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Egy karneválvégi este

A Teatro Stabile di Genova vendég-
játéka Budapesten

Tűzrőlpattant menyecskék, bonyodalmakat
kavaró szolgák, hebrencs ifjoncok helyett
megfontolt posztókereskedők, tisztes
házaspárok, okos, szelíd, méltóság-teljes
fiatal szerelmesek léptek itt színre. A szín
pedig nem a fehér falú olasz házat
ábrázolta, a verőfényes olasz égbolt alatt,
hanem egy megbízható iparosember
műhelyét és lakását, füst festette falaival,
megbízható-kényelmetlen bútoraival. Az
asszonyok nagykendőben, kabátban,
fázósan sietve járnak, parázson melegítik
kezüket-lábukat a hűvös velencei estében.
Goldoni, Velence fia és költője egy ilyen
karneválvégi estével búcsúzott hazájától,
1761-ben. A mi emlékeinknek,
szemünknek ez a Goldoni nem túlságosan
ismerős. Mi a dinamikus, bohókás,
ugrándozós, a commedia dell'arte
gyerekcipőjéből éppen hogy csak kilépett
Goldonit ismertük és szerettük meg
(Mirandolina, A hazug, Két úr szolgája)
magyarul, s magas színvonalon, realista,
életteli és igen emlékezetes, hatásos meg-
fogalmazásban ilyent láttunk a torinói
színház 1966-os vendégjátékán is. Nem
láttuk viszont a milánói Piccolo Teatro
Strehler rendezte Chioggiai csetepatéját,
amely ősziesebb színekkel, szárazabban
egy másféle Goldonit mutatott be. Egy
kissé váratlanul ért minket ez a velencei-
genovai Goldoni - de meggyőzött és
győzött.

Teatro Stabile di Genova

Az olasz színházi életről nem sokat
tudunk, az olasz művészetet számunkra
inkább az énekesek, muzsikusok és a
filmművészek jelentik. Eddig három olasz
színtársulat lépett fel Budapesten;
mindegyik jó emlékeket hagyott. (A ró-
mai I Giovani együttese, De Lullo ve-
zetésével; a nápolyi De Filippo társulata; a
torinói Teatro Stabile De Bosio és
Enriquez vezette együttese.) E társulatok
két-két darabot játszottak, melyek közül
legalább az egyik a magyar közönség által
is ismert, magyarul olvasható volt. A
genovaiak csak az egy Goldoni-darabot
játszották, ami meglehetősen hátrányos
helyzetet teremtett számukra. Ezt a
darabot Magyarországon még nem

játszották, a Goldoni-kötetben sem sze-
repel, s így az előadás csak a látvány, a
mimika, a gesztusok, a színészi játék
nemzetközi nyelvének erejére támasz-
kodhatott. A tizenkilenc éve fennálló ge-
novai társulat eddig kilencvennégy be-
mutatója között jó néhány ismert klasz-
szikus és modern darab előadása is sze-
repel, melyek bármelyikének bemutatása -
a Goldoni-mű mellett - hathatósan
segítette volna a színház budapesti be-
mutatkozását. (Kiegészítésképpen: a szín-
ház sok mai olasz szerző darabjának is
otthont adott, s vezetőjének, az író-ren-
dező Luigi Squarzinának Emmeti c. da-
rabja, vagy az Italo Svevo regényéből
Tullio Kezich által dramatizált Zeno
tudata c. produkciója a legjobb olasz
színházi előadások közé tartozott.)

A karneválvégi este

Az új arcú Goldoni megmutatásán kívül
mivel ajándékozott meg minket ez az
este? Elsősorban a külön-külön jól ki-
dolgozott jellemek, figurák összjátékának
örömével. Nem minden szereplő kapott
egyforma lehetőséget. A cselekmény nem
olyan fordulatos, hogy a közép-pontjában
álló két ifjú szerelmes alakítója gazdag
jellemképet adhasson. A Moszkvába (az
eredeti darabban Párizsba) készülő ifjú
mintakészítő, Anzoletto
megszemélyesítője, Giancarlo Zanetti
kevés eszközzel csak egy magatartást
ábrázolhatott: kedves, komoly fia-
talembert. Nem is tudnánk, mennyire jó
színész, ha nem láttuk volna olyan ki-
tűnőnek a torinóiak Anconitájában. A sok
jó karakterszerep sokféle lehetőséget
kínált, és három kiemelkedő eredményt
hozott: Lina Volonghi Madama Gatteau
szerepében, Eros Pagni mint Sior Bastian,
és Gianni Fenzi mint Sior Augustin. Lina
Volonghi a hálás szerepből élő alakot
alkotott. A szerelmes természetű francia
vénlány fodrai-bodrai alatt egy szeretetre
váró ember rejtőzött, a kacérra igazított
mosoly mellett szomorúságot sugárzott a
tekintet. Mindez persze vidámságban
oldódott fel, egy-egy jellemző játék
segítségével: a koros hölgy állandóan keze
ügyében tartja kis tükrét - amikor
szerelmét visszautasítja az ifjú, undorodva
teszi el a tükröt, meg-haragszik rá -, de
amikor valaki vonzónak találja, a tükör is
kedvesebbé válik, megbocsát neki.
Mozgásával, járásának ritmusával,
tekintetével mindent elmond. Eros Pagni
zengő hangjával, kedvező adottságaival
nem él vissza, de amikor lehetőséget kap,
remekül él ezek-

kel: egy-egy reagálása, csodálkozó for-
dulása, fejcsóváló mormogása, a szelíd
bölcsesség, jó humorérzék, indulat egy-
egy pillanatának megvillantása után
szolgálatkészen húzódik vissza az együt-
tesbe. Gianni Fenzi úgy szolgálja az en-
semble játékot, hogy minden pillanatban
éli a figurát: a háttérben is féltékenyen
igazítja meg felesége térdén a ruhát, a
kártyajátékban gyötrődve izgul, fösvényen
irigy a nyertesre, s elviselhetetlen
mámorban örül a saját diadalának. Ez a
kártyajáték egyébként is az este és az
előadás csúcspontja. A szereplők az első
sorig előrehozott asztal mögött ülve egy
pillanatig sem komáznak a közönséggel,
hanem remekül felépített fokozással
számunkra is izgalmasan játsszák ezt az
ismertelen játékot, olyan tökéletes
aprólékossággal kidolgozva, hogy az
könnyedén improvizáltnak hat.

Az évadvégi este

Szomorúan jelenthetem egyébként, hogy a
kártyaasztal egyik oldalán ülő színészek
nem voltak sokkal többen, mint a másik
oldalon ülő közönség. Ez persze túlzás, de
az valóság, hogy a vendégjáték második
estéjén a színház első nyolc-tíz sora telt
meg csupán. Ennek lehet oka az
ismeretlen darab is, az ismerkedést
könnyítő másik darab hiánya és a nyelv, a
velencei dialektus, amely ugyan Goldoni
szerint „vitathatatlanul a leglágyabb és a
legkellemesebb valamennyi olasz tájszólás
közül", de amelyet mi vajmi kevéssé
értünk; és bizonyára közrejátszott az
évadvég is, de azért nagyobb
propagandával, jó szervezéssel két estére
való érdeklődő közönség is kitelt volna
kétmillió budapestiből.

A genovaiak fegyelmezettsége, játék-
kedve ebben a helyzetben is megterem-
tette a karneválvégi estét, mi pedig csak
ismételhetjük az Anzolettót búcsúztató
siorokat és siorákat: „A viszont-látásra!
Térjenek vissza minél előbb" - s
hozzátehetjük: szerencsésebb körülmé-
nyek között.


