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Olasz komédiák

Bibbiena és Goldoni

Az olasz reneszánsz drámatermésből vajmi
keveset ismerünk Magyarországon. Ezt a
korszakot mindössze egyetlen szerző
képviseli nálunk: Ruzzante A csapodár
madárkával. Ez az ismerethiány a későbbi
korokat is jellemzi, hiszen az olasz
irodalomból Goldoni az egyetlen, aki
állandóan jelen van hazai színpadjainkon.
Pedig az olasz reneszánsz drámairodalom
rendkívül gazdag, a városállamoknak
fejlett színházkultúrájuk volt. Á drámaírói
iskolák is ezek köré épültek ki:
Velencében Aretino, Pádovában Ruzzante,
Nápolyban Gian Battista della Porta,
Sienában Girolamo Bargagli, Firenzében
Bibbiena.

Calandria

Bibbiena az első olyan reneszánsz szerző,
akit egy vállalkozó kedvű magyar szín-ház
- a szegedi - felfedezett. Az 1470-ben
született Bernardo Dovizi korának
jellegzetes képviselője: bíboros, diplomata,
költő, esszéista. Személyében a reneszánsz
ember sokoldalúsága, művészet-

pártolása, életszeretete ötvöződik. Mű-
vésznevét szülővárosáról, a Firenzétől
hatvan kilométerre levő Bibbienáról kapta.
(Olaszországban gyakori az ilyen
ragadványnév.) Bibbiena Machiavelli
kortársa volt: Firenze virágkorában élt, a
Mediciek közvetlen környezetében: Piero
fiának, Giovanninak volt a nevelője.
Tanítványából i 513-ban X. Leó néven
pápa lesz - Bibbienából pedig bíboros,
pápai titkár és vatikáni tanácsadó. X. Leó
igazi reneszánsz pápa: a vatikáni udvarban
nagyszabású ünnepségek zajlanak
(rendezőjük legtöbbször maga Bibbiena),
amelyek keretében komédiákat is
bemutatnak. Így kerülhet sor a Calandria
bemutatójára is i 514-ben. (Ősbemutatóját
1513. február 6-án az urbinói udvarban
tartották.) Jellemző adalék a korra: a
pápának tetszik a rendkívül sikamlós,
szabadszájú, bővérű komédia, kedvenc
bíborosának alkotása. A darab felépítése,
szerkezete, dialógusai profi íróra és nem
műkedvelőre vallanak, ezért felté-
telezhetjük, hogy Bibbiena több darabot is
írt, amelyek azonban nem maradtak ránk.

A Calandria jellegzetesen a kor terméke:
a kortársak, a korabeli iskolák képviselői
maguk is ilyen típusú műveket írtak.
Közös bennük több alap-téma: a
nemzedéki kérdés, apák és fiúk
konfliktusa, az öreg férfi-fiatal nő páro-
sítás, a házasságtörés, az öregek kicsú

folása. Ezeket a témákat valójában mind
Boccaccio népszerűsítette a Dekame-
ronban. A másik jellegzetes motívum:
ruhacserék, szerepcserék, a nemek cseréje
(ezek erős Plautus-hatást mutatnak), és a
népi hősök, a furfangos szolgák, akik
túljárnak az urak eszén, és irányítják a
cselekmény menetét. Csupa olyan mo-
tívum tehát, amelyet később Shakespeare,
Moliére, Lope de Vega műveiben is
megtalálunk. Itáliában ezeket a témákat
kétszáz évvel később Goldoni újítja föl és
viszi tovább - XVIII. századi
körülmények között. Az olasz reneszánsz
dráma tehát egyrészt kiinduló-pontja,
megteremtője egy sajátos komé-
diatípusnak, másrészt továbbvivője, örö-
köse az antik drámairodalom értékei-nek,
és erjesztője a későbbi korok irodalmának
is.

A Calandria legnagyobb értéke éppen az
eredetisége. Á szegedi előadást nézve
állandóan „déjá vu" érzése van az em-
bernek: ismert színművek jutnak az
eszébe. Fessenio, a ravasz és bajkeverő
szolga saját bevallása szerint is két urat
szolgál egyszerre (lásd Goldoni: Két úr
szolgája) ; egy öreg férfi fiatal lányt szeret,
és ezért pórul jár (Moliére A nők iskolája);
Lidio, a görög ifjú és Santilla, az
ikertestvére álruhában keresik egymást, és
anélkül, hogy tudnák, egy városban
szállnak meg (Két úr szolgája és
Shakespeare: Tévedések vígiátéka). A
bonyodalom fokozása érdekében a sze-
replők álruhát öltenek: a férfiak lány-
ruhát, a nők férfiöltözetet (Shakespeare:
Ahogy tetszik) Szegeden Bibbiena ko-
médiája egy shakespeare-i epilógussal ér
véget az Ahogy tetszikből. („Nem szokás,
hogy a hősnő mondja az epilógust . . .")
Talán nem véletlen, hogy ez a monológ
szervesen illeszkedik az olasz
komédiához. Shakespeare nemcsak ismer-
hette a korabeli olasz drámát, hanem
minden korban népszerűek voltak bizo-
nyos vándormotívumok, amelyeket szá-
mos nép irodalmában megtalálunk. (Ilyen
például az ikertestvérek-motívum.) Az
történik tehát - mint Brecht Koldus-operája
esetében a Beggar's Oper -, hogy a
Shakespeare- és Goldoni-vígjátékok ős-
művére ismerhetünk a Calandriában.

Egy öregedő, gazdag polgár, Calandro
(róla kapta a darab a címét) beleszeret egy
fiatal lányba, Santillába. Mindent
megtesz, hogy megkaphassa, de Fessenio,
a furfangos szolga túljár az eszén. Ő
ugyanis tudja, hogy ura, Lidio női
ruhában és Santilla néven él a városban.
Ezzel a csellel akar bejutni Calandro

Fanio (Nádházy Péter) és Lidio (Forgács Péter) a szegedi Calandria-előadásban (Keleti Éva felv.)



kikapós feleségéhez, Fulviához. Az igazi
bonyodalom akkor kezdődik, amikor
ikertestvérét keresve a valódi Santilla
is megjelenik férfiruhában. Szolgája a
részeges Fanio. Szerepel még egy
varázsló, Ruffo, aki a szerelmes Fulvia
ösztönzésére különböző varázslásokat
folytat olyan sikerrel, hogy nővé vará-
zsolja Lidiót (azaz az álruhás Santillát),
hogy megmentse a botránytál a kikapós
menyecskét. A szereplők személyisége egy
idő után követhetetlenné válik, már
nem tudni, ki kicsoda a második rész
egyéniségkereső kavalkádja szinte az
abszurd drámákra emlékeztet. Ez ugyan
már Halasi Imre rendező találmánya. A
megvalósítás azonban el tudja fogadtatni
azt a szürreális játékot, amely megemeli a
művet a példázat maisága felé. Ezt a célt
szolgálja a keretjáték: az előadás elején és
végén valamennyi szereplő álarcban --
ebben Halasi Major tanítványa - jelenik
meg; Lidia narrátorként maga vezeti be a
történetet, és ugyancsak ő mondja az
epilógust is. A darab az egymásra találás
végső nagy panoptikumjátékával azt a
mondanivalót erősíti fel, hogy
„megtaláltad, akit kerestél, és közben
elvesztetted saját magad". Talán ezért is
érezzük olyan hallatlanul modernnek ezt
a több száz éves komédiát.

Ezért nem hat zavaróan a modern
jelmez sem (Vágvölgyi Ilona tervei), bár
első pillanatban meglepődünk, hogy a
szereplők nem reneszánsz, hanem e szá-
zad eleji ruhákat viselnek; cil indert, frak-
kot, sétapálcát, zsirardit. De hát a sze-
cesszió ismét divatban van --úgy látszik, a
színpadon is. A jelmezek ezúttal fontos
szerepet töltenek be: a ruhacserék zűr-
zavaros forgatagában gyakran csak róluk
ismerünk rá a szereplőkre. A darab csúcs-
pontján mindez azonban érvényét veszti,
a második felvonás abszurd kavargásában
ugyanis mindenki azonos színű (sárga)
ruhát visel. Menczel Róbert díszletei
nemcsak esztétikusak, hanem funkcioná-
lisak is. Á fehér házak, árkádok, lépcsők,
a színpad közepén álló pikáns szökőkút
jellegzetes olasz kisvárost idéz. Az elő-
adás hangvétele a díszleten is nyomot ha-
gyott: a kapukon és ajtókban becsípett ke-
zeket látunk, amelyeket a szereplők ele-
gáns mozdulattal kilincsnek használnak.

Az előadás alaphangját a főiskolát
most végzett színészek adják meg. Min-
denekelőtt Nemcsak Károly a két úr szol-
gájának, Fesseniónak szerepében. Ördön-
gös temperamentummal, chaplini moz-
dulatokkal, ellenállhatatlan humorral és

fáradhatatlanul komédiázza végig a két
felvonást. Ellentéte a Faniót alakító
Nádházy Péter, aki flegma gunyorossá-
gával, lomhaságával nyújt kimagasló
teljesítményt. Kellően komikus volt
Császár Gyöngyi hebrencs szobalánya és
Bognár Zsolt sarlatán varázslója is. A leg-
nehezebb feladat - a kettős fiú-lány sze-
rep - Forgács Péternek jutott. Becsüle-
tére legyen mondva, hogy sikerrel oldotta
meg a szinte lehetetlen feladatot:
különösen lánynak volt hiteles. Jó volt a
két vámszedő - Quintus Konrád és Tóth
István - epizódja is. A régi szegediek
közül leginkább Mentes József Calandró-
ja kapcsolódott az újfajta játékstílushoz,
míg Egerváry Klára Fulviája túlságosan
primadonnaszerű volt. A fordítás (Lajos
Mari munkája) nem mindig állt a helyzet
magaslatán, túlságosan ragaszkodott a
mai nyelvhez és zsargonhoz.

Az elsőbbség érdeme tehát minden-
képpen a szegedi Nemzeti Színházé. Egy
megújuló fiatal társulat fiatal rendező -
Halasi Imre - irányításával fedezett fel
egy nálunk eddig ismeretlen művet. A
bemutatóval kettős eredményt értek el: a
színházi repertoár bővítését és azt a fajta
színvonalas szórakoztatást, amely hazai
színpadjainkról annyira hiányzik.

A chioggiai csetepaté

A chioggai csetepaté (Le baruffe chiozzotte)
nálunk ritkábban játszott Goldoni-mű . A
darab sajátos chioggiai dialektusban
íródott, mivel szerzője hányatott élete
során többek között Chioggiában is élt ,
ebben a jellegzetes olasz halászfaluban
Velencétő l délre. Ez a műve
akárcsak a Bugrisok polgári víg já téka ival
ellentétben a népi komédiát képviseli
széles írói palettáján. Valójában népi élet-
kép, amelyben a napi munkán, a halá-
szaton, a perlekedésen, a pletykálkodáson
és a szerelmek szövődésén kívül alig tör-
ténik valami. Az ismerős motívumok itt
is jelen vannak: fiatalok és öregek ellen-
téte, szerelmes cselszövések, furfangok és

mindenekelőtt , a csetepaték (Révay Jó-
zsef találó fordítása szerint). Titta Nane
és Lucietta szeretik egymást, akárcsak
Orsetta és Beppe. A bajkeverő Tolfolo
azonban féltékenységet idéz elő a párok
között: a nővérek, húgok és sógorasz-
szonyok egymásnak esnek, és a férfiakat
is összeveszítik. Tulajdonképpen családi
viszályok szemtanúi vagyunk, amelyekbe
az egész falu bekapcsolódik, hiszen ilyen
kis közösségben semmi sem maradhat
titokban. A perpatvarok végül is hármas
esküvővel végződnek, a szerelmespárokat
a darab központi figurája, Isidoro, a bí-
rósági jegyző hozza össze, aki maga is
lefölözi az üzletből személyes hasznát.
(Ez a figura önéletrajzi elemet is tartal-
maz, hiszen Goldoni maga is dolgozott
egy ideig Chioggiában jegyzőként!)

Á kecskeméti előadás képi világa olasz
hangulatot áraszt. Rátkai Erzsébet dísz-
lettervében a fehér sikátorok, száradó fe-
hérneműk, a tengerpart homokja és a kék
itáliai ég egyaránt helyet kapott. Ruhái az
egyszerű halászok öltözetét idézik. Beke
Sándor rendező célja az olasz tem-
peramentum, a vaskos humor, az áradó
életszeretet megjelenítése volt. Szakított
a maszkos hagyományokkal: realista víg-
játékot rendezett. Előadásának tempója
felfokozott, dinamikus, mozgalmas, szá-
mos ötlettel, helyzet- és

jellemkomikum- dúsítva. Célját mégsem sikerült

egyértelműen megvalósítania - rendezői
elképzelésében ugyanis nem társai a szí-
nészek. Nem először írjuk le, hogy a
kecskeméti Katona József Színház tár-
sulata meggyengült az 1978-as változást
követő években. A színészek közül alap-
vető típusok és korosztályok hiányzanak,
és az utánpótlás sem biztosított Erre
tanulságos példa a Goldoni-előadás,
amelyben - a szegediekkel ellentétben -
elég sok gyenge alakítást láthattunk.
Pedig A chioggai csetepaté remek színész-
darab - ezt igazolja az egyetlen magas
színvonalú alakítás: a bírósági jegyzőé.
Kiss Jenő, akinek abszurd humorát a

Jelenet A chioggiai csetepaté kecskeméti előadásából (Balogh Rózsa, M. Horváth József, Varga Katal in és
Bo r b á t h O t t i l i a ) ( Ka r á t h I mr e f e l v . )



Végeladásban ismerhettük meg, ezúttal az
olasz komikum, a pajzán játékosság hiteles
képviselője. Figurájához jól illeszkedik
Balogh Tamás poroszlója. A lányok, ezek
a tűzrőlpattant, lepcses szájú olasz
parasztasszonyok - Borbáth Ottilia, Holl
Zsuzsa, Vadasi Tünde alakításában -
meglehetősen színtelenek. Nemcsak
egyéni arculatuk nincs, hanem ami a leg-
nagyobb baj: humoruk sem. A férfiak kö-
zül Major Pál dadogó halásza és Horváth
József bajkeverő hajóslegénye hoz a
színpadra némi komikumot. A kecskeméti
előadás messze áll a commedia dell'arte
hagyományaitól: nem a könnyed
rögtönzés, hanem az erőltetett jókedv, a
hamis harsányság jellemzi. Pedig Beke
Sándor rendezőnek éppúgy érzéke van a
nagyszabású látványos tömegjelenetekhez,
mint az emberi viszonylatok és
kapcsolatrendszerek elmélyült kidolgozá-
sához. Goldoni vígjátéka mind a kettőre
lehetőséget nyújtott volna.

Az olasz komédiákat - Goldonit ki-véve
- alig ismerjük. Pedig mint a fenti példából
is kiderült, a XVIII. századi nagymester
rengeteget tanult elődeitől; szereplőket,
konfliktusokat, ötleteket egyaránt átvett
tőlük. Ezért lenne érdekes megismerni
ezeket az ősműveket, amelyek egy nép
kultúrájában, irodalmában a szellemi
folyamatosságot képviselik. Á szegedi
színház szándéka tehát mindenképpen
tiszteletre méltó. És ezt a hiányt pótolja
majd az Európa Kiadónál megjelenő
gyűjteményes válogatás, amely tizenhárom
olasz reneszánsz komédiát tartalmaz,
többek között a Calandriát is (Kóczián
Tamás fordításában). Ez a kötet első ízben
ad átfogó képet az olasz reneszánsz
drámairodalomról.

Bibbiena: Calandria (szegedi Nemzeti Színház)
Fordította: Lajos Mari. Rendező: Halasi

Imre. Dramaturg: Böhm György. Díszlet:
Menczel Róbert m. v. Jelmez: Vágvölgyi
Ilona.

Szereplők: Mentes József, Egerváry Klá-
ra, Forgács Péter, Nemcsák Károly, Nád-
házy Péter, Császár Gyöngyi, Bognár Zsolt,
Katona András, Süli Ildikó, Csoma Ferenc,
Quintus Konrád, Tóth István.

Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté (kecske-
méti Katona József Színház)

Fordította: Révay József. Rendező: Beke
Sándor. Dramaturg: Nyerges László. Dísz-
let-, jelmeztervező: Rátkai Erzsébet.

Szereplők: Flórián Antal, Fabó Györgyi,
Holl Zsuzsa, Maróti Gábor, Lamanda
László, Major Pál, Balogh Rózsa, Borbáth
Ottilia, Vadasi Tünde, Lengyel János,
Horváth József, Kiss Jenő, Szalma Sándor,
Balogh Tamás, Ragó Iván, Perényi László,
Szakál Zoltán.
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Balek vagy Tökfilkó?

Feydau-bemutató Pécsett
és Kaposvárott

André Feydeau, a Comédie Franaise
tehetséges tagja, a dicső nagyapjának az
unokája örülhet: a francia Nemzeti
Színház 1981 karácsonyán felújította (ki
tudja, hányadszor?) az Osztrigás Micit, s
külföldön is jól áll a modern Moliére
szénája: a távoli kis Magyarországon az
utóbbi tizenöt évben egyre-másra tűzik
műsorra az ördöngös mester siker-
darabjait, színházban, tévében egyaránt.
Azért említem ezt az unokát, aki hű
maradt nagyapja színházi elhivatottságá-
hoz, mert amikor tavaly márciusban
találkoztam vele, egész jól tájékozott volt:
tudta, hogy Kecskeméten is játszszák a
Micit, s egyáltalán: számon tar-tani látszott
az újjáéledt magyarországi Feydeau-
kultuszt (persze, csak erkölcsileg, hiszen
az 1921-ben elhunyt szerző örököseinek
már nem jár jogdíj ...). Nem tudom: vajon
most is értesült-e arról a nem mindennapi
eseményről, hogy nagyapja Le Dindon
című bohózatát egyszerre két vidéki
színházunk is játssza? Ez, ha nem tévedek,
annál is figyelemreméltóbb, mivel
mindkét elő-adás ősbemutatónak számít:
ez a bohózat eddig még nem került színre
nálunk, s hazájában sem tartozik a sokszor
újra elővett Feydeau-komédiák közé (tud-
tommal legutóbb az 1950/5 i-es idényben
játszotta az Odéon, éspedig nagy kasz-
szasikerrel).

„A tréfa mámorgőze"

A vígjáték francia ősbemutatója 1896.
február 8-án volt a Palais-Royal szín-
padán, vagyis a könnyű fajsúlyú, „zsíros
malacságok" (Tóth Árpád) színházában,
azokon a deszkákon, amelyeken a legfőbb
kellék az ágy volt (ma is az!). Nagyon is
kellett akkor a párizsiaknak a
kikapcsolódás, „a tréfa mámorgőze",
melyről Hankiss János beszélt Feydeauról
írt cikkében a régi Világirodalmi
Lexikonban. Az 1895 novemberétől ha-
talmon levő radikális párti kabinet, noha
olyan minden hájjal megkent politikus állt
az élén, mint Léon Bourgeois (nomen est
omen !), s olyan tagjai voltak, mint az
erélyes Cavaignac hadügyminiszter, a
bőszen antiklerikális Combes köz-

oktatásügyi miniszter vagy Berthelot kül-
ügyminiszter, az egyik legtehetségesebb
francia külügyér, nagy nehézségekkel
találta magát szemben, kivált amikor az
1932-ben köztársasági elnökként meg-
gyilkolt Doumer beterjesztette adóre-
formját, s hozzá mert nyúlni a nagy
vagyonokhoz. Ezek a radikálisok, akik-
nek akkor a később vad imperialistává
vedlett „Tigris" (Clemenceau) volt a ve-
zetője, mérsékelt reformokkal kívánták
valamivel igazságosabbá tenni a III.
Köztársaság társadalmi viszonyait, a
dolgozók és kisemberek bajain akartak
enyhíteni, és azt remélték, hogy szövet-
kezhetnek a munkásmozgalom szelídebb
árnyalatú vezéreivel, például a reformista
Millerand-nal. A kiábrándult tömegek
azonban inkább az Ady által dicsőített volt
kommünár Allemane osztályharcos elveit
követték, vagy Pelloutier
anarchoszindikalistáira hallgattak. Ezt a
válsághangulatot csak elmérgesítette az
Affaire, vagyis az a Dreyfus-ügy, amelynek
szövevényes fordulatairól oly remek képet
kaptunk a minap a tévében sugárzott Zola,
avagy az emberi lelkiismeret című nagyszerű
filmkrónikából. i 896-ban derült fény arra,
hogy voltaképp nem a zsidó kapitány,
hanem a magyar-francia-német főnemes, a
minden aljasságra kapható, pénzéhes
Esterhazy őrnagy a bűnös, ám az igazság
diadalára még sok évig kellett várni.

Ami a színházat illeti, itt két fő irányzat
állt harcban, vagy mondjuk szerényebben,
vetélkedésben: a posztromantikus
irányzat, amelyet Francois Coppée és
Edmond Rostand fémjelez, és a realista
fogantatású iskola, melyet Jules Lemaitre,
Maurice Donnay, Marcel Prévost, Paul
Hervieu vagy Eugéne Brieux neve tett
némileg emlékezetessé (persze, ez a
„realizmus" részben csak a polgári
erkölcsök tanulmányozására szorítkozott).
S ekkor kezdett kibontakozni - hála
Lugné-Poe-nak - a szimbolista tendencia is
a Peer Gynttel és a századvég legnagyobb
színpadi botrányát kiváltó Übü királlyal.
(Mellesleg megjegyzem: ebben az 1896-
os évben jelent meg először franciául A z
ember tragédiája a Mercure de France
folyóirat hasábjain, de színpadra
mindmáig nem került.)

Feydeau harmincnégy éves volt. Már
néhány szép sikerre tekinthetett vissza (itt
most nem térek ki részletesen a pályájára,
mert ezt megtettem e folyó-irat 1981.
júliusi számában); persze, első darabját
nem 1873-ban mutatták be, mint azt a
Világirodalmi Lexikon állít-


