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Mai magyar szerzõ 
klasszikus komédiája az
Egervári Várszínházban
(Thuróczy Katalin Carletto címû õsbemutatójáról)

Az Egervári Esték nyári színházi bemutatói közül érdemes
kiemelnünk Thuróczy Katalin Carletto címû darabját.
Nem csupán azért, mert a reneszánsz kastély alkalmi
színpadán mai magyar szerzõ „klasszikus velencei komé-
diájának” õsbemutatóját láthattuk, hanem, mert a dráma
alakjait megjelenítõ színészek a vígjáték mûfajában ritkán
tapasztalható mûvészi teljesítménnyel ajándékoztak meg
bennünket.
Thuróczy Katalin darabja évfordulóra írt alkotás, hiszen
mûvével az olasz klasszicista színjátszás és drámairoda-
lom neves reprezentánsa, Carlo Goldoni (2007-ben szü-
letésének 300. évfordulójára emlékezünk) mûvészetére
irányítja a közfigyelmet. (Ebbõl az aspektusból nem vélet-
len, hogy az évforduló elõestéjén az Erdei Színházban
Goldoni kortársa és irodalmi vetélytársa, Carlo Gozzi mû-
vét is bemutatták.)
A Carlettoban feldolgozott téma, a különbözõ „állandó
típusokat” megjelenítõ alakok, az élethelyzetek nem ori-
ginálisan Thuróczy Katalin „találmányai”, hiszen a mûben
olyan irodalmi toposzokra, a komédia eleve használatos
„kellékeire” ismerünk (a talpraesett özvegy fogadósné, a
szemrevaló szolgálólány, az álruhába bújt szerelmes ifjú,
a rászedett gazdag udvarló, az agyafúrt szolga, stb.),
amelyek a mûfajba tartozó alkotások szinte obligát dra-
maturgiai elemeinek számítanak. Thuróczy nyilvánvalóan
tiszteletbõl is igazodni próbált Goldoni vígjátékainak tar-
talmi és formai tradíciójához, ezért darabjában voltakép-
pen az olasz szerzõ drámai ars poeticáját érvényesíti: „A
színház ne legyen más, mint a világban történõ dolgok
tükre. A vígjáték akkor az, aminek lennie kell, ha úgy tû-
nik, hogy szomszédok társaságában vagyunk, vagy csalá-
di körben, s ha semmi más nem történik benne, mint
amit a világban naponta látunk”.

A szerzõ plasztikusan kidolgozott karaktereket teremtve,
kompozíciójában következetesen megszerkesztett, dra-
maturgiailag jól felépített drámát alkotott, amellyel
szemben csupán néhány kisebb észrevételt tehetünk. Mi-
közben mûvében a Goldoni felfogása szerinti komédiát
tekinti etalonnak, a triviális helyzetek, frivol megnyilvánu-
lások, „obszcén utalások”, stb. disszonanciát indukáló al-
kalmazásával az olasz drámaíró által meghaladott com-
media dell’arte hatását erõsíti. Ugyancsak kifogásunk le-
het a cselekmény helyenkénti túlbonyolításával kapcsolat-
ban, ugyanis a Carletto bizonyos ismétlõdõ helyzetei, a
szereplõk visszatérõ aktusai sem a történet „magvassá-
gát”, sem az alakok karakterének újabb elemekkel való ki-
egészítését nem biztosítják. 
A darab története a polgárosodott Velencében játszódik.
A cselekmény egyetlen helyszíne a több férjet túlélõ,
most is szemrevaló özvegy, Zanetta fogadója. Férfi híján
az asszony maga vezeti vállalkozását, amelyben – a
fogadósné állandó perlekedése közepette – fogadott lá-
nya, a szolgáló munkáját végzõ, Angelica segít neki. Az
egyébként eseménytelen mindennapok látszólagos nyu-
galmát az érkezõ Forlipoppoli „márki” és „szolgája”,
Toffolo zavarja meg. A színre lépõ Goldoni felismeri a ne-
mes úrban barátját, a híres színész Truffaldinot. Aki az
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„Niccolo (Haás Vander Péter), a gazdag velencei polgár 
talán a darab egyetlen negatív figurája.“



ugyancsak mesterségbeli „szolgájával” azért szállt meg a
fogadóban, mert inkognitóban maradva meg akart gyõ-
zõdni Angelica iránta érzett szerelmérõl. A férfi után vá-
gyakozó fogadósné azonban elhatározza, hogy bármi-
lyen áron feleségül veteti magát a „márkival”. Csakhogy
a különféle váratlan események következtében tovább fo-
kozódnak a bonyodalmak, amelyek során nemcsak
Zanetta és Toffolo mindent elsöprõ egymás iránti testi
vonzódásának lehetünk tanúi, hanem az asszony kegyei-
re vágyó Niccolo rászedésének is. A darab természetesen
az olvasók/nézõk elvárásainak megfelelõen zárul:
Truffaldino elõbb felfedi valódi kilétét Angelica elõtt,
majd „szolgája” segítségével megszökteti szerelmét. A
fogadósné számára kárpótlásnak jobb híján a gazdag ve-
lencei polgárral, Niccoloval megkötendõ frigy marad,
Goldoni pedig újabb darab megírására inspiráló
élmányanyaggal gazdagodott… 
Thuróczy Katalin vígjátékának központi témája a szere-
lem, amelynek különbözõ megnyilvánulási formái variá-
lódnak a történetben. Tanúi lehetünk Truffaldino, a szí-
nész és Angelica tiszta érzelmeken alapuló kapcsolatá-
nak, Toffolo és Zanetta viharos, testi örömökben realizá-
lódó viszonyának, Niccolo esetlen udvarlásának, Goldoni
ábrándos vágyakozásának. (Szembetûnõ, hogy a pénz-
motívum marginálisabb szerepet kap, csupán az életörö-
mök megszerzéséhez szükséges eszközként jelenik meg.)
A Carletto színreviteléhez szükséges dramaturgiai mun-
kát Duró Gyõzõ végezte, aki dicséretes szakmai érzékeny-
ségével járult hozzá Thuróczy szövegének színpadra al-
kalmazásához. Jelentõs szerepe volt az egyes szituációk
vígjátékot erõsítõ következetes kidolgozásában, amely-
nek eredményeképpen a textuális egységek és a nonver-
bális jelzések együttesen, egymást erõsítve váltottak ki
komikus hatást.
Az egervári elõadást Merõ Béla rendezte, aki ismételten
igazolta, hogy a komédia mûfajának értõ és avatott szín-
padra állítója. Koncepcionális rendezése, ötletes megol-
dásai nemcsak azt bizonyították, hogy e nem könnyû (a
szakmában idõnként mégis másodlagosnak tekintett)
drámai mûfajban is lehet igényes, színvonalas produkciót
létrehozni, hanem termékenyítõleg hatottak a színészek
játékának színvonalára is. Az elõadás Goldoni színpadá-
nak fõ stílusjegyeit használta, de az arányosság betartá-
sával a színészi rögtönzések ugyancsak szerepet kaptak.
Miként a történet konkrét helyszíne (a kitûnõen stilizált
Velence és a fogadó színpadi képe Mira János díszletter-
vezõt dicséri), a markánsan egyénített jellemû alakok is
valósághûek voltak.
Carlo Goldoni kétféle alakváltozatban jelenik meg a da-

rabban: cselekvõ, mindennapi emberként az író figuráját
játssza el, illetve szemlélõdõ alapállásból a valóság életté-
nyeit figyeli meg és rögzíti. Szabó Zoltán alakítása adek-
vátan adta vissza ezt a bipoláris magatartásformát. A
fogadósné alakját megformáló Kolti Helga lendületes já-
téka kapcsán az olaszos mentalitás hiteles megjelenítésé-

vel találtuk szembe magunkat, s el tudta hitetni velünk,
hogy az elõadás idõtartamára magunk is Zanetta vendé-
gei vagyunk. Varga Gábor többfajta szerepben kitûnõen
oldotta meg feladatát: Truffaldino színészként, a márki,
az ál-fogadósné és az orvos jelmezébe bújva is emlékeze-
tes alakítást nyújtott. Újlaki Dénes (Toffolo, a színész) sze-
rep-megformálása a színészmesterség iskolapéldáját mu-
tatta. Testbeszéde, beszédaktusai és a hozzájuk kapcsoló-
dó szövegfonetikai eszközökkel való játéka helyzetkomi-
kumok sorozatát teremtette meg – teljesítménye az
egész elõadás sikerének garanciáját jelentette. Niccolo, a
gazdag velencei polgár talán a darab egyetlen negatív fi-
gurája. Ennek ellenére Haás Vander Péter magáénak érez-
te a szerepet, ötletes megoldásaival, rögtönzéseivel Újla-
ki méltó társává nõtte ki magát. Sallai Nóra alapvetõen
megérezte az Angelica alakjának megjelenítésében rejlõ
lehetõségeket, mégis elsõsorban fiatalos lendületével,
vonzó nõiességével vált az elõadás üde színfoltjává. 
Remélhetõleg nem alkotunk elhamarkodott értékítéletet,
ha a Carletto címû darab õsbemutatóját a zalai nyári szín-
házi évad legjobb produkciójának minõsítjük. A sikert a
Thuróczy Katalin, Duró Gyõzõ, Merõ Béla alkotói hármas
példaértékû együttmûködése mellett a találó szereposz-
tás és a kiváló színészi alakítások együttesen szavatolták. 
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Goldoni (Szabó Zoltán) és Zanetta (Kolti Helga) kettõse


