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Goldoni - kétszer

Miután megnéztem a nyáron két Goldoni-
előadást - egyet Szentendrén és egyet
Székesfehérváron -, pontosan azzal a pre-
koncepcióval ültem az írógéphez, mint
kritikus kollégáim túlnyomó része. Azaz :
Goldoni darabjait mintha az isten is isten
szabad ege alá, s nyári színházba terem-
tette volna; s a lankadatlanul szaporodó
nyári színházak mintha mindig őt játsza-
nák. Emlékezetemben ugyan csak a két
évvel ezelőtti egervári Kávéház villant fel
élesen, de derengett valami emlékkép
Szentendrével kapcsolatban is, amelyet
csak megerősített egy friss színibírálat,
mely szerint Szentendre honosította meg
nálunk Goldonit.

Mindezek után felesleges óvatosko-
dásnak tűnt felütni az elmúlt évadok
színházi műsorát. Ám az eredmény : 1969
óta nyári színházban - az idei pro-
dukciókat nem számítva - csak az a bizo-
nyos Kávéház volt műsoron Egerváron,
Merő Béla rendezésében, és Szentendrén
ugyanez, még 1974-ben. Egyébként:
semmi.

Sőt: egy-két évadtól eltekintve - ami-
kor is Goldoni-hullám söpört végig az
országon kőszínházban is viszonylag
gyéren tűzték műsorra darabjait. A Ká

véházat Kaposvárott, az 1969/70-es évad-
ban, Zsámbéki Gábor rendezésében ját-
szották. 1970/71-ben a József Attila Szín-
házban rendezte a Szmirnai komédiásokat
Szirtes Tamás. 197T/72-ben Miskolcon A
furfangos özvegyet Orosz György; a követ-
kező évadban Békéscsabán A hazugot
Lovas Edit, és az Odry Szinpadon ren-
dezővizsgaként A chioggiai csetepatét Rom-
hányi László. 1974/75-ben és 1975/76-ban
csak a Vígszínházban tűzték műsor-ra
egy-egy darabját: előbb a Nyaralni
mindenáront Lengyel György m.v., majd a
Mirandolinát Marton László rendezésében,
illetve 1974 nyarán játszották Szentendrén
a Kávéházat. 197677-ben és 1977/78-ban
viszont Szolnokon mutatták be a
Karneválvégi éjszakát Babarczy László és a
Bugrisokat Csiszár Imre rendezésében.
1978/79-ben Kecskeméten a Két úr
szolgáját vitte színre Gali László, és a
József Attila Színház óbudai kama-
raszínházában A hazugot Csiszár Imre.
1979/80-ban mutatta be a Játékszín a Két
úr szolgáját Békés András rendezésében --
a következő évadban pedig te-tőzött a
Goldoni-hullám. A Nemzetiben a
Mirandolinát Zsámbéki Gábor, Miskolcon
A chioggiai csetepatét Major Tamás m.v.,
Kecskeméten ugyanezt a darabot Beke
Sándor, Kaposvárott a Két úr szolgáját Acs
János rendezte, és ekkor volt az a
bizonyos egervári előadás is. 1981/ 8z-ben
a Nemzetiben a Két úr szolgáját szintén
Major Tamás, Győrben a Nyári
kaladozásokat Szikora János rendezte.

Mindez persze legfeljebb árnyalja a
képet, de nem cáfol rá arra: Goldoni

ideális szerzője lehetne nyári szabadtéri
színházainknak, nemcsak a darabjaiban
rejlő nívós szórakoztatás okán, hanem a
színészi-színházi lehetőségek miatt is.
Igaz, a dologban rejlik némi csapda - mint
ezt az idei előadások is igazolni látszottak
-: a figurákat és helyzeteket bőven és
színesen kínáló darabok színészeinkben
elsősorban nem a visszafogottságot
erősítik, hanem az ellenkezőjét; s a többre
vágyó rendező pedig a figurákra sorsokat,
a helyezetekre mélylélek-tani drámát
gyömöszöl. Mint tudjuk, Goldoni
komédiái dicsőségesen megvívott
színháztörténeti-drámatörténeti harcaik
ellenére azért még komédiák. A szerző
commedia dell'arte elleni vehemens
indulatai másként, más minőségben csa-
pódtak le bennük.

Szentendre

Csiszár Imre a leghálásabb Goldoni-
darabot, a Két úr szolgáját vitte színre a
változatlanul bájos szentendrei főtéren.
Azon a főtéren, amelyről bármit el lehet
hinni, ha színielőadásnak ad otthont: lehet
középkori helyszín, reneszánsz vagy
rokokó, lehet idillien szecessziós atmosz-
féra alapja - és déli falucska is, vagy akár
Velence egy darabja. Minthogy azonban a
falak kőből vannak, a házacskák igaziak, s
nemcsak a színpadot, hanem a néző-teret
is körülölelik - nem díszletjellegüket
hangsúlyozzák, hanem környezetet
teremtenek. Olyant, amiben mi, nézők is
benne vagyunk.

Ezt az adottságot a rendező is figye-
lembe vette, és megpróbálta a nézőket is
bevonni az előadásba. Nemcsak azzal,
hogy az először bejövő színész - a lánya
eljegyzésén örvendező Pantalonét játszó
Körtvélyessy Zsolt - kezet fog az egyik
nézővel, hanem azzal is, hogy a színészek
minden „félrét", önmaguknak szóló
mondatot a történetből hangsúlyozottan
kiemelve, nekünk mondanak el. A cse-
lekményben ettől persze még nem va-
gyunk benne; inkább úgy fest: a szereplők
időnként tudatosítják magukban, hogy
kalandjaiknak nézői vannak, és odavetnek
nekik egy-egy mondatot, ma-
gyarázatképpen.

Ez eddig nem tartalmi, hanem stiláris
kérdés. Mint ahogy az is az, ahogyan a
rendező a darab komédiajellegét hang-
súlyozza: minden szereplő kitalál magá-
nak vagy a rendező nekik? - egy hu-
morosnak vélt megjelenési formát, beszéd-
stílust vagy mozdulatot, amelytől aztán
nem tágít az előadás végéig.

Hogy komédia játszódik le előttünk,

Szirtes Gábor mint Truffaldino Goldoni Két úr szolgájának szentendrei előadásában (MTI-fotó, Ilovszky
Béla felv.)



azt tehát ebből a két dologból venni észre,
a következő módon: a „félréket" minden
szereplő ugyanúgy celebrálja, egy
tánclépéssel, egy fintorral, egy gesz-tussal.
Lehet, hogy ezek a játékok elsőre még jók
is - sokadszorra biztosan nem. A másik
jelzés: a humorosnak vélt vonások
túlhangsúlyozása leginkább Körtvélyessy
Zsolt alakításán látszik, aki - le-hetetlen
műpocakja mellett - azt találta ki, hogy
végigselypíti, -pösziti, -affektálja az
előadást.

Ezen a két - kétes értékű stiláris
megoldáson nevet a közönség. Ebben
persze nincsen semmi meglepő, hiszen
ezeknek a gyorsan felejtendő egyéni ak-
cíóknak éppen az a célja; akkor is, ha
Goldonitól ez a csiklandozós, provokatív
nevettetés meglehetősen idegen. A
darabban rejlő valódi komédiai lehetőség
pedig - a stiláris erőltetettségek el-
uralkodásával - mindinkább háttérbe
szorul, s lassacskán kiderül: a rendező-nek
nincs is szüksége rá.

Az még rendben volna, hogy - mint ezt
Csiszár előzetesen nyilatkozta -, nem
annyira kacagtató, inkább elgondolkodtató
előadást kívántak létrehozni ebből a
klasszikus komédiából. Csakhogy az
elgondolkodtatás ürügyén egyrészt a
humor, másrészt a könnyedség is tova-tűnt
az előadásból, Szirtes Gábor játékát
kivéve, aki - talán nem tudván jobbat
kitalálni - Goldoni Truffaldinóját próbálta
színpadra vinni. Egyébként - körülötte is -
kijátszott szerencsétlenek, tragédia sújtotta
szenvedők, elszánt ne-kiveselkedők,
mélabús epekedők járkáltak erre-arra,
komor indulatokkal, nehézkesen. A
szánalmas kis Silvio (Gáspár Tibor
játszotta) majdnem elsírja magát
kijátszatása láttán, de úgy, hogy szinte a
nézőket is könnyekre fakasztja; apjában
viszont oly erős öntudatot ébreszt, hogy
Lombardi doktor szemmel láthatóan szinte
szicíliai vérbosszúra készül. Matus György
szögletes mozdulataival, elemi
felháborodásával feledteti velünk, amit
pedig „hivatalból" tudnunk kell: hogy
félreértésről van szó. Tragédiai szín-játékot
játszik - komikus hatás nélkül.

Néhol érthetetlenül melankolikus,
szenvelgő, máskor tragikusan kétségbe-
esett a férfiruhába bújtatott Beatricét játszó
Molnár Zsuzsa. Bár eszközeit tekintve az ő
játéka még visszafogott és ízléses,
„hangszerelése" tévesztett.

A színészek egyébként nem kis fele-
lősségét némileg csökkenti, hogy első-

t-át kell eljátszaniuk, nem pedig a szere-
pet. Ezeknek a figuráknak a komikus
voltát letudják a már említett eszközök-
kel; egyébként viszont a történet mene-
tében humortalanná, komorrá teszik őket.
Ebből következően mindannyian
magányosak és kapcsolattalanok; logikus
tehát, hogy csak önmagukra, a figurára, a
külsőségekre koncentrálnak.

Ezért szinte megoldhatatlan a szolgát
játszó Szirtes Gábor feladata. Ő „csak" a
Goldoni-szerepet igyekszik eljátszani,
ami a többiekhez fűződő kapcsolatában
bomlik ki igazán, életeleme a partneri
viszony. S bár ebben az előadásban
Szirtes Gábor játszik legjobban, mégis a
szerep lehetőségei alatt marad. Jók a
gyors váltásai, jók egyedül végrehajtott
akciói, az ebéd feltálalása, a ruhák össze-
keverése; csak épp urai és az egyéb urak
nem vesznek tudomást arról, hogy ő a já-
ték középpontja.

Mivel a happy endingnek ilyenformán
nincs igazi jelentősége, sután ér véget az
előadás. Az alkotók nem engedik elhinni
nekünk, hogy ki-ki örül a párjának.

Az előadásnak fontos része lehetne a
zene - hiszen a zenészek, akárcsak mi,
közel ülnek a „tűzhöz". Mégis hiába jó és
találó a zeneszerző Melis László
megannyi zenei effektusa, motívuma, dal-
lama - az előadás nem épít rá.

Az egészében hosszadalmas, nehezen
gördülő, lassú előadáson igazán mara-
déktalanul Szakács Györgyi jelmezei tet-
szettek sorban a rendező által rájuk
osztott.

Székesfehérvár

Igazán jó játékhelyet talált Iglódi István a
József Attila Színház művészeinek
nyárra. A székesfehérvári tanács mögötti
kis tér hangulata és adottsága Szent-
endréével vetekszik, s bár ezen a - szín-
házavató - előadáson még igencsak érző-
dött a ráfordítható javak és anyagiak
korlátozott volta, bizonyára az illetékesek
is felfedezik majd a hely erényeit.

Iglódi István A h azu g o t vitte színre,

Szabó Lőrinc fordításában. Ő lényegesen
kevesebbet bajlódott azzal, hogy mélyér-
telmű drámát csempésszen az - erre
egyébként lényegesen alkalmasabb - vi-
lágcsaló hazudozásai mögé, mint szent-
endrei kollégája a maga darabjában. Ig-
lódi színészeinek nem kellett két síkon
játszani - a mesterkélten komolyat el-
hagyhatták. Maradt a másik, a direkten
nevettető.

Az évek során már számos szabadtéri
előadást láttunk, amely ugyanezeket a
tüneteket mutatta: a rendezők benne
hagynak előadásaikban olyasmit, amit
kőszínházban egyetlen próbán se tűrné-
nek el; a színészek pedig kényszerítve ér-
zik magukat az eszközök leegyszerűsí-
tésére, a harsányságra, a direkt módsze-
rekre. A keletkező ízléstelenség szabad-
téren tán mert fölfelé végtelenül terjed -
kevésbé szembetűnő, de határozottan
jelen van. jobb esetben csak a tévesztett
megoldások sorozatában, rossz esetben -
és az önkontroll teljes hiánya-kor -- egy
előadás egészén.

A ha zu g esetében azért nem kizárólag
ez volt jelen. Bár a legfontosabb - talán
egyetlen - cél láthatóan az volt, hogy
dőljön a közönség a nevetéstől vagy
röhögéstől, de akadt, akinek ez nemesnek
mondható eszközökkel is sikerült. Esz-
tergályos Cecília Rosaurája például egy-
ségesen megformált figurára sikerült, a
színésznő minden komikai tudását meg-
mutatva. Ez pedig - mint köztudott
nem kevés; ezen a színpadon is a legtöbb-
nek bizonyult.

Andorai Péter Leliója nagyhangú volt
és lezser- ahogyan ennek a felszínen
látszania kell. De mögötte kedvetlen volt
és enervált, játéka széttöredezett és túl-
ságosan külsődleges maradt. Nem lát-
szott, hogy összefogott, végiggondolt
képe van az alakról, akit játszik; így az-
tán a közönség se tudta eldönteni, vele
érezzen-e v a g y sem.

Kránitz Lajos a kényszerűen erényes
lányok őszintén erényes, jóravaló apu-

Jelenet Goldoni A hazug című víg já tékának székesfehérvári előadásából (MT I- fo tó . Kabáczy Szi lárd
fe lv. )



káját, Balanzoni doktort játszotta. Mint-
hogy neki nemigen nyílt alkalma a bo-
hóckodásra, a többiek harsányabb játéka
mögött az övé haloványabb maradt.

Másféleképpen vált ki a csapatból Új-
réti László, aki Florindót, a Rosauráért
sokáig hiába epekedő szerelmest játszotta.
Helyzete eleve komikus, tehát neki se
kellett rátennie néhány „lapáttal", sőt
általában visszafogottságával, szerény
csetlés-botlásával tudott derűt kelteni a
közönség egy részében. Fanyar, vonakodó
öröme, amikor végül elnyeri szíve
választottját, tartalmas ellenpontnak si-
került az előadásban.

Az elszabadult kontrollnélküliség Gera
Zoltán játékában tetőzött. Ő nem hagyott
ki egyetlen lehetőséget sem arra, hogy
minden határon túl játssza ki a poénokat;
nyakló nélkül rángatta a damilt, amely egy
hajtincset állított föl a fején, de többször és
szívesen megismételt a közönség kedvéért
bármit, ami egyszer nevetést hozott.

Reményt keltő lehetett volna az Ar-
lecchinót játszó Rátóti Zoltán is, ha nem
igyekezett volna oly görcsösen lépést
tartani kollégáival a nevettetés kicsika-
rásában.

Selmeczy György zenéje - különösen a
megfelelő előadás révén - sokat segített a
produkciónak; nem eleget, sajnos.

Ez a két Goldoni-darab lehetett volna az
idei nyári színházi szezon két legnagyobb
slágere. A szerzőn kívül majd' mindenkin
múlott, hogy mégse lett.

Goldoni: Két úr szolgája (Szentendrei Teátrum)
Fordította: Révay József. Rendezte: Csiszár
Imre. Díszlet: Székely László. Jelmez:
Szakács Györgyi. Kísérőzene: Mártha István.
Rendezőasszisztens: Mixtay Péter.

Szereplők: Körtvélyessy Zsolt, Fráter
Kata, Matus György, Gáspár Tibor, Mol-
nár Zsuzsa, Bregyán Péter, Simon György,
Oláh Bódi Éva, Szirtes Gábor, Teszáry
László, Vajdai Vilmos f. h., Varga Zoltán
f. h., Lengyel Ferenc.

Goldoni: A hazug (Székesfehérvár)

Fordította: Szabó Lőrinc. Rendező: Iglódi
István. Zene: Selmeczy György. Díszlet:
Kopek Rita és Schandl Gábor. Jelmez: Ke-
menes Fanny. A rendező munkatársa: Tu-
róczy Zsuzsa.

Szereplők: Kránitz Lajos, Esztergályos
Cecília, Ábrahám Edit, Ivancsics Ilona,
Várhelyi Dénes f. h., Újréti László, Borbély
László f. h., Gera Zoltán, Andorai Péter,
Rátóti Zoltán, Győri Péter f. h., Mártz
Tibor f. h., Pápai Erika f. h., Kocsis Judit
f. h., Radó Denise f. h., Szepesi Klára f. h.,
Tallós Rita f. h.,

FORRAY KATALIN

Zajos siker - 1843-ban

Nagy Ignác-bemutató Egerben

Laborfalvi, Fáncsy, Lendvay, Szentpétery,
Szerdahelyi - néhány ma is tisztelettel
említett név egy 1843-as plakátról, mely
„eredeti vígjátékot" hirdetett a közkedvelt
hírlapíró, Nagy Ignác tollából. Az
augusztus 5-i bemutató azonnal elnyerte a
közönség tetszését, a kritikák lelkesen
méltatták az előadást, a Honderű szerint:
„Soha, ily sikerrel darab nem adaték
színpadunkon." A zajos siker - a kora-beli
tudósítások szerint - a színészek önfeledt
és odaadó játékán túl, a darab
újdonságának, a témaválasztás addig
példa nélküli merészségének és nem utol-
sósorban a mindenki számára egyaránt
„fogyasztható", sőt élvezhető stílusnak
köszönhető. Az utca embere hangos él-
jenzéssel, tapsviharral fejezte ki vélemé-
nyét, s ez megegyezett a Magyar Tudós
Társaság 1842. november 27-i ülésén el-
hangzottakkal : (a Tisztújítás) „... ügye-sen
szerkesztett és tárgyát jellemzetesen s
mulattatótag visszatükröző mű, 100 arany
jutalomban, ezüst serlegben, s
nyomtatásra érdemesíttetett." Az indoklás
elhangzásakor az a Széchenyi István
elnökök, akinek nevét Nagy Ignác poli-
tikai beállítottsága, erkölcsi meggyőző-
dése kapcsán joggal említhetjük meg, így
a Tisztújítás utalásai között is könynyen
felismerhetjük a reformer gróf gon-
dolatait. A kortársak sem mulasztották el
hangsúlyozni a bemutató alkalmából,
hogy az egész irodalmi életre, a közgon-
dolkodásra felszabadítóan és útmutatóan
hatott a Hitel megjelenése, sőt egyenesen
feltétele és serkentője volt az éledő iro-
dalomnak. E túlzás nélkül korszakalko-
tónak nevezhető mű sokrétűen épült be a
reformkor literatúrájába, s különösebb
filológiai kutatások nélkül is kimutat-ható
szembetűnő hatása az egyes alkotásokban.
Nagy Ignác és a Tisztújítás kapcsán a Hitel
összetett eszmevilágának irodalomra
gyakorolt két leglényegesebb gondolatát
könnyen felismerhetjük. Egy-részt
Széchenyi szívet dobogtató szavai: „sokan
azt gondolják: Magyarország - volt - én
azt szeretném hinni: lesz!" - viharos
gyorsasággal terelték a figyelmet a
múltról a mára, a jövőre; másrészt a

provincializmus kritikája mutatott új
távlatok felé.

A Tisztújítás gondolatvilága tehát szinte
akadálytalanul törhetett utat az olvasók
illetve a közönség szívéhez, eszéhez,
hiszen Széchenyi elképzelései ekkor már
igen széles körben elterjedtek. Arany
János 1845-ös keltezésű Az elveszett
alkotmányában ekként vélekedik egy
nemes:

„»Történt eközben, valamely Széchényi
nevü gróf

Irt valamely könyvet (kár volt nem alun-
nia inkább!)

E könyvnek neve volt. . . Hitel ... úgy
tetszik Hitel! úgy van:

Zajt üte ekkor e könyv; olvasta paraszt,
nemes egyre,

Aki csak félnapra belé pillanthata; sőt volt
Olyan is, aki saját pénzén megvette ma-
gának.«"

Nagy Ignác darabja a felfokozott, vá-
rakozásteli közhangulatban petárdaként
robbanhatott: a közönség végre szembe-
nézhetett azzal, amit már régóta tudott;
láthatta alakot ölteni ideáit, kimondhatta
végre, hogy „a király meztelen": velejéig
romlott közállapotok uralkodnak. A jól
időzített történelmi pillanatban az író
feloldotta a feszültséget a gúny és a ne-
vettetés eszközeivel, ugyanakkor egy
mindenkit foglalkoztató probléma csat-
tanós megfogalmazásával nemcsak he-
lyeslést váltott ki közönségéből, hanem
ösztönözte újabb és újabb kérdések fel-
tevésére, politikai dilemmák eldöntésére
is. Ez Nagy Ignác Tisztújításának vitat-
hatatlan erénye és becsülendő érdeme, de
ebből fakad a darab több buktatója is.

Nagy Ignácot kora egyik legtehetsé-
gesebb újságírójának, szerkesztőjének
tartották, aki jelentős olvasótábort to-
borzott újításával: előbb az apróbb fő-
városi színesek, majd a budapesti élet-
képek megteremtésével. E műfaj említése
nem véletlen. A Tisztújítást drámai
fordulatok, kihegyezett konfliktusok híján,
csupán a már említett aktuális politikai
üzenet fűzné össze valamelyest, ha nem
lennének a szerzőnek - önmagukban - jól
megkomponált, hangulatos képei,
csípősen jellemzett hősei, ha nem tudná az
„élet képeit" megfesteni. A sok
részmegfigyelésnek, epizódnak
köszönhető, hogy méltatók, recenzensek,
kritikusok szemléletétől függően, a darab
mondandójának hol szerelmi keretet, hol
választási keretet tulajdonítottak. A
mellékszálak azt a központi gondolatsort
szövik át, melyben két ha-


