csü let tel nyom ják).  

A tör té net vé gül nem fut ki se hova, té to ván né zünk,
hogy ak kor mi is lesz ez után.

ION LUCA CA RA GI ALE: 
KAR NE BÁL 
(Csiky Ger gely Szín ház, Ka pos vár)

Réz Pál for dí tása nyo mán írta Parti Nagy La jos. Dra ma -
turg: Ari Nagy Bar bara. Dísz let-jel mez: Fo dor Vi ola m. v.
Ze nei munka társ: Rusz nyák Gá bor. Ren dezô: Réthly
At tila.
Sze replôk: Gere Dé nes Ákos f. h, Zna me nák Ist ván,
Hu nyad kürti György, Sar kadi Kiss Já nos, Ke le men Jó -
zsef, Már ton Esz ter, Ur ba no vits Krisz tina, Lu gosi
György, Szvath Ta más, Né meth Fru zsina, va la mint álar -
co sok, bá lo zók és ze né szek.
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