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A nélkülözhetetlen
Goldoni

A Két úr szolgája Debrecenben

Izgatottan és irigyen lapozgatjuk a dráma-
és színháztörténet lapjait. Valóban volt oly
kor, amikor a vígjátékírók ontották a
darabokat. Iskolai tanulmányaink során
arról értesültünk, hogy a XVI-XVII. illetve
a XVIII. században léteztek oly
vígjátékiparosok, akik - mint Goldoni is -
néha évenként tucatnyi darabot is
megírtak. Gyermeki és kamaszkori
elfogultságunkban kissé meg-vetettük e
szerzőket. Feledve azt a körülményt, hogy
ezek az iparosok azóta klasszikusok lettek,
a több száz darab pedig nélkülözhetetlen
tápláléka a sznobisztikusan elkomorodott
világnak. Nagyon sokszor és nagyon sokan
leírták már: korunk a vígjátéki mizéria
korszaka. Ez azért is szomorú, mert a
kereslet csöppet sem tart lépést a
kínálattal. Illetve - minthogy a művészet
kategóriái nem fedik tökéletesen a
kereskedelmi kategóriákat - a
komikuskereslet a lehető legbonyolultabb
viszonyba lépett a komikuskínálattal.
Mindez természete-sen csak látszólag ily
faramuci, ily tudományosan körmönfont.
Manapság mindent elkövetünk azért, hogy
szórakoztassunk, de ez az elszánt, szinte
forradalmi törekvés teljes mértékben meg-
akadályoz bennünket abban, hogy jól
szórakozzunk, szívből. nevessünk. A kép-
let igen egyszerű: minden erőltetett cse-
lekvésnek ez az eredménye. A modern

ember annyira irtózik a valóságos szo-
morúságtól, a komolyságtól, hogy ez már
önmagában is elszomorító.

Humortalanul vihogó korunkban ezért
fordulunk lépten-nycmon sóvárogva a
régi, egészséges szemléletű mesterekhez.
Ezek egyike Goldoni, akit a magyar
színház majd másfél évszázada újra és újra
felfedez. Úgy vagyunk vele, mint Moliére-
rel: valószínűleg sohasem tudunk betelni e
művészettel. Már csak azért sem, mert
őket nem tudjuk elrontani. Goldoni is azok
közé a szerzők közé tartozik, akiket még
rossz előadásban is élvezhetünk. Meg-
bízható drámaíró, minden rendezőt, min-
den színészt kibír.

A debreceni Csokonai Színházban kel-
lemes és élvezhető Goldonit láthattunk.
Gali László rendezésében a Két úr szolgáját
mutatták be. Már a darabválasztás is
dicséretes, épp a bevezetőben elmon-
dottakból következően. Nagyon jó dolog
az, ha egy színház Goldonival elégíti ki a
nézők vidámságigényét. Nyilván ebben
gyakorlati meggondolások is
közrejátszottak. A modern víg-játékírással
ugyanis nem az a legfőbb baj, hogy
nincsenek oly formátumú tehetségek, mint
például a velencei mester. Lehet, hogy
lennének. Nagyobb bökkenő az, hogy
túlságosan szigorú korban élünk. Ami -
többek között - abból is látszik, hogy soha
nem látott érzékenység mutatkozik a
bírálattal szemben. Ha pedig így áll a
helyzet, akkor jobb, ha el sem indulunk az
úgy-nevezett humoros műfajokban. A
komikum alapeleme a bírálat, s ha erre
nincs mód, lehetőség, akkor a bátorság
netovábbja a favicc. A huszadik század
utolsó harmadában - úgy látszik - az
agresz

szív mimózák korát éljük. Csak semmi
kritika. Már senki sem kíváncsi például
Beaumarchais Figarójának igencsak ku-
láns ajánlatára: a derék borbély a bírálat
jogát kérte, ellenszolgáltatásként dicsé-
retet helyezett kilátásba. E becsületes alku
ma már senkit sem érdekel. A kor
himnuszt követel, feltétel nélkül és ka-
cagva. Goldoni figuráin gúnyolódhatunk,
az akkori - tizennyolcadik századi - tár-
sadalmi viszonyok bátran bírálhatók. Nem
csoda: túl vagyunk rajta. Attól a kevés
általános emberi vonatkozástól, mely e
darabokból hozzánk átszűrődik, igazán
nem fájdul meg a fejünk. Nem elsősorban
ezt élvezzük Golfioniban. Ha-nem azt,
hogy egyáltalán létrejöhet vala-miféle
egészséges vígjátéki helyzet. A debreceni
előadás ezt a vonást hangsúlyozta. Az
örök Goldonit állította elénk, csipetnyi,
formális modernizálásokkal. E
modernizálások jó része feledhető csacs-
kaság. Manapság mindenből és minden-
áron zenés vígjátékot kell csinálni. Ez
történt a Két úr szolgájával is. Papp Zoltán
muzsikája korszerűen semmitmondó,
akármelyik színházi előadás kíséreteként
elhangozhatna. Sztevanovity Dusán íz-
lésesen könnyű fajsúlyú dalszövegeket írt
mellékletként. Altalánosságban sem-mi
kifogás nem emelhető a zenei meg-
valósítással szemben, csupán az, hogy
ebben a darabban teljesen felesleges. A
dalok leállítják a darabot, nem tudni,
miért, a színészek időnként dalra fakad-
nak, és nem is túl szépen, kellemdúsan.
Aztán amikor túlesünk ezen a kínos zenés
kötelezettségen, hál' istennek mehet
tovább a darab, mely Goldoninak
köszönhetően jó ritmusú, dramaturgiája
kidolgozott. Mindazonáltal meg kell bo-
csátanunk e zenei közjátékot. Mert végül
mégiscsak Goldonit láthattunk,
olyasvalakit, ki legalább ért a színpad-hoz
és a komédiához.

Gali László rendezése igen mértékle-
tesen törekedett arra, hogy konkretizál-ja
a komédiai helyzeteket. Inkább élvezte a
maszkok adta lehetőségeket, te-hát nem
számított túlzottan a színész szakmai
teherbíró képességére. Tündéri volt a
játék, semmiféle módon nem célozta a
valóságot. Mindehhez kedvező hátteret
adott Kaszner Péter díszlete, illetve Szabó
Ágnes jelmezelképzelése. Habár itt meg
kell jegyeznünk: a jel-mezek világában
sem túl szerencsés a túlhajtott
magyarázgatás, Smeraldina ábrázolását
szerényebbnek is el tudtuk volna képzelni.
A komikum végül is nem
gyógypedagógiai kérdés. A néző keve-

Csoma Judit (Smeraldina), Németh Nóra (Clarice), Tunyogi Péter (Lombardi)
Dánielfy Zsolt (Pantalone) és Vizi György (Silvio) a debreceni Két úr szolgájában



arcok és maszkok

sebből is megértette volna, hogy a szerző
és a rendező mit óhajt közölni e figura
áltaL A rikító festés, a mű-mell, a műcsípő
nem minden esetben növeli a karakter
hatékonyságát. Sőt, épp ellenkezőleg. Ez a
Smeraldina Csoma Judit minden
becsülendő színészi törekvése ellenére
sokkal inkább hasonlított egy boldogtalan
öregedő házmesternére, mint arra a viruló
hajadonra, akit Goldoni a színpadra
képzelt. Elképzelhető, hogy mindez
csupán a balul sikerült jel-meznek
köszönhető. A többi szereplő-nek szemmel
láthatóan - kisebb mértékben ártott a
felfuvalkodott maszk- és jelmezkultusz.
Dánielfy Zsolt, Tunyogi Péter, Vizi
György, Wellmann György viszonylag jól
viselik e kellékeket, túl is teszik rajta
magukat. Látszik rajtuk, miként a többi
szereplőn is, tudják, itt koncepcióról van
szó. Pontosan nem tudható, hogy
miféléről, de mégiscsak elviség van jelen.
Mert ugye: van, aki maszkot visel, van, aki
meg nem. Ezt is ki kellett találni. Nem
ártott volna persze, ha ebből esetleg valaki
következtetéseket is levont volna. De ez
nem történt meg. Legalábbis nem
észrevehetően. Így tehát még azon sem
érdemes tépelődnünk, mi az értelme eme
sok külsődleges kavargásnak. Békésen
elfogadjuk. Maszkokat látunk azért, mert a
darab oly korban született, amikor ezeket
használhatták. Meg egyébként is oly érde-
kesek. Látunk továbbá napszemüveget,
bőrruhát - nyilván azért, mert a szerző
olasz volt. Mindez kedvessé, bohókássá
teszi a játékot. Vonzóvá Kállay Borít,
Vókó Jánost. Meghatóan korhű Németh
Nóra Clarice-alakítása, hitelesen közvetíti
a szeleburdi szenvedélyt, a szeszélyes, de
mégis komoly szerelmi érzést. A Két úr

sá phájának kulcsfigurája ezúttal is
Truffaldino, a címszereplő. Lipcsey Tibor
könnyeden, bájosan, elragadó linkséggel
formálja meg a figurát. Ez a Truffaldino
nem kirívóan népi figura, szolgaságában
nincs semmi papírízű osztályharcosság.
Carlo Goldoni: Két úr szilgája (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította: Révay József. Mai színpadra
alkalmazta: Gali László. Díszlet: Kasztner
Péter. Jelmez: Szabó Agnes. Zene: Papp
Zoltán. Koreográfus: Majoros István. Rendező:
Gali László.

Szereplők: Dánielfy Zsolt, Németh Nóra,
Tunyogi Péter, Vizi György, Kállay Bori,
Vókó János, Wellmann György, Csoma
Judit, Lipcsey Tibor, Vajay Péter, Seres
József, Hajdú Péter.

KŐHÁTI ZSOLT

Test és hang
összjátéka

Jegyzetek Faragó Andrásról

Operai szokás szerint csupa nagy betűvel
jelölik a színlapon az előadás új
szereplőjének nevét. 1984. június i9-én
Faragó András öltötte magára először
Scarpia rendőrfőnök jelmezét Puccini
Toscájában - s a csupa nagy betű ez
alkalommal egyszersmind operajátszá-
sunk,operai színészetünk ünnepének szól-
hatott. Mert eléggé ritka dolog, hogy
valaki néhány hónappal hatvanötödik
születésnapját követően új szerepben mu-
tatkozik be a közönség előtt, évtizedek
során kialakult művészi „image"-át továb-
bi vonásokkal gyarapítva. Faragó András,
a Magyar Népköztársaság Kiváló
Művésze erre vállalkozott. Alakítása, éne-
kesi teljesítménye Scarpiaként a kritikus-
elemző csaknem egy esztendei vizs-
gálódásához kínált hatásos befejezést.
Noha folyamatról van szó: Faragó András
előre tekint, s nem lehetetlen, hogy
tartogat még számunkra meglepetést.

Az alábbi jegyzetek nem a teljes pá-
lyáról készültek tehát, hanem Faragó egy
évadnyi munkáját elemzik. Persze fölto-
lulnak emlékek, képzettársítások támad-
nak. Van az egészben valami furcsaság,
paradox mozzanat, mely a színházművé-
szet más szféráiban aligha jellegzetes.
Eltávozott nemzedékek hagyományait
ennyire közvetlenül átadni talán csak az
operaszínpadon lehetséges, anélkül azon-
ban, hogy az átadó okvetlenül korszerűt-
lenné válnék. Megőrzés és megújítás
bonyolult dialektikája ez. Hallom-látom
Faragót, s vele hallom-látom egy-egy
gesztus, hangi megoldás folytán Svéd
Sándort (leginkább őt idézi bennem ez az
érett, valamiféle csoda révén tartósított
mélybariton), Fodor Jánost (Faragó testi
fölépítése meg őrá emlékeztet: a szög-
letes-robusztus test, a nagy fej, a mozdu-
latok olykori nyersesége), de némelyik
játékelemében ott van Losonczy György
finom eleganciája is.

Igen, mindezt talán csak az opera-játszás
engedi meg - hiszen, íme, a Tosca

rendezését Nádasdy Kálmán jegyzi még,
és egy teljesen más, későbbi periódus kép-
viselője, Oberfrank Géza. Mondom, hogy
paradoxonról van szó. Iskolák, stílusok
torlódnak össze egyetlen művész

operaszínészetében, énekes szerepfor-
málásában. A felszabadulás utáni magyar
operakultúra mérhetetlen gazdagsága
rejlik e furcsaság hátterében, az a
forrásvidék, ahonnét - persze telje-sen
eltérő úton másik nagy énekes-színész
baritonistánk, Melis György jutott el
önmagáig.

És vegyük számításba, hogy az opera-
énekes kottát énekel, :zenekarhoz,
karmesterhez igazodik (ha jó esetben
kölcsönös is ez az igazodás).
Konvenciók: évek, netán évtizedek óta
„futó" rendezések rabja (a felújítások után
is idővel gyakran törnek elő a régi
beidegződések); többszörös
'szereposztások alkalmi tagja-ként,
alkalmi partnerekkel lép föl, nem-egyszer
hazai vagy külföldi vendégmű-vész
oldalán. Nagyon kevés tehát az, amit a
sémákon változtathat, amit egyéniségének
sajátos, összetéveszthetetlen jegyeként
adhat át a közönségnek. Éppen ezért (is)
kevés az olyan operaművész, aki
színésznek, énekesnek egyenrangú, tehát
énekes-színésznek vagy színész-
énekesnek mondható.

Faragó András e ritka jelenségek közül
való.

Milyen is az az eszköztár, amely mint
énekest s mint színészt a legnagyobbak
folytatójává s útjelölővé tette

Középtermetű de ez színpadon alig
derül ki róla, mert a megformált figurák
dimenziója mindig emel ezen az
adottságán. Izmos, mondhatni, sportos
alkat - ritka testi kondíció az övé, az
operaénekesek szokásos megjelenéséhez
viszonyítva. Vergilius mondja Charonról,
az alvilág révészéről - bocsánat a hason-
latért, amely azonban korántsem deho-
nesztáló -, a hatvanöt éves Faragóra is
találón: „Éltes már, de üdén és frissen
öreg, mivel isten." (Aeneis, VI. ének, 304.
sor, Lakatos István fordítása.) El-végre -
többek között Wotan alakítójáról van szó!

Fontos ez az erőteljes, jó fizikum, mert
Faragónál az egész test játszik. Öles
léptekkel jár, furcsán rugózik izmos
lábain, néha szinte settenkedik; körbe-
járja, birtokba veszi leküzdendő ellenfe-
leit. Megszólalása előtt néha toppant -
valamiféle lökéssel indítja hatalmas hang-
ját; a testi koncentráció növeli a hang-
erőt, így pótol a művész abból, ami óha-
tatlanul fogy a pálya több évtizedes pró-
batételei következtében.

Fej. A test arányaihoz képest: nagy;

úgynevezett bikanyak csatolja a törzshöz.
Őszes, dús haj borítja, vörösbe ját-


