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Goldoni-panoptikum
Győrött

Nehéz évadja volt a győri Kisfaludy
Színháznak. Igazgatóváltás, a művészeti
vezetésben beállott változások, a műsor-
terv többszöri kényszerű felborulása kri-
tikus helyzetbe hozta a társulatot, a szín-
ház és a közönség kapcsolatát. Ez a
bizonytalan helyzet határozta meg a leg-
több bemutató színvonalát, részben a
Goldoni-trilógia alapján készített Nyári
kalandozások című produkcióét is. Hirtelen
jött bemutató volt ez a komédia, eredetileg
ugyanis Genet Paravánok című darabját
próbálta a társulat Szikora János
vezetésével. Különböző szempontok
érvényesülése miatt végül is ez a be-
mutató ezúttal elmaradt, és helyette rész-
ben a társulat foglalkoztatása, részben a
folyamatos működés fenntartása érde-
kében igen rövid idő alatt hozták létre a
Goldoni-művet.

Alighanem ezek a praktikus szem-
pontok is okai lehetnek annak, hogy a
rendező határozott és újszerű Goldoniképe
nem bontakozhatott ki teljes egészében.

Goldoni a nyaralókról, a nyaralásról
mint a társadalmi képmutatás megnyil-
vánulásainak kitűnő alkalmáról több da-
rabot is írt, közülük az 1760 körüli évek-
ben született három művét trilógiává
szerkesztette. Mindegyik darab önállóan is
kerek egész, de együtt a három a
komédiától a tragédiáig ívelő szerkezetben
átfogó képet ad egy társadalom lényegi
hazugságairól. Az ebben a trilógiában
megszólaló Goldoni nem a közkedvelt
bohókás komédiák írója, nem a commedia
dell'arte megújítója, hanem a kesernyés
hangú drámaíró. A szomorú hangú
Goldoni Strehler húsz-huszonöt évvel
ezelőtti Goldoni-rendezései - és az 1954-
es Nyaralás-bemutató - óta egyre nagyobb
helyet foglal el a világ színpadain.
Hazánkban az 1975-ös vígszínházi
előadás után (rendező: Lengyel György) a
Nyaralás-trilógia most Győrbe jutott el.

Szikora János eddigi munkái alapján
érthető, hogy Goldoninak ehhez a mű-
véhez vonzódott. Ő ugyanis rendezései-
ben előszeretettel kutatja az emberi kap-
csolatok természetét, különösen a szél-

sőséges helyzetekben megnyilvánuló kap-
csolatokét. Ezért nem véletlen az sem,
hogy a trilógia középső darabjára, a Nyári
kalandozásokra épül az előadás, és az első
(Nyaralni mindenáron), illetve a harmadik
(Hazatérés a nyaralásból) csak néhány
jelenet vagy epizód erejéig kapott helyet
benne.

Az első rész alaphangja a csaknem
bohózati könnyedségű komédiáé, ez a
darab a készülődés, a bonyodalmak ér-
lelődésének állapotát mutatja meg, a má-
sodik darabban a nyaralóhelyen kialakult
viszonyok hamisságát, hazugságát
ábrázolja az író, míg a harmadikban a
viszonyok többnyire megalázó megal-
kuvások árán lezárulnak. A második rész
tehát olyan, mintha egy folyamatnak csu-
pán egy szeletét mutatná meg, amely
azonban magában hordja a kezdetet és a
véget is, azaz igazi drámai alaphelyzet
rejlik benne.

Az előadást nem az új színházban,
hanem a régi, ütött-kopott helyiségben, a
Kisfaludy Színház kamaratermében
játsszák, s ez az előadásnak sajátos ízt ad -
ebben a lekoszlott teremben ugyanis a
társadalmi hazugságokról szóló darab
kontrasztosabb, erősebb hatású, mintha
ugyanezt a csillogó-villogó új épületben
láthatnánk -, ugyanakkor technikai ne-
hézségeket is okoz.

Rajk László színpadának középpontjá-
ban egy elkopott mélyedés található,
amelybe innen is, onnan is kis csatornák
vezetnek. A jobb előszínpad falánál Szent
Sebestyén-szobor, bal oldalon egy üres
keret. Az első rész jelenetei felváltva az
előszínpad bal illetve jobb térfelén
játszódnak, a függöny síkjában a szín-pad
le van határolva egy fekete kortinával. Az
éppen játszó térfelet, mint egy
revüszínpadot, villogó fényfolyam ha-
tárolja le. Amikor véget ér az első darab-
ból szerkesztett előjátékféle, felmegy a
kortina, és mögötte újabb szobrok tűn-nek
fel, hátul egy fuvolázó szatírfej, bal
oldalon egy Danaida. Mindhárom szobor
szökőkútként is működik, a szatír
fuvolájából, a Danaida korsójából és Se-
bestyén egyik nyíl ütötte sebéből perme-
tezik a víz bele a csatornákba, s az elő-
adás végére a középen levő mélyedés is
félig megtelik. Ez természetesen jó né-
hány játékötlet forrása lesz (mosdások,
zsebkendők kicsavargatása, belehuppa-
nások stb.). A fehér háttérfüggöny kékes
fénnyel van megvilágítva. Ez a látvány -
mindenekelőtt a fényhatások miatt -
hidegséget, racionalitást sugall, ugyan-
akkor - főleg a szobrok és a játékos

vízsugarak miatt - ironikus is. Az iróniát
fokozzák a jelmezek. A szereplők
végletesen eltúlzott ruhaköltemények-ben
jelennek meg, a darab cselekménye
szempontjából is lényeges „mariage-ok"
vagy Rosina, a szegény lány csengettyűs
ruhája a század eleji színházi avantgarde
legjobb próbálkozásait idézi. De a ruhák
anyaga silány, nincs összhangban a ruhák
szabásával, formájával.

Azért kell ennyit időzni az előadás képi
kereténél, mert Szikora rendezéseiben
mindig kulcsszerepük van a lát-
ványelemeknek. A díszlettervező és a
jelmeztervezők - El Kazovszkij és Kováts
Nóra - már képben is kifejezik azt az
ellentmondásosságot, amelynek aztán a
szereplők cselekvéseiben, megnyilvánu-
lásaiban kell(ene) sűrítetten megjelenniök.

Szikora a szereplőket úgy mozgatja,
mintha egy megelevenedett panoptikum
figurái lennének. A legtöbb szereplőnek
sztereotip mozdulatai, gesztusai vannak : a
hordószoknyájú özvegy előre-hátra ringva
jár, az oldalt kiszélesedő szoknyájú lányok
csak oldalazva tipegnek, az ostoba
fiatalember, Tonio szeme állandóan
fennakad, s hogy „normális" ki-nézésű
legyen, újdonsült feleségének legyezőjével
mindig egyet a fiú fejére kell ütni és így
tovább. Az egyénítő gesz-tusokkal,
mozdulatokkal szemben a mozgásokra a
teatralitás jellemző. Ugyan-akkor a
rendező egyenletes lassú tempót diktál. A
teatralitás és a lassítás az egész színpadi
játéknak valami idegenséget ad, a
legőszintébbnek szánt mondat is hamissá
válik, s az előadás lényege, a hazugság
még jobban felnagyítódik.

Ebben a közegben néhány kulcs-
epizódnak kellene megteremtenie a ko-
média és a tragédia Goldonira jellemző
kettősségét, így például egy szer-tartásos
ebéd spagetticsatává fajulásának, egy
kávéházi felfordulásnak, egy botrányba
fúló „színház a színházban" előadásnak,
egy kártyacsatának, amely a hazugságokat
elkeseredetten leleplező táncmulatságba
torkollik. Ezeknek - eb-ben a rendezői
megközelítésben - szigorúan
megkoreografált, pontos ritmusú,
fokozódó feszültségű, a jelenségek, az
emberi helyzetek és jellemek abszurditását
is érzékeltető jeleneteknek kellene lenniök.

Nem véletlen e sok hangsúlyos fel-
tételes mód! Ugyanis az általam látott
előadásban világosan és élesen kettévált a
szándék és a megvalósulás. Félreért-
hetetlenül kiderült a játék szervezéséből, a
vizuális és akusztikus elemek gondos



megtervezéséből, egynémely színészi ala-
kításból az, hogy ebben a vállalkozásban
nemcsak a sokak által porosnak, bugyu-
tának, játszhatatlannak ítélt Goldoni-
színház megújítására, a klisékké mereve-
dett Goldoni-játékmód mai szellemű és
tartalmú újjáalakítására tett kísérletről van
szó, hanem annak a Szikora által
következetesen járt útnak a folytatásáról is,
amelynek során mindenekelőtt a színészi
játék, stílus, létezésmód lehetőségeit,
határait igyekszik tágítani, újra-
fogalmazni. Ugyanakkor ezt az előadás -
külső, főleg technikai fogyatékosságok,
illetve színészi kedvetlenség, követ-
kezetlenségek miatt csak részben igazolja.

Szikora keserűvígjáték-szemlélete el-
sősorban a figurák értelmezéséből alakul
ki. Nem a bőségesen kínálkozó helyzet-
komikumra építi az előadás hatásrend-
szerét (bár természetesen ez sem hiányzik),
hanem megkeresi az egyes figurák
legjellemzőbb tulajdonságát, s azt erősíti
föl már-már túlzó mértékben. Ezáltal a
lélektani hitelesség követelménye felől
közelítve látszólag elszegényített figurák
közötti kapcsolatok, indulatok is kevésbé
lesznek árnyaltak, ám annál inkább elő-
bukkan e kapcsolatok és indulatok alap-
jellegzetessége és valódi tartalma. Igy a
figurák és a szituációk álságát egyaránt
képes megmutatni a rendező.

Ehhez természetesen a színészeknek is
végletesen elrajzoló eszközöket kell hasz-
nálniok. S ahogy a Nádas-darab, a Taka-
rítás esetében egyfajta teljes színészi ki-
tárulkozás lehetőségét is keresték a szí-
nészek és a rendező, ez esetben egy más-
fajta, az előbbinél kevésbé befelé forduló,
de nem kevésbé intenzív és önmegmutató
játékmódra volt szükség. Olyanra, amely
nemcsak a szerep, de a színész civil
énjének alaptulajdonságait is fel-színre
hozza és megmutatja. Ezt a játék-módot
nem mindenki tudta egyformán
elsajátítani, vagy nem mindenki vállalta
teljes szívvel és őszintén. Az előadás
egyenetlenségei is jórészt a színészek
feltűnő stiláris különbözőségéből adódtak.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen
kívül az sem, hogy a színpad technikai
kompromisszumra kényszerítette az al-
kotókat. A kompromisszumból persze
igyekeztek erényt kovácsolni, de újra és
újra észrevehetővé váltak a masinéria
zökkenői, hogy másra ne utaljak: az
ebédjelenetben a színpadszéles asztal
felállításának, illetve visszahelyezésének
nehézkességére vagy az előjáték szcenikai
megoldására. Az előjáték ugyanis

Bajcsay Mária és Baranyai Ibolya Goldoni Nyári kalandozások című komédiájában (győri Kisfaludy
Színház)

osztott, csupasz előszínpadon játszódik, a
két térfelet külön-külön lehatároló villogó
lámpasor a legegyszerűbb jelzése az eltérő
helyszíneknek, ugyanakkor nyilvánvalóan
szegényes megoldás, vala-mint az
imigyen kialakított tér sem teszi lehetővé
a gyors jelenetváltásokat. Á bevezető
jelenetek a szereplők és az alap-szituáció
gyors bemutatására lennének hivatottak,
ám az itt és ott, a jobb és a bal oldalon
játszódó epizódok csak döcögve követik
egymást.

Ezek a jelenetek különben koncentrál-
tan jelzik a színészi munkával kapcsolatos
igény és a szereplők felkészültsége,
feladatvállalása között felsejlő ellentmon-
dást, ugyanis a színészeknek egy-egy vil-
lanásban kell a figurák későbbi életét is
előre vetítő, markánsan jellemzett képét
felrajzolni. Ez csak keveseknek sikerült,
aminek részben a színészi, rész-ben a
játékmesteri munkában rejlő okai egyaránt
vannak.

Az viszont teljes egészében színészi
probléma, hogy például - és itt ismét
hangsúlyozom, hogy az általam látott, a
széria vége felé tartott előadáson - az első
jelenetek ritmusát, ívét, hangulatát, a
partnerek kibontakozási lehetőségét
alapvetően megszabta ifj. Újlaky László
kedvetlen, tempótlan, sótlan jelenléte. De
nem ez volt az egyetlen jele a színészi
kifáradásnak, pontatlanságnak, nem
szeretem játéknak. Idézhetném a
jeleneteket átkötő szolgafigurák civil
kívülállóságát, lassúságát, minek követ-

keztében a közzene és a játék, az át-
díszítés és a jelenetek indítása sehogy sem
akaródzott összehangolódni, vagy az
olyan fontos jelenetet, mint a spagetti-
csatává váló ebéd, amely bár szcenikailag
és szerkezetileg kitűnően megoldott, a
pontatlanul végrehajtott koreográfia miatt
erejét veszti és így tovább.

Az előadásra egy sajátos kettősség jel-
lemző: a darab felépítéséből is adódóan az
előadás nagy jelenetekből, tömbökből áll,
ám ezek a tömbök - reggeli, ebéd,
kávéház, színház, kártyacsata - még
sincsenek lezárva, a rendező lebegteti a
jeleneteket, a szereplők például nem ki-
mennek a színről, inkább eltűnnek,
mintegy észrevétlenül lesz üres a szín-pad.
Ez a kettősség a színészi játékban is kettős
jelzésrendszert igényel, egy-egy
mondatnak, gesztusnak hallatlanul meg-
növekszik a súlya, a jelentősége, gyakran
ezeken a momentumokon áll vagy bukik a
lebegtetett Stílus megszületése. Például a
végső táncmulatság befejezéseként Sa-
bina, a férjet kereső özvegy így kiált fel:
Elég! Ez a felkiáltás feltételezi, hogy
előtte úgy felpörögtek az események,
olyan nagy a kavarodás, hogy azt csak egy
erős indulati töltésű gesztussal lehet
félbeszakítani. Ám a táncmulatság inkább
a tiszta kapcsolatok elérhetetlenségének, a
megalázó, mégis vállalni muszáj
kompromisszumokba való belenyugvás
hangulatát árasztja, s ha a hagyományos
pszichologizáló színházi megközelítésben
gondolkozunk, semmi sem



indokolná Sabina kitörését. De Martin
Márta felkiáltása őszinte és kétségbe-
esett, s éppen ez ellenpontozza a társaság
általános lehangoltságát, spleenjét,
manírjait. Egyben persze az előadás be-
fejezésére is jelt ad ez a kiáltás, tehát egy-
szerre több funkciójú színészi jelről van
szó. Mindegyik funkciójában akkor le-
hetne azonban teljes értékű, ha az elő-
adás minden részlete, minden egyes
szereplő ugyanilyen módon hordozná a
gesztusok, megszólalások többértékű-
ségét.

Hogy milyennek képzelhette el a ren-
dező ezt az előadást, azt két színész ala-
kítása körvonalazza. Bán János játssza az
ütődött Toniót, az örökös orvostan-
hallgatót, akit férjül vesz a szegény sorú
Rosina. Az amúgy is magas Bán emelt
talpú magas szárú cipőben jár, ruhái ki-
nőttek, fején örökösen kalap van. Bán
Toniója nem bolond, csak infantilis.
Vigyorog mindenen, ha valamit kérdez-
nek tőle, megkukul, a szemei fönnakad-
nak. Ám ha számára fontos dologról van
szó, evésről, ivásról, kártyáról, rögtön
felnőtt módjára tud viselkedni. A nor-
mális és az infantilis állapot közötti ál-
landó vibrálás a lényege Bán János ala-
kításának, megmutatva azt is, mennyire
ellentmondásos ennek a figurának a
viszonya saját magához éppen úgy, mint
a környezetéhez. Tóth József viszont
Guglielmo lovagot játssza, aki Giacintába
szerelmes, de Vittoriát kell elvennie. A
két lány között alig van különbség, az
egyik nyafogó, a másik nyafka, egy-
formán öltöznek, egymást múlják felül
abbéli igyekezetükben, hogy férjet sze-
rezzenek maguknak. Tóth József halá-
losan komolyan veszi a lovag érzelmeit, s
ezáltal válik komikussá és szánnivalóan
tragikussá egyszerre. Nem egy érzelem-
kitörés karikatúráját játssza el a színész,
ennél bonyolultabb utat választ: az ér

zelmeinek kiszolgáltatott s ezért cselek-
vésképtelen férfi hányódásait ábrázolja, s
ezzel pontos képet rajzol a korunkban is
oly gyakori jelenségről, a hagyományos
férfiideál megkopásáról.

Mellettük Martin Márta Sabinája el-
sősorban az özvegyasszony komikus vo-
násait erősíti fel, Sipka László groteszken
tragikus alakká formálja Filippót, a
joviális öregurat, Bajcsay Mária Rosina
olcsó túlzásokra csábító szerepében
mértéktartó elrajzoltsággal él. A többiek
jobbára az előadás érzékelhető hang-
vételétől különböző módon idegen hangot
ütnek meg.

Szikora János - úgy tűnik - követ-
kezetesen alakítja - az intenzív műhely-
munkán és az együttes játékon alapuló
színházi stílusát, és gyűjti maga köré az
ezt a stílust vele együtt kibontani kész
társakat. Minden előadása egy-egy lépés
a maguk választotta, a magyar színházi
életben nem túl elterjedt gyakorlat meg-
valósításában. A munkájuk természeté-
ből, a permanens kutatás, kísérletezés jel-
legéből adódóan vannak látványos ered-
ményt hozó lépéseik, s vannak kevésbé
látványosak, ám egy együttes életében
alighanem az előzőnél nem kevésbé meg-
határozók is. Érzésem szerint ez a Gol-
doni-előadás az utóbbit példázza.
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A Csalódások a Líceum udvarán

Vígjáték. Sokszor ez a műfaji megjelölés
elegendő a színháznak nézőcsalogatásra, a
nézőnek meg felmentést kínál a tovább-
gondolkodás alól, engedi kikapcsolódni.
Nem mintha nem tudná, hogy a vígjáték
egy tőről fakad a drámával (amit illik
komolyan venni), de mégiscsak könnyebb
csokoládébevonattal lenyelni a keserű
pirulát. Eddig ez rendjén is volna, de
rendszeressé válása idővel elfelejteti a
kellemetlen ízű gyógyszert, és marad a
csokoládémajszolgatás. Színész és rendező
tehát kénytelen a szemre roppant hálásnak
tűnő feladattal úgy is meg-birkózni, hogy
művészete legjavát adva a szórakoztatás
mellett tanítson, amit sokszor visszautasít
a „csak vígjátékra" jegyet vásárolt néző.
Becsempészni az okulást, hű maradni a
szerzőhöz, korrigálni mai ízlésünkhöz a
darabot, mindezt könnyeden kacagtatva -
körülbelül ez a minimális kívánalom a
vígjáték színre állításakor. Mennyi
többletet jelent, vagy jelent-e ezt
egyáltalán, nyáron, nem színháznak szánt
környezetben játszani, elsősorban a
nyaralók igényeit kielégíteni - ezt csak az
előadások színvonalával lehet mérni.

Egerben az Agria '81 rendezvénysorozat
keretében Valló Péter rendezésében két
darabot láthatott a közönség: Kisfaludy
Károly Csalódások című vígjátékát a
Líceum udvarán mutatták be, Fekete
Sándor Lenkey tábornok című történelmi
drámáját a Várban tartották idén is mű-
soron. (Az előadásról beszámolót olvas-
hattak 1980. novemberi számunkban.)

..Egy plánumom van: tegyük ezt a
történetet vígjátékká! Legalább ha né-
melyeket mulatunk, lesz jutalmunk annyi
csalódásért" - mondja a Csalódások
befejezéséül Lombai uradalmi inspektor.
Nem kétséges : egy plánumgyártó nem
maradhat vesztesen a színpadon, még
akkor sem, ha a tények makacsul ellene
fordulnak. Nem ismerheti el vereségét,
ezért a feje tetejére kell állítania az
eseményeket, vagy ha ez sem sikerül, neki
kell tótágast állnia. A lényeg csak az, hogy
a plánumból ne engedjen, igazodjon a
valóság az ideákhoz. Csakhogy az élet,
még a színpadon is csupa csalódás

A győri Goldoni-előadás záróképe (Matusz Károly felvételei)


