
végül ahogy „elnyújtózik" az ágyban: azaz
arról énekel, hogy le is dőlhetne, „ha az úr
omlettet nem kívánna". De ebbe már
beleénekli-játssza az elnyújtózást, az
elnyújtózásba az alvás utáni mámoros
vágyat s egy kis erotikát is.

Ez csak egy song. Amit benne Törőcsik
megfogalmaz, azt itt legfeljebb csak
jelezhettük. Egy song, melyben minden
gesztusnak, mimikának és dallamnak
pontos egymásra utaltsága és funkciója
van, s ezen túl olyan mélysége, ami
egyedül a színházban lehetséges. Hisz
Törőcsik, mint fentebb láttuk, nem il-
lusztrál, egy művészi alkotófolyamat,
művészi önvizsgálat tapasztalatát hozza a
színpadra. S Törőcsik játékának ez az az
aspektusa, mellyel az előadás talán egy
kicsit adós marad. Adós marad a
mélységgel, mely nélkül a „cirkusz", a
„komédia" nem tud igazán magas mű-
vészi hőfokra hevülni, s különösen nem
Törőcsik árnyékában.

Kereshetjük természetesen Weissben is
a hibát. Mert a darab nyilvánvalóan
Salazarról szól, Portugáliát és a diktátort
mégis elkereszteli Luzitániának és
Szörnynek, de amikor a gyarmatokról
hallunk, már nyoma sincs ennek az ál-
talánosító álnév-használatnak. A konkrét
és általános vonatkozás ilyen fele-más
megoldása mindenképp megnehezíti a
rendező helyzetét: egy „tiszta"
dokumentumdráma, melynek előadásán a
néző nem azt találgatja, hogy ez vagy az az
író szerint most épp kire-mire vonatkozik,
talán nagyobb lehetősége van a

rendezőnek, hogy általános érvénnyel a
magyar nézőhöz is szóljon. Így azon

ban jószerivel csak Törőcsik Marinak
sikerül a nézőt mélyen megragadnia: mert
ő valóban szenved az angolaiak
szenvedése miatt.

Izgalmas kísérlet A luzitán szörny
Katona József színházbeli előadása a
provokatív politikai színház megterem-
tésére; olyan kísérlet, mely egyúttal rangos
eredmény is, hisz ritkán látunk ilyen jól
kidolgozott, egymásra hangolt ensemble-
munkát színházainkban. S ezért a rendező
és a színészek mellett dicséret illeti Szigeti
Károly koreográfiáját, Daróczi Bárdos
Tamás zenéjét és Keserű Ilona néha
valóban bravúros szcenikai megoldásait.

Peter Weiss: A luzitán szörny. Katona József
Színház.

Rendezte: Major Tamás; díszlet és jelmez:
Keserű Ilona. Szereplők: Suka Sándor, Ungvári
László, Győrffy György, Rajz János, Zolnay
Zsuzsa, Blaskó Péter, Horkai János, Gyulay
Károly, Iglódi István, Horváth József, Törőcsik
Mari, Csurka László, Velenczey István.
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S Z Á N T Ó JUDIT

Szmirnai impresszárió
vagy olasz komédiások?

Gondolatok a József Attila Színház

bemutatója kapcsán

A második vonulat virágkora

Az elmúlt két évtized színházi műsoraiban
világszerte megfigyelhető egy sajátos
jelenség: a második vonulatnak, az
úgynevezett „oeuvre mineure”-öknek, nagy
klasszikusok másodrangú vagy legalább
annak tartott műveinek előtérbe kerülése.
A jelenségnek kétségkívül van egy
gyakorlati oka: a reprezentatív remekek
immár egy nemzedék életén belül is olyan
sűrűn kapnak színpadot, hogy
szükségesnek látszik a választék kibővítése;
rendezők, színészek és nézők egyaránt
szomjaznak új élményekre is. Más-felől
épp a remekművek egyre szélesebb körben
való elterjedése kíváncsiságot és kedvet
ébreszt szerzőik más drámáinak
megismerésére, életművük rejtettebb zu-
gainak bevilágítására is.

Ezzel párhuzamosan azonban felbukkan
egy mélyebb és bonyolultabb ok is. Nem
egy esetben az utókor úgy érzi: a
reprezentatív alkotások - vitathatatlan
értékükön túl - épp azért váltak repre-
zentatívvá, mert a legteljesebben elégítették
ki a megírás korának igényeit és ízlését, és
kutatni kezd: hátha egy-egy életműnek a
maga korában mellőzött vagy háttérbe
szorult darabjai valamilyen vonatkozásban
jobban összecsengenek a mai kor
problémavilágával, érzékenységével. E
kutatások még Shakespeare utóéletének mai
fázisára is kihat-nak, ez esetben persze
anélkül, hogy a Hamlet vagy az Othello
romolhatatlan presztízsén csorba esnék;
kiderült, hogy a ma számára különleges
mondanivalóval bírnak az olyan, háttérbe
szorult és kétségkívül nem hibátlan
remekek, mint a Troilus és Cressida, a

Szeget szeggel vagy épp a vérgőzös
melodrámaként kezelt és lekezelt Titus

Andronicus.
Egyes esetekben azonban további fel-

ismerések körvonalazódnak: az tudniillik,
hogy a ma számára éppenséggel nem a
reprezentatívnak minősített alkotások
mondják a legtöbbet, és az érdeklődés
pillanatnyilag épp az olyan művek iránt
apad, amelyek fogalommá váltak, az íróról
elnevezett irányzat élesvonalú, nyilvánvaló
illusztrációivá. Úgy tetszik, mintha e nagy
alkotások, melyekben tar-
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talom és forma valóban eszményi har-
móniában cseng egybe, időnként túlontúl
is kötődnének korukhoz - jogosan és
indokoltan persze, hiszen épp ez a kor
érlelte meg a feltételeket a bennük meg-
valósuló szépséges szintézis számára. Ám
épp ez a tökély tűnik korhoz kötöttnek,
épp ez a kerekség távolít, és így a szín-
házi emberek figyelmét egyre jobban
vonzzák azok a drámák, melyekben a
szintézis nem ilyen harmonikus, amelyek
kócosabbak, egyenetlenebbek, ösztönö-
sebbek, de cserébe, mintegy a teljes har-
móniáról való lemondás ellensúlyaként,
időnként többet, újszerűbbet árulnak cl az
adott korról és embereiről, mélyebbre
ásnak, és ezért időben is előbbre, egészen
a máig világítanak, mint a remek-művek,
melyek tökéletes, a szó teljes értelmében
vett klasszikus összhangját a kor ízléséhez
és művészeti konvenciói-hoz való, bár
persze alkotó hűség biztosítja, s melyek
épp ezért korukban is megértésre és
sikerre számíthattak.

Szögezzük le azonnal: ez egyáltalán
nem jelenti azt, hogy minden oeuvre
mineure szükségképp izgalmasabb részle-
teket kínál, mint a reprezentatív főművek;
jó részük joggal marad meg lexikális
adatnak. Ám kétségtelen, hogy egyes
esetekben e „másodrangú" művek azért
„bűnhődnek", művészi egyensúlyuk azért
billen meg, azért nem képviselhetik
töretlenül az írójuk nevéhez fűződő
irányzatot, mert valamilyen vonatkozásban
több bennük a merészség, az úttörő
modernség, mint amennyit a szerzőnek
korához kötött, abból táplálkozó
dramaturgiája a művészi tökély szintjén
asszimilálni képes lehetett. A mai ren-
dezők keresik az ilyen darabokat, izgatja
őket ez a „többlet", és csábít a lehetőség:
alkotó képzelettel lelni olyan szín-padi
koncepcióra, amely ezt a többletet állítja
előtérbe, e köré szervezi a produkciót.

(Már túlságosan messzire vezetne itt
egy, az említettel párhuzamos és hasonló
tartalmú jelenség boncolása: az oeuvre
mineure-ök példájára az auteur mineure-
ök, a második vonalbeli szerzők fokozott
térhódításáról van szó. Az első-rendű
klasszikusok mellett - bár koránt-sem
rovásukra - napjaink műsorán egy-re
nagyobb helyet kapnak a második vonulat
klasszikusai, az Erzsébet-kori gárdától a
Sturm und Drang szerzőin át az
expresszionistákig. És legtöbb esetben itt
is olyan művek felé fordul a figyelem,
amelyek viszonylagos kiegyen-
súlyozatlansága nemcsak a halhatatlanok

„első garnitúrájához" képest fogyatéko-
sabb tehetségből fakad, hanem abból is,
hogy a megfigyeléseknek, a mondandó-
nak a szó legnemesebb értelmében vett
„avantgardizmusa" szétfeszítette a dra-
maturgiai kereteket, mivel e mondani-
való érett és harmonikus kifejtésének
feltételei a megírás korában sem tartalmi,
sem formai vonatkozásban még nem
voltak adva.)

Egy további megszorítás: ez a szem-pont
korántsem érvényesül minden jelentős
drámaíró utóéletének mai fázisában (más
esetekben pedig sokszor csak sikertelen
„portalanításról", esetleg épp öncélú
szenzációhajhászásról van szó). Azokat az
egyenként is igen érdekes és tanulságos
példákat azonban, amelyek feltevésünket
alátámasztják, e helyütt nem elemezhetjük
részletesen, legfeljebb mutatóba
felsorolunk néhányat. Nem véletlen, hogy
Franciaországban az utóbbi évek
legsikerültebb Corneille-bemutatója nem
egy Cid-repríz volt, hanem a L 'Illusion
comique (Színházi illúzió); s az sem, hogy
ugyanott a „marivaudage" fogalmát
briliánsan kifejező és kimerítő Marivaux-
művek helyett újabban sokkal nagyobb
visszhangot keltenek az olyan, eladdig
alig ismert oeuvre mineure-ök, mint a
L 'Age de la raison (Az értelem kora) vagy
a L 'Ile des esclaves (A rabszolgák szigete).
Továbbá: Pirandello esetében hazájában és
külföldön egyaránt ez idő szerint nem a
„legpirandellóibb" drámák, a Hat szerep
vagy a IV. Henrik állnak az érdeklődés
homlokterében, hanem olyan művek,
amelyeknek addig címét is csak a
szakértők ismerték; és még szaporíthat-
nánk a példákat. Ám e helyütt kössünk ki
szűkebb témánknál, amely e ponton
kapcsolódik az eddig kifejtettekhez: Carlo
Goldoni is egyre kevésbé számít ma már
egyedül a Mirandolina, a Két úr szolgája
és a Hazug írójának, holott két évszázad
ezeket tartotta világszerte a legnagyobb
becsben. A rendezők úgy érzik, egyre
kevésbé tudnak újat és korszerűt mondani
c túlontúl klasszikus, túlontúl
problémátlanul kerek jellem-, illetve
cselvígjátékok interpretációja kapcsán, és
tovább kutatnak a kimeríthetetlen
életműben olyan, kevésbé tökéletes,
kevésbé kiegyensúlyozott alkotások után,
amelyek ugyan nem testesítik meg ilyen
elemi tisztasággal a XVIII. század Itá-
liájában végrehajtott Goldoni-reform lé-
nyegét, ám cserébe frissebb és maibb
rezonanciákat, mesterien kiaknázott kon-
venciók helyett több fésületlen és nyers

életanyagot kínálnak. Így került divatba a
Bugrisok, a Kis kávéház, a Chioggiai
csetepaté, a Nyaralás-trilógia és e fel-
fedezések sorában az a Szmirnai komé-
diások is, melynek első jelentős újabb
kori repríze nem kisebb névhez fűződik,
mint Luchino Viscontiéhoz, akinek ren-
dezése a párizsi Nemzetek Színházában az
1958-as évad szenzációjának számított.

Hová lett a szmirnai impresszárió?

„Ali, egy szmirnai török kereskedő üzleti
ügyben Velencébe jön, s elmegy az
operába. Azt hiszi, hogy ilyen színházzal
hazájában, ahol több az idegen, mint a
bennszülött, vagyont lehet keresni. Kö-
rülnéz, számolni kezd; üzleti spekulá-
ciókba bonyolódik, olasz színházi ügy-
nökökhöz folyamodik, s megbízza őket,
keressenek megfelelő embereket terve
végrehajtásához.

De hogy elcsodálkozik a derék török!
Négy énekesnőt akar elszerződtetni, s
mindegyik csak első szerepet hajlandó
énekelni, a török türelmetlenkedni kezd,
új énekesekét keres; ám azok is hasonló
igényekkel lépnek fel.

A férfiak is ugyanilyen makacsok; egy
csupasz arcú énekes valósággal el-
keseríti, kétségbe ejti. Kitűzik az indulás
napját; mindenkinek meg kell jelennie a
találka helyén, hogy hajóra szálljanak.
Valóban mindenki meg is jelenik; várják a
vállakozót, de helyette más érkezik, egy
csomó pénzt hoz, s közli, hogy Ali
visszautazott Szmirnába, az-tán az illető,
az igen derék muzulmán megbízásából,
kiosztja a színészek gázsijának
egynegyedét - jóllehet a komédiások csak
szidalmat érdemelnének.

A darab a szemtelen színészek és szí-
nésznők, valamint a közömbös igazgatók
teljes és részletes kritikája."

Ki írhatta ezt a szinopszist, amelynek
sok köze van ugyan a József Attila Szín-
ház színpadán látottakhoz, mégis lénye-
gesen különbözik a Szmirnai komédiások
tartalmától? Bizony nem más, mint a
Szmirnai impresszárió című dráma szer-
zője, Emlékiratai magyar kiadásának 303.
oldalán.

Karinthy Ferenc fordításának szelle-
mességét, veretes közvetlenségét minden
kritikus megdicsérte és joggal; arról
azonban nem esett szó, hogy Karinthy - új
darabot írt. És legnagyobb dicséretére
legyen mondva: ez az „új darab"
olyannyira hitelesen Goldoni-ízű, hogy
csak a filológiai lelkiismeretesség deríthet
fényt társszerzői tevékenységére.



Nem óhajtok itt belebonyolódni a
klasszikusokhoz való hűség etikájának
vitájába; ez ismét túl messzire lendítene a
témától. Csak annyit: a mai szín-házi
ember, a musicalesítések, dramatizálások
és elrugaszkodott adaptálások e
virágkorában csak empirikus lehet, és
elvek posztulálása helyett bízvást a min-
denkori eredménytől teheti függővé íté-
letét. Az adott esetben Karinthy átdol-
gozása - amely nyilván a színház és a
rendező, Szirtes Tamás egyetértésével
készült - maibbá, érdekesebbé, komp-
lexebbé tette a történetet, anélkül, hogy
Goldonit elárulta volna. (Más kérdés,
hogy az átdolgozás tényét illett volna
jelezni a színlapon.)

Mert igaz, Goldoni kerek perec
meghatározza mondanivalóját: az egykorú
olasz színházi embereket bírálja, akikből,
évtizedes tapasztalatok alapján, ke-
servesen kiábrándult, olyannyira, hogy
röviddel műve megírása után végleg
Párizsba tette át székhelyét. Ám egyfelől
ez a kritika, a maga mindmáig aktuális
visszhangjaival, ott villog Karinthy
változatában és az előadásban is. Másfelől
azért Goldoni maró gúnyán is átködlik a
helyzetismerete által sugallt, érzékletes és
emberséges diagnózis e ki-pellengérezett
komédiások helyzetének
kiszolgáltatottságáról, groteszk konkur-
renciaharcuk egzisztenciális indokoltsá-
gáról, sorsuknak, tündöklésük és bukásuk
fázisainak esetlegességéről. (Egy kü-
lönben szöveghű nyugatnémet változat
kritikusa a drámát még eredeti mivoltában
is „szociális riportázsnak" nevez-te.) Ezt
az elemet ragadta meg és tette a
cselekmény pillérévé az átdolgozás,
amelynek alapvető leleménye, hogy Ali
korántsem legális operatársulat számára
toboroz, férfiakat és nőket egyaránt,
vagyis, az eredeti címmel ellentétben,
dehogyis „impresszárió", hanem lénye-
gében leánykereskedő, akinek a „nő-
művészekre" egészen más célból van
szüksége, a férfiakat pedig csak csellel
tudja rásózni Lasca gróf. Ennek alapján
nyilvánvaló, hogy Karinthy leleménye a
törvényszéki komédia is, hisz ennek
rugója épp az Ali igazi szándékával
történő zsarolás.

Nagyon is valószínű, hogy az átdol-
gozás indítékai között csak harmadsorban
szerepelt a pikantéria, a sikamlósabbá
formált mese vonzása. Ennél sokkal
lényegesebben eshetett latba a komédia
mögöttes tartalmának kibontása, Goldoni
túl egyoldalú szatírájának ki-terjesztése, a
szituáció társadalmi és

pszichológiai gazdagítása. Hisz szinte fö-
lösleges részletezni, mekkora mértékben
tolódott a komikumtól a tragikomikum
felé a színészek helyzete, akik egy tény-
leges zsíros külföldi szerződés helyett, mit
sem sejtve, egy megalázó és kiszol-
gáltatott pozícióért marakodnak, és
mennyivel cinikusabb, könyörtelenebb és
gátlástalanabb figurává vált Lasca gróf (s
mellette Nibio), aki immár nem egy valódi
impresszárió, hanem egy örömtanya-
tulajdonos számára közvetít. (Egyébként
épp ezért logikátlan és üres a befejezés, az
átdolgozás egyetlen problematikus pontja:
ez a Lasca gróf nem érdemli meg, hogy az
ő szájába adják Goldoni reformeri
programját, ez a Lasca gróf semmiképp
sem alapítana ilyen jellegű színtársulatot,
már csak azért sem, mert annak
rentábilitását túlontúl kétségesnek érezné,
és épp ezért szavainak semmiféle drámai
hitele nincs; annyira pedig nem
aktuálisak, hogy megérnék az eddigi
konvenciórendszer hirtelen megszakítását,
és a néző közvetlen, a szereplő jellemétől
független meg-szólításaként lennének
értelmezhetők.)

Olyanszerű kötetlenül játékos, a com-
media dell'arte szellemét idéző, bohózatos
játékstílusra, amilyent a Két úr szolgája és
más klasszikus cselvígjátékok tesznek
lehetővé, a Szmirnai komédiások már
eredeti változatában sem alkalmas.
Goldoni itt jellem és miliő köl-
csönhatásának kimunkálására, szatirikus
célzatú társadalomrajzra törekedett, és bár
a bonyodalom vékonyka, az ábrázolás
pedig elfogultsága miatt nem elég mély,
annyi friss, pompás és valóban újszerű
realista megfigyelés, részlet tölti fel a
cselekményt, hogy kár is lenne
megmaradni a kritikáinkban sokszor elő-
szeretettel dicsért és semmire nem kö-
telező „bővérű komédiázásnál". Foko-
zottan vonatkozik ez a Goldoni-Karinthy-
féle új darabra, amelyet megírni és
műsorra tűzni se lett volna érdemes, ha a
commedia dell 'arte égisze alatt, a ma oly
divatos absztrahált játékosság szellemében
rendezik meg. Milyen hát a József Attila
Színház előadása, kizárólag e szempontból
vizsgálva - mennyire biztosít színpadi
létjogosultságot annak a merőben új
változatnak, amely közre-működésével
vagy legalább egyetértésével született
meg?

.1z előadás

Kétségtelen: érettebb rendező, megfele-
lőbb színházi feltételek között, messzebb
juthatott volna az új darab: e realista

társadalmi tragikomédia átfogó stílusának
megteremtésében. Rendelhetett volna
olyan színpadképet, kellékeket és jel-
mezeket, amelyek nemcsak általában a
kort, a XVIII. század Velencéjét jellem-
zik, hanem szűkebben a Szmirnai komé-
diások című dráma miliőjét és atmosz-
féráját, illetve a szereplők egyéniségét. (A
művésznők jelmezei például, bár korhűek
és ízlésesek, nagyjából felcserélhetők.)
Mozgathatta volna nagyvonalúbban, a
mondanivalóra jellemzőbben epizodistáit
és statisztériáját (a II. felvonást záró,
önmagában frappánsan elgondolt
tömegjelenet például olyan kurtán-furcsán
elnagyolt, hogy sem a színészeknek nem
jut idő a szituáció „ki-játszására", sem a
nézőknek a mozzanat felfogására).
Egyszóval: épp e darab kapcsán lehetett
volna kísérletezni azzal a nálunk még nem
próbált stílus-koncepcióval, amelyet a mai
színházi terminológia a Planchon-féle
Dandin György nyelvének nevez, és
amelyet épp e műnek, méghozzá az
eredeti szöveg-nek előadásában Visconti
is alkalmazott.

Természetesen nyilvánvaló, hogy a há-
rom tábor - Lasca-Nibio, Ali, illetve a
komédiások - nem jellemezhető és
közvetíthető egyforma eszközökkel. Ám a
részletek finom differenciáltságán túl
Goldoni és Karinthy jóvoltából a drá-
mának olyan átfogó stílusa van, amely-
nek az előadásban is érvényesülnie kel-
lene - mint ahogy jóformán maradék-
talanul meg is valósult Lasca és Nibio,
illetve Ali tolmácsolásában, illusztrálva
Szirtes Tamás helyes elképzelését, melyet
e szerepek esetében keresztül is tudott
vinni.

Vígjátékot játszó színészeink gyakori
közös hibája, hogy egységes jellemkép
helyett lazán összefüggő reagálások fü-
zérét nyújtják, annak érdekében, hogy
minden effektust a maximumig kiak-
názzanak, és bevethessék, jellemtől füg-
getlenül, a mindig beváló sztereotipiákat;
s ekképp lemondanak arról a helyenként
kevésbé látványos, kevésbé bombabiztos,
de mélyebb, eredetibb, intellektuálisabb
humorról, amely az egyes reagálásoknak
és a figura jellemének állandó és szerves
összekapcsolásából ered.

Koncz Gábor Lascája és Márton András
Alija épp ezért példaszerű vígjátéki
alakításnak mondható. Koncz feladata
annyival volt könnyebb, hogy a „szer-
zőpár" elsőrangú szerepet nyújtott szá-
mára; az okos és cinikus gróf, aki fagyos
játékossággal, ördögi taktikai ér-



zékkel manipulálja a két, általa egyaránt
mélyen lenézett és becsapott felet,
felszítva, kihasználva és belekalkulálva
azok naivitását, vak bizalmát csakúgy, mint
helyzetük hasonló, bár más okból
táplálkozó kiszolgáltatottságát - a darab
legmodernebb, már-már kísértetiesen
ismerős figurája. Koncz ezt a szerepet csak
Henrik királyához mérhető hibátlan,
elegáns alakítással testesíti meg; hűvös
fegyelmezettsége, ironikus szkepszise
mögül elő-elővillanó far-kasmosolya
mindvégig ébren tartja a feszültséget,
amely a valóság és az áldozatok hamis
tudata között vibrál; amellett játszik ő is,
élvezi is a játékot - hisz egyfajta hideg
szenvedéllyel imádja a kulisszák világát -,
mégsem téveszti egy percre sem szem elől
a célt, amelynek érdekében játék közben
mindenkit átgázol. Csekélyebb
dramaturgiai jelen-tőségéhez illő halkabb,
diszkrétebb esz-közökkel, de ugyancsak
hibátlanul ábrázolja cinkosát és famulusát
Szabó Ottó; Nibiója éppoly gátlástalan,
mint a gróf, de tervei önálló
megvalósításához se fellépése, se hitele, így
hát, saját jól felfogott érdekében, a
háttérből egyengeti számára az utat,
taktikai szürkeséggel, fürgén, szemfülesen,
zajtalanul és kíméletlenül.

Márton Andrásra már sokkal nehezebb
feladat hárult, és a fiatal színész
elsőrendűen korszerű tehetségét dicséri az
úgyszólván alkotó figurateremtés. A
XVIII. századi olasz szemmel látott török
afféle egzotikus mamamusiféleség, és ezen
lényegileg Karinthy sem segít-betett.
Megtette viszont, amit tehetett: bravúros,
nyelvi telitalálatokban dús-káló,
ugyanakkor mégis hiteles, ember-szabású
szöveget adott a színésznek. Márton
András felvette a fezt meg a bő bugyogót,
de a jelmez alá embert teremtett: derék,
egyszerű, naiv fiatal legényt, aki
hunyorogva-tapogatózva botorkál egy
számára idegen, furcsa világban,
jóhiszeműen buzgólkodik szemében
teljesen problémátlan és jogos küldeté-
sének teljesítésén, naiv, kitárulkozó
örömmel fogadva a sikereket, spontán,
értetlen felháborodással a nehézségeket,
majd a kudarcot. Egzotikuma viszonyla-
gos; emberi hitele abszolút. A papír-forma
épp e szerep esetében fenyegetett egy
sosem volt, üresen bohóckodó
csudabogárral, akinek minden megmoz-
dulása harsány, tartalmatlan nevetést
csiklandoz elő - és született egy finom
eszközökkel kidolgozott, élő és hiteles
tragikomikus figura, aki sosem röhögtet,

ritkán nevettet, de mindvégig megmo-
solyogtat és megindít egyszerre.

A komédiások táborában - beszámítva a
szerepek funkciójából és ábrázolásából
eredő másfajta stiláris igényeket és
lehetőségeket is - már több a hagyo-
mányos beidegzettség, a jellemteremtés-
nek effektussorozattal való pótlása; mintha
nem Goldoni-Karinthy olasz komédiás-
tragikomédiáját játszanák, ha-nem a
Szmirnai impresszáriót, ahhoz se méltó
eszközökkel. Igaz, árok dramaturgiai
közhely, hogy ha több szereplő hordoz
azonos vagy hasonló funkciót, akkor
egyéniségük - éppenséggel az író
szándékából - eltompul a funkció ja-vára,
mégis, Goldoni (és Karinthy is) sokkal
jobban differenciálja e szereplőket,
semhogy indokolt és érdemes lett volna
lemondani e lehetőségek kiaknázásáról a
vígjátéki sablonok uniformizált bevetése
érdekében. Persze, hogy a három
színésznő alakja elsősorban közös
mondanivalót hordoz, és a szereplők
leghálásabb s legkínálkozóbb lehetősége az
örök színésztermészet ma is aktuális
megcsipkedése; ám ezen az át-fogó
komplexuson belül a szöveg három sokkal
differenciáltabb és jellegzetesebb karakter
megteremtésére ad módot, mint ahogy az
Szemes Mari, Kállai Ilona és Voith Ági
játékából kitűnik. A magyar néző számára
ugyan nem sokat mond a Goldoni által
igen fontosnak tartott s az olasz közönség
számára nagyon is hozzáférhető
megkülönböztetés, miszerint Tognina
velencei, Annina bolognai és Lucrezia
firenzei; ám e típusok jellegzetességeinek,
a bolognai intellektuálisabb, idegesebb
vibrálásnak, a velencei áradó teatralitásnak,
a firenzei gőgös rafinériának kimunkálása,
az egységes triónak három különböző
anyagból való összehangolása igényesebb
színészi feladat lett volna, és jobban elő-
segíti az előadás alaphangjának egységét,
Szirtes koncepciójának harmonikus
érvényesülését.

Bodrogi Gyulánál jobban kevesen ér-
tettek valaha is Magyarországon a soha
célt nem tévesztő vígjátéki effektusokhoz;
az effajta virtuóz, pontosan kiszámított,
mesterien tempírozott komédiázáshoz,
mint köztudott, kivételes személyes
„présence" és ritka színészi intellektus
szükségeltetik - Bodrogi rendelkezik
mindkettővel. Á . ez a nagy tehetségű
színész az évek során show-művésszé vált,
aki egy, a színház és közönsége közötti
hallgatólagos megállapodás értelmében,
minden darabon be-

lül szállítja a maga többé-kevésbé azonos
magánszámát, olyan személynek szó-ló
nyíltszíni tapsok ellenében, amelyek a
többi fővárosi prózai színházban rég
divatjukat múlták és illetlenségnek szá-
mítanak. E színésztípusnak megvan a
maga - zsenik által is igazolt - színház-
történeti létjogosultsága, ám ma nincs
összhangban se színházaink műsorstruk-
túrájával, se a számukra kívánatos kor-
szerű színjátszás elveivel. Aki emlékszik
Bodrogi II. Richárdjára, aki hallotta
Antoniusát és nemrég, a Rózsák hábo-
rújában, remekművű, költői és hátbor-
zongató III. Richárdját, nem tehet mást,
mint hogy óvatosan megpendítse titkos
vágyát: nem lenne-e a művésznek és ma-
gyar színházunknak egyaránt üdvére, ha
Bodrogi, legalább átmenetileg, kilépne a
lehetőségeit immár bénító genius loci kö-
réből, és egy más társulat új feltételei
között lenne nem pusztán vezető színész,
hanem az a modern ensembleszínész, aki
lehetne?

Talán túl sokat írtunk egy olyan pro-
dukcióról, amely érdemei, szándékának
újszerűsége és megvalósulásának részlet-
sikerei ellenére sem tartozik a nagy je-
lentőségűek közé. Ám a vállalkozás, szinte
önmagán túllépve, gondolatébresztő.
Egyfelől világszerte általánossá váló
műsorpolitikai tendenciákat tükröz,
másfelől, mind eredményeivel, mind
hiányosságaival, a hazai játékstílus mai
állapotát és lehetőségeit illusztrálja, olyan
tanulságokkal, amelyek figyelmet és
további elemzést igényelnek.

Goldoni: Szmirnai komédiások. József Attila

Színház.
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