
elsúlytalanítva a darab kérdésfölvetéseit.
Mindezekhez járul még a dráma szerke-
zetének ama sajátossága, hogy a minden-
napiság áthatolhatatlan dzsungeljét gya-
korta a konfliktusok végig nem vitelével
ábrázolja az író: a Lisszaboni eső epi-
zódjaiban nincsenek éles konfliktusok, a
döntő drámai összecsapások már meg-
történtek a játék kezdetén, a dráma idő-
kezelésében is jellemző lesz az összecsa-
pások utáni szituációk túlsúlya. Mindez
persze a színpadra állításra vállalkozók
feladatát is megnehezítette: a játékon
olykor eluralkodik az epikusság.

Az ősbemutató rendezője, Szegvári
Menyhért a döntő pontokon szerencsés
kézzel nyúlt Munkácsi darabjához. A sze-
reposztással félig már el is döntötte az
előadás sorsát, hiszen többségében olyan
munkatársi gárdával szólaltathatta meg a
művet, mely képes volt akár „újraírni" a
figurák néhol vázlatos, néhol precízen
kidolgozott karakterét. Vonatkozik mind-
ez elsősorban a festőt alakító Fodor
Tamásra, aki az évad egyik legemlékezete-
sebb figurájával ajándékozta meg a Játék-
szín közönségét. Fodor úgy tett, mint az
igazi mesteremberek; ízeire szedte a figu-
rát, s a részletekből újra összerakta - „hoz-
záadva" személyiségének varázsát. Az ő
művésze rezignált, bölcs, belső harmóniá-
ját megteremteni tudó ember. Nem cini-
kus, nem kiégett, csupán sokat látott és
sokat tapasztalt férfi, akinek nincsenek illú-
ziói a dolgok állását illetően. Azok a viszo-
nyok kalapálták keménnyé, ugyanakkor
hajlékonnyá, melyekben a dráma többi
figurája is fulladozik. Alakváltozásai pon-
tosan képezik le az alternatívák között élő
ember életstratégiáját. Ha mindenki rajta
élősködik - megpróbál visszavonulni. Ha a
minimális esélyét sem látja az alkotómun-
ka értelmének - folytatja, amit megkez-
dett, akár hobbiból is. Ha a kor prostituál-
takat kíván - ám ezt a figurát is képes
hozni, persze csak játékból, kis időre,
önmaga szórakoztatására. Tamás úgy al-
kalmazkodik, hogy kívül s felül áll kör-
nyezetén. Nem mártír, csak játékos. El-
játssza persze azt is, hogy hol húzták meg e
játék határait. Nem citáltatik erkölcsi
ítélő-szék elé az alak Fodor
megformálásában: a kimondás, a
megnevezés, az árnyalatok, az átmenetek
rajza mindennél súlyosabb bírálat. A
figura talányos többértelműsége is e
szüntelen önreflexióból adódik: az öntu-
datos lét és a sodrodó vegetálás furcsa
kevercséből.

E játékban remek partnere Igó Éva
Ágnese: az „éles" nő. Elesek a gesztusai,
éles a nyelve, éles az akarata, a nézése.
Félni lehet ettől a nagy élességtől. Élni
vele kevésbé. Igó pontosan formálja meg

a figura átváltozását: hogyan lesz eman-
cipált férjvadászból derék, mai üzletasz-
szony, diszkrét rózsaszín vécécsészével
és műmárvány kandallóval a háttérben.
Jolát, a múzsaszerepet abszolváló márkás
prostituáltat Radó Denise játssza,
érzékenyen, érzékien, annyi magába fe-
ledkező jósággal, hogy már-már elhisz-
szük neki, amit amúgy is szeretne elhi-
tetni mindenkivel: a lelke mélyén mégis-
csak zárdanövendék ő, nem a fizetett sze-
relem professzionistája.

A baráti „négyes fogat" negyedik tagjá-
nak, a rezonőr Doktornak a bőrébe bújva
Szakácsi Sándor már némiképp halová-
nyabb alakítást nyújt; legfőképp a mai
vállalkozó slendrián nagyképűségével ma-
rad adós, ha meg is éreztet valamit a
figura belső ürességéből. A kisebb szere-
pek közül Ujlaki Dénes álmatag, kótya-
gos Törpéje „emelkedik ki", talányos-
ságát végig megőrizve, hiszen nemigen
tudjuk meg róla, vajon miért ilyen ez a
szelíd lelkű házibarát. A kupeckodó hús-
fuvaros, Sáfrány József szerepe igazából
megíratlan - csak a figura vázlatát vetette
papírra az író, s Kézdy György sem tudja
megoldani a feladatot, hogy a széles
ecset-vonásokkal felrakott kontúrokból
hús-vér alakot formáljon.

A játékszíni produkció játékmestere
persze Fodor Tamás, az ő szétsugárzó
jelenléte határozza meg az előadás lépté-
két, ritmusát, hangvételét, olykori kifára-
dásait, nekilóduló lendületét. A Játék-
szín, mint egy adott produkcióra szerve-
ződött alkalmi társulat, ismét bizonyította
e forma életképességét, színház-szervező
erejét. Csík György ruháiban s az általa
tervezett térben - a lepusztult alagsori
szükséglakásban, a valóság érdes vidékén
- valódi, mai léptékű játék elevenedett
meg előttünk. A dráma színre hozatala
egy újra életképességét bizonyító műhely
érdeme. Hogy a sokféle erénnyel bíró,
intellektuális odaadást kívánó és kitűnő
szórakozást kínáló mű életünk
mélyszerkezetéről is mintavételt nyújtott,
akár ráadásnak is tekinthető. Olyan
ajándéknak, melyet manapság igen-csak
meg kell becsülnünk.

Munkácsi Miklós: Lisszaboni eső (Játékszín)
A rendező munkatársa: Deme Zsófia. Dra-

maturg: Faragó Zsuzsa. Díszlet-jelmez: Csík
György. Rendezte: Szegvári Menyhért.

Szereplők: Fodor Tamás, Igó Éva, Szakácsi
Sándor, Radó Denise, Ujlaki Dénes, Szentir-
may Éva, Kézdy György, Martin Márta,
Faludy László, Korcsmáros György, Réti
Andrea, Papezd Gergely Krisztina, Tóth
Barnabás.

P. MÜLLER PÉTER

Kaposvári terecske

Goldoni-bemutató Kaposvárott

Ascher Tamás rendezésében Goldoni
1756-ban írott II campiellója, ez az élet-
anyagot a közvetlenség látszatával meg-
formáló verses komédiája úgy velencei,
hogy egyúttal kaposvári is. A terecskét
övező világban ünnep van, fel-felbuk-
kannak a karneváli zenészek, csepűrágók;
beszűrődnek ide a mulató város hangjai, a
terecske azonban éppúgy szürke hét-
köznapjait éli, mint régen és majdan -
bármikor. Ez a szürkeség - mely Khell
Zsolt díszletének uralkodó és Cselényi
Nóra pasztell jelmezeinek kiegészítő ár-
nyalata - nem az unalom, a tompaság
szürkesége, hanem a valóságé. Ez a való-
ság pedig tele van örömmel, civódással,
vággyal, szomorúsággal - a drámai meg-
formálást az életszerűség közvetlensége
uralja.

Ebből a komédiából hiányzik a szerep-
lővé formált cselekménymozgató. Nincs
is rá szükség, hiszen itt a történéseket és
az alakokat az élet alapvető céljai, egyéni
céltételezései mozgatják. Ilyen mozgató-
rugó a másik nem és a pénz utáni vágy; az
öröm és a szépség keresése. Goldoni
persze egy kitüntetett életszeletet mutat
be a darabjában. A terecske pirkadattól
napnyugtáig zajló egy napja alatt házas-
ságok köttetnek, egy elszegényedett lovag
gazdag hozományra lel, s a legifjabb
szerelmesek is civódás és marakodás
helyett a közös jövő boldog képével tér-
hetnek nyugovóra. Mint cseppben a ten-
gert mutatja fel ebben az egy napban
Goldoni az egyszerű emberek egyszerű
életét. A veszekedések és kibékülések
holnap ugyanúgy folytatódnak, az öreg
Cate és Pasqua asszony akkor is férfi után
sóvárog majd, s az egybekeltek élete sem
lesz alapvetően más. Anzoletto, a kalmár
akkor is féltékeny lesz Luciettára, és kész
lesz felöklelni bárki férfit, akit a lány
(most már asszony) közelében meg-lát;
Gasparina továbbra is nagyra tartja
magát, és megveti a „közönséges" em-
bereket.

Ez a változatlanság azonban, mely a
terecske lakói számára az élet biztonságát
és otthonosságát jelenti, úgy mutat-ja be a
hétköznapot, hogy egyúttal egy ünnepi
pillanatot is megragad, a komédiák
kötelező végkifejletű mozzanatát:



a házasságkötést. (Ha a tragédia befeje-
zése a halál, akkora komédiáé az esküvő -
ez utóbbit dramaturgiai törvényként
például Lope de Vega meg is fogal-
mazta.) Ez az ünnep a szegényemberi kar-
nevál, a népi életkép szimbolikus terére -
terecskéjére - helyezve, mely kicsinyített
mása az őt övező szűkebb és tágabb
külvilágnak. Szauder József írja erről a
színtérről: „Lakói alig mennek ki a tér
négy háza közül; ott születnek, találnak
férjre, feleségre, s öregednek meg plety-
kázás, fecsegés közben. Időnként persze
- mint most is - szenvedély borzolja fel e
kis világ színes, de nyugodt tükrét, s
ilyenkor ablakhoz-ajtóhoz rohannak,
bottal, kővel, söprűvel vagy serpenyővel
egymásra rontanak. Kis tömegek mesteri
mozgatójának látjuk itt Goldonit, a cam-
piello lakóinak testvéri szeretetével s
enyhén szatirikus bírálatával".

A darabban a karneváli jelleg két
összefüggésben is jelen van: egyrészt a
terecske - a hétköznapoktól alig külön-
böző - plebejus ünnepében, másrészt a
kívülről beszűrődő karnevál képeiben.
Ez a két réteg néhol szétválaszthatatlanul
összefonódik - így az előadás nyitó-
képében is. A még sötét színpadra, a
terecskére a városból érkezik meg Zor-
zetto (Lengyel Ferenc) és társa (Lukács
Zoltán), és rövid készülődés után karne-
váli lármát teremtenek egy nagydobbal
és egy kereplővel. Az ő zajongásuk köz-
ben fordul át az éjszaka hajnalba, és kel-

nek föl, tárnak ajtót-ablakot a terecske
lakói. A dobverés a kor népi kultúrájá-
ban, karneváli ünnepében a szerelemmel
állt kapcsolatban, és Zorzetto lelkes pü-
fölése nemcsak a fiú vágyát fejezi ki,
hanem a darab legfőbb eseményeire is
utal. Mint Mihail Bahtyin írja - egy
korábbi időszakra utalva -, „Az esküvői
dob erotikus jelentést, hordozott.. . sőt
általában dobot verni annyit jelentett,
mint szeretkezni." A nyitókép tehát be-
vezet bennünket Goldoni darabjának
legfőbb témájába: a szerelembe.

Közvetlenül a dobverés után ismét egy
karneváli mozzanat következik: Zorzetto
sorsjátékot húzat a terecske asszonyaival.
A fiú mindegyiküktől begyűjt egy-egy
pénzdarabot, majd a nőknek számot kell
mondaniuk. A nyereménynél azonban
fontosabb a szerencse jövendőt ga-
rantáló szerepe: Gasparinát, az eladó-
sorban lévő lányoknál idősebb, de még
ugyancsak pártában lévő kisasszonyt ját-
szó Pogány Judit jobban örül a jóslat-
értékű szerencsének, mint az összegnek.
S a szerencsejáték itt - a dobveréshez
hasonlóan - ugyancsak kettős szerepű:
egyfelől dramaturgiai előreutalást jelent
a komédia végkifejletére - a beteljesülő
szerelemre, a megvalósuló házasságra,
másfelől pedig a karneváli létforma hi-
telét erősíti, sokarcúságát árnyalja. A
terecske nem minden reggele kezdődik
efféle vidámsággal, csak a karneváli reg-
gelek. Az ünnep szerves részei ugyanis a

legkülönfélébb játékok a lotteriától a
kockavetésen át a kártyáig, a jövendölé-
sektől a kívánságokon át a találós kérdé-
sekig.

E nyitányt követően kezdődik meg a
szokásos élet a velencei terecskén. Ezt a
mindennapi életet az emeli az ott lakók
számára ünnepi rangra, hogy a Gasparina
kezét elnyerő lovagias Lovagnak hála,
aznap ingyen ehetnek-ihatnak a terecs-
kének hátát mutató fogadóban, továbbá,
hogy anya a lányát férjhez adja, vőlegény
a menyasszonyát elveszi.

Azok a karneváli mozzanatok, amelyek
Goldoni művében felbukkannak, már
nem őrzik azt a közvetlenséget, amit a
középkori népi kultúra kapcsán Bahtyin
így fogalmazott meg: „a karnevál nem
művészi színházi látványosság, ha-nem
magának az életnek valóságos (no-ha
ideiglenes) formája, amelyet nem egy-
szerűen eljátszanak, hanem (a karnevál
idején) mintegy megélnek". A XVIII.
században a karneválnak ezek a sajátos-
ságai már megszűnőben vannak, és rész-
ben ennek következtében kerülnek be a
művészi megörökítés, az irodalmi kano-
nizálás folyamatába. Ekkor, Goldoni ide-
jében, mára karneváli formák és motívu-
mok - Bahtyin szavaival - „művészi esz-
közökké alakultak (főleg a cselekmény-
bonyolítás és a kompozícióépítés eszkö-
zeivé)". A. művészi eszközzé váló karne-
váli formákban is jelen vannak azonban e
népi összjáték fontos mozzanatai. Min-

Goldoni; Velencei terecske (kaposvári Csiky Gergely Színház).
Czakó Klára (Orsolal és Lázár Kati (Donna pasaual

Jelenet a Velencei terecske kaposvari előadásból



denekelőtt a nevetés, az utcákhoz-terek-
hez fűződő nyilvánosság és az újjászüle-
tés-megújulás tavaszi, farsangi, húsvéti
képe.

Ezek a mozzanatok azonban Goldoni-
nál már nem organikusan kibontott élet-
tények, hanem művészi tehetséggel meg-
komponált dramaturgiai-világképi össze-
tevők. Nem véletlen, hogy Goldoni te-
recskéje hátat fordít a karneválnak: a
karnevál a téren kívül zajlik valahol, a
város más részein, és csak néha bukkan
fel vagy szűrődik be ez a vigasság a
terecske világába. A karnevál itt nem

Lukáts Andor (Lovag) és Bezerédy Zoltán (Fabrizio)

megalapozza, hanem övezi, körülveszi a
darabot. Ez a helyzet már azt a történel-
mi-kultúrtörténeti változást jelzi, ami a
középkortól a XVIII. századig a karnevál
társadalmi funkciójában lezajlott. A kö-
zépkor karneváli nevetése még ünnepi-
össznépi-egyetemes volt, Goldoni korá-
ban viszont már nem egyetemes jelentő-
ségű világszemléleti forma, hanem csak
a társadalom bizonyos részleges negatív
jelenségeihez kötődik, és illetékessége
leszűkül a közösségi és magánvétkek te-
rületére. Ekkor szorul a nevetés az iro-
dalomban az ún. „alacsony" műfajokba.

(S ettől kezdve érzik úgy e műfaj leg-
tehetségesebb, legnagyobb formátumú
művelői is, hogy nekik is a „komoly" iro-
dalomban kell maradandót alkotniuk -
gondoljunk Moliére próbálkozására vagy
Goldonira: kettőszázhuszonkét színpadi
műve közt tragédiákat és melodrámákat
is szép számmal találunk.)

A nyilvánosság - és ennek drámai kife-
jezője: a dialógus - úgy alakul át, hogy
az egykor a közterek, vásárterek forgata-
gát jellemző szabadszájúság átváltozik
pletykálkodássá, locsogássá, témája és
érvényességi köre pedig privatizálódik.
A beszédmód, mely egykor nem vont
éles határt a társadalmi rétegek és a név-
vel illethető és nem illethető dolgok
közé, ekkorra különválik, a beszédnor-
mák megmerevednek, szigorúakká vál-
nak, kialakul az illedelmes beszéd ká-
nonja. Ez az elkülönülés van jelen Gas-
parina és nagybátyja, Fabrizio alakjában,
akik nemcsak másként öltöznek, más-
ként viselkednek, de másként is beszél-
nek, mint a terecske plebejus lakói.
Velük csak a Lovag tud igazán szót érteni
- egyebek mellett ezért is lehet majd ő a
kisasszony jegyese. A vásártér nyilvános-
ságát és kiegyenlítő jellegét azonban
Goldoni újjáteremti ezen a velencei te-
recskén, és a plebejus szemlélet homoge-
nizáló erőterében éppen a „fönt" világa,
az urizálók válnak a szatirikus megköze-
lítés célpontjává. A kisemberek iránti
együttérző mosoly Gasparina és nagy-
bátyja esetében válik gúnyossá. A dialó-
gusok mindennapisága és közvetlensége
persze csak látszat. Hiszen Goldoni ver-
sekben ír, és nyelvjárásban beszélteti a
szereplőket. (Ezért is csodálkozik majd
velencei darabja milánói sikerén, s írja
majd A terecske előszavában: „Hiszen ezt
a művet az alacsony nép tudatosan kere-
sett szavajárásával írtam meg, a plebs leg-
közönségesebb frázisaival, s annyira e
nép mindennapi szokásain alapul, hogy
nem hihettem, lagúnáinkon kívül is meg-
értik s élvezni fogják.")

Ami az újjászületés-megújulás kérdését
illeti, A terecske - a karneváli hagyomány
nyomán - tavasszal játszódik. Ez a tavasz
azonban még nem a kiteljesedett,
megerősödött tavasz, ez még a korai, az
átmeneti évszak. Mindezt legteljesebben
az előadás rendezői záróképe fejezi ki. A
velencei terecskére - az ott ritka látványt
jelentő - hópelyhek hullanak, jelezvén
keletkezés és elmúlás közellevőségét, a
pusztulás és az újjászületés egy tőről
fakadó mivoltát, a harmónia törékenysé-
gét. (A záróképbeli havazás természete-



A darab a viszonylag ritkán játszott
Goldoni-művek közé tartozik, noha eléri
az író legjobb műveinek színvonalát. A
terecskét az 1974/75-ös évadban a Piccolo
Teatróban megrendező Giorgio Strehler
írja Az elpusztíthatatlan Goldoni című
jegyzetében, hogy az író „soha nem ha-
nyagolta el a »népét«, a plebejus rétege-
ket; igaz, viszonylag kevesebb darabjában
ábrázolta, ám annál nagyobb mű-vészi
erővel. Éppen a dialektusban írott (verses
és nem verses) vígjátékok, népi komédiák
a legerőteljesebbek. Azért talán, mert
kevesebb van belőlük? Akár-hogy is,
Goldoni itt szinte sohasem követ el hibát,
vagy igen ritkán." Mindez annál
érdekesebb, mert Goldoni ezeket a műveit
- így A terecskét is - élete legnagyobb
megpróbáltatásainak idején írta. A csú-
cson töltött évek (1748-53) után magán-
életi és művészeti válságokat követően
teljesen új színtársulattal kezd dolgozni,
amelyet tulajdonképpen létre kell hozni,
fel kell nevelni. Es ekkor jön a végső
megpróbáltatás: Carlo Gozzi politikai-
művészi támadása - Goldoni életének
mélypontja. Ez a mélypont azonban mű-
vészetében csúcspontot jelent, A terecske
írója ekkor alkotja legjelentősebb darab-
jait. Gozzi 1756-tól indít támadást Gol-
doni ellen - a támadás egyfelől a plebejus
szemlélet, másfelől a commedia dell'arte
ürügyén indul. Gozzi ez időben arat ha-
talmas sikert mesejátékaival, tündérme-
séivel, melyekben a rögtönzés színházi
gyakorlatát és a műfaj állandósult maszk-
jait szerepelteti. Gozzi úgy véli, a comme-
dia dell'arte felújítható, életképes nemzeti
műfajjá tehető. Goldoni ellenben
felismeri a játékmód és a maszkok meg-
kövült voltát, azt, hogy ezek társadalmi
jelentősége és ősmintája eltűnt, és ehe-
lyett egy új színházi szemléletet alapoz és
honosít meg. A csatát Goldoni el-veszti,
1762-ben elhagyja Itáliát, Párizsba megy.
(Talán véletlen, talán nem, de

Kaposvárott ebben az évadban egymás
mellé került a két rivális. Goldoni Velencei
terecskéjét követően április végén Carlo
Gozzi A varázssütemény avagy Nella sze-
relme című mesejátékát tűzték műsorra.)

Ascher Tamás kaposvári rendezése a
darab komikumát elmélyíti, realizmusát
körültekintően megalapozza. Az előadás
nem hajlik a komédiázás csábító és
könynyen járható útja felé, hanem úgy
tárja fel a helyzetek és a szerepek
humorát, hogy egyúttal mély
emberismeretről, meg-értésről és
életszeretetről tanúskodik. A ma oly
gyakori felszínes viccelődés és
poénvadászat helyén itt megélt életfo-
lyamatok, valódi érzések jelennek meg,
és a játék realizmusa, a szerepek szeretet-
teljes megfogalmazása érintetté és cím-
zetté teszi a nézőt: nem annyira kinevet-
jük ezeket a kisembereket, mint inkább
együtt nevetünk velük. Ascher Tamás
közel hozza hozzánk Goldonit, amineka
belső megformálás mellett külső jelei is
vannak. Leginkább a Lovag alakján mu-
tatkozik meg a szerepséma külsődleges-
ségeinek átértelmezése. Ez a Lukáts
Andor által megformált férfi nem kard-
csörtető, csizmás-fegyveres alak, hanem
puhakalapos, fekete felöltős, sétabotos
úriember, aki azonban éppúgy idegen
ebben a proletár világban, mint volt pár
évszázada - eredeti alakjában. Hasonló
módon változik meg Anzoletto, a házaló
kalmár figurája, aki Szalma Tamás játé-
kában fényes, hátrafésült hajával, sötét
bajuszával, szürke öltönyével bizonyos
mértékig az olasz neorealizmus filmjei-
nek férfialakjaira emlékeztet. Más sze-
replőkön is kimutathatók efféle kisebb-
nagyobb átrajzolások, de ez a két példa a
legszembeötlőbb.

Az előadás címébe beemelt „velencei"
szócska legerősebben a színpadképben
és a temperamentumban nyer megalapo-
zást. A nézőtér felé lejtő terecskéről kis
sikátorok futnak szerteszét (belátni
egyikbe sem lehet), a nézőtér-színpad
határán egy lagúna jelzése látható. A
mediterrán jellegű házacskákat itáliai
vérmérséklettel megformált emberek lak-
ják. Játékuk azonban semmiféle egzo-
tikumot nem mutat, ellenkezőleg, a
hétköznapiság, az egyszerűség, néha a
közönségesség a szerepformálások ural-
kodó tónusa. A megformált hétköznapi-
ság közel hozza a nézőhöz a terecske
világát. A Goldoninál művészi stilizálás-
ként szereplő eszközök - minta tájnyelv
használata és a verses forma - itt a köz-
nyelvhez és a köznapi prozódiához köze-
lítenek. Nádasdy Ádám fordítását a szí-
nészek úgy mondják, hogy a verses forma
nem ver éket az akciók közönségessége
és a beszédmód stilizáltsága közé: a per-
lekedések, évődések, csúfolódások, meg-
jegyzések mind pergő, élő nyelvi formát
öltenek.

Ennek is köszönhető, hogy ez a te-
recske igazán kaposvárivá válik, és rajta
nagy élvezettel élik színpadi életüket a
társulat vezető, karakter- és kezdő szí-
nészei. A három házsártos öregasszonyt
játszó Molnár Piroska, Lázár Kati és
Czakó Klára a gyerekeik felnevelését
követően a saját kielégülésük után só-
várgó nők mulatságos alakját formálják
meg. Az öregedés enyhén karikírozott
rajza, az énkép és a valóság konfliktusá-
nak komikus ábrázolása leginkább Molnár
Piroska és Lázár Kati játékában, közös jele-
neteiben mutatkozik meg. Egymást mind-
ketten tizenöt-húsz évvel idősebbnek

sen más módon is értelmezhető. nem
utolsósorban Gasparina búcsúmondatával
összefüggésben: „Szép az, amit szép-nek
látunk.") A terecskén a megújulást a
házasságok, a szerelmi beteljesülések
hordozzák. Bár nem mindenkinek a sorsa
rendeződik el, a terecske lakói mégis - a
Lovagnak hála - megmártózhatnak a
mulatság örömében és abban a - karne-
válból átörökített - helyzetben, hogy
„lakodalom idején az emberek - a lako-
dalom vendégei - egy rövid időre az
abszolút egyenlőség és szabadság utópi-
kus birodalmába lépnek át". (M. Bah-
tyin.)

Lukáts Andor (Lovag) és Pogány Judit (Gasparina) a Velencei terecskében
(Fábián József felvételei)



látják, mint amennyinek önmagukat
mondják, ám a férjhez menés vágya azért
nem hagyja nyugton őket. Láthatóan már
nem annyira a gyerekeikkel, mint önma-
gukkal vannak elfoglalva. A lányok közül
- szerepével összhangban - Kristóf Kata
(Luciettaként) inkább az erotikusabb,
érettebb, Németh Judit (Gneseként) pe-
dig a kislányosabb, vadócabb vonásokat
hangsúlyozza. Gasparina megformálója,
Pogány Judit, a belső bizonytalanságot, a
tiltás-korlátozás körében felnőtt és
pártában maradt kisasszony kapcsolati
botladozásait, kiszolgáltatottságát és a
„szeretném, de nem merem" dilemmáját
formálja meg.

A férfiak között is színes a szerepskála.
Az Anzolettót játszó Szalma Tamás az
öntudatos, hirtelen indulatú férfit jeleníti
meg, aki ha nem is járatos a szerelem-
tevésben, azért érzéseit és vágyait ered-
ményesen tudja kinyilvánítani. Bezerédy
Zoltán a szigorú nagybácsit játssza, aki
nemcsak belül, hanem kívül is merev.
Lukáts Andor Lovagja fényes, napbarní-
tottra maszkírozott arcával, állandó mo-
solyával e külsődlegességekkel is jelzi az
alak vendég voltát ebben a hétköznapi,
szürke világban. Távolsága a terecskétől
a máshonnan való idegené és a más társa-
dalmi réteghez tartozóé. Ez az idegenség
némiképp meseszerű jelleget ad a Lovag-
nak, aki tesz is egy csodát ebben a köz-
napi világban: hiszen a vénlányt elveszi,
és mindenkit megvendégel. Lengyel Fe-
renc Zorzettóként a Gnesével rokon
kamaszos, félig gyermeki magatartást
képviseli, a felelőtlen játékosságot.

A kaposvári Terecske nem ünnepi, ha-
nem hétköznapi színház. Az előadás egy
köznapi világ egyszerű embereinek állít
emléket, egy átmenetinek tűnő élet-
helyzet állandó mozzanataira világít rá.
A produkció nem igényel magasztalást:
derűs mosollyal kell néznünk a színpadi
terecskét, és ez talán segítségünkre lesz
abban, hogy saját élettereinket is ezzel a
derűs megértéssel szemlélhessük.

Goldoni: Velencei terecske (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Nádasdy Ádám. Díszlet: Khell
Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező: Ascher
Tamás.

Szereplők : Molnár Piroska, Kristóf Kata,
Lázár Kati, Németh Judit, Czakó Klára, Len-
gyel Ferenc, Pogány Judit, Bezerédy Zoltán,
Szalma Tamás, Lukáts Andor, Hunyadkürti
György, Krum Ádám, Kisvárday Gyula, Ve-
réb Judit, Molnár Csaba, Szűcs Ágnes,
Lukács Zoltán, Kiss Andrea, Kósa Béla.

ERDEI JÁNOS

Jobb az eredetinél!

Brecht Galileije Csiszár Imre színpadán

Amikor dániai emigrációjában Brecht
írni kezdi a Galilei életét, még töretlen az
újkor naiv hite: a fejlődés fogalma képes
az összezavarodó értékek között rendet
teremteni. A drámaíró az akkoriban leg-
divatosabb fejlődésfogalmakat (a társa-
dalmit, illetve a tudományost) kapcsolja
össze, és épp e kapcsolat megtagadásával
vádolja főhősét. Ezáltal az istenített fej-
lődés anomáliái magyarázatot nyernek:
most még lehetnek zavarok, hiszen Gali-
lei (is) „megfosztotta a tudományokat a
társadalmi jelentőségük nagy részétől" -
így Brecht. Világos gondolatmenet:
vissza kell adni a tudományoknak az őket
megillető „társadalmi jelentőséget", s az
Isten sem akadályozhatja meg egy „szép
új világ" felépültét. A gondolatmenet
világos, csak éppen velejéig hamis.
Visszahozhatatlan bájjal keveredik benne
az azóta hamvát veszített baloldaliság
vulgarizáló naivitása a scientizmus
bornírt ostobaságával.

Csiszár Imre szerencsére radikálisan
átértelmezi a darabot: a miskolci előadás
egyik csúcspontján, a tizedik, karneváli
jelenetben a hibátlanul játszó Somló Ist-
ván (A vándorénekes) dalát nem a törté-
nelemhamisítások idealizált „népe" hall-
gatja, hanem egy olyan fölhevült és föl is
heccelt „csürhe", amilyen majd jó százöt-
ven évvel később Párizsban, a szeptem-
beri mészárlások alatt játssza el igazi
történelmi szerepét. Egyként visít, őr-
jöng, kavarog és tapsol, amikor az énekes
a ptolemaioszi világképet, s amikor a
kopernikuszit szedi rímekbe. Nem apol-
lói ünnep ez, ahol a „szellem napvilága"
végre a nyomorultakra süt, hanem fékte-
len, dionüszoszi orgia. Féllábú koldusok,
asszonyok és gyerekek tombolnak a szín-
padon. A csürhe szó használata azonban
túlzás, s használói fölött épp ezen a pon-
ton mond ítéletet Csiszár. A tomboló
karnevált hibátlan ívben vezeti át egy
Breughel vásznára kívánkozó haláltánc
képeibe: a fokozatosan elsötétülő szín-
padról egyes sorba rendeződve tántorog-
nak le a végül már fáklyát hordozó sze-
replők. Van, aki a színpadon gőzölgő csa-
tornák rácsai fölé roskad melegedni. Az
intellektuális átveréssel is megalázottak-
és megszomorítottakért mondott torok-

szorító rekviem pillanatai ezek. A hiva-
tását nem teljesítő, „vacakoló" értelmi-
ség feladatainak átruházása itt láthatóan
nem segítség, hanem a megnyomorítás-
nak egy újabb, az előzőeknél is rafinál-
tabb módozata. Ha ugyanis az kerül az
„utcára", aminek nem az utcán van a
helye és fóruma, úgy végső soron, az
ünnep elmúltával csak a szeméthegyek
lesznek magasabbak.

Csiszár tehát - megkockáztatom - lát-
hatóan Brechtnél is jobban érti, hogy
miről szól a Brecht által feldolgozott tör-
ténet. Mielőtt (át)értelmezésének kulcs-
jeleneteit - az azokat megvalósító szí-
nészi teljesítmények tükrében - sorra
venném, szólni kell az előadás egyenet-
lenségeinek okáról: a koncepció drama-
turgiai következményeinek figyelembe
nem vételéről. Csiszárnak nem volt szíve
(vagy bátorsága?) a szükséges húzásokat
végrehajtani, ezáltal nem egyszerűen
fölösleges, de teljesíthetetlen feladatot
ró vezető színészére. Galilei szövegei
ugyanis telis-teli vannak rossz értelem-
ben vett baloldali naivitásokkal, s olyan
moralizálásokkal is, melyek feltehetően a
Niels Bohrral folytatott beszélgetések
nyomán kerültek a dráma szövetébe.
Blaskó azt teszi ezekkel a szövegekkel,
amit tennie lehet. A szószátyár tudós
álmodozásaiként adja elő őket, ám ami
egyszer-kétszer talán hatásosan elmé-
lyíthetné a Galilei jelleméről szóló isme-
reteinket, az sokadszorra csak a tragédia
ívét töri meg. (Ahogyan a jeleneteket
elválasztó dalok is!) S ez a modor ráadá-
sul ragályosnak is bizonyul: néhány - a
későbbiekben név szerint is megneve-
zendő - kivételtől eltekintve, a színészek
túljátsszák szerepeiket. Szavalnak, fölös-
legesen ott is kiemelnek, hangsúlyoznak,
ahol csak a tragédia menetét biztosító
közlemény van. Így azután rendkívül
nehézkesen indul az előadás, ami azon-
ban a szó szoros értelmében elvergődik
addig a pontig, amelynek eléréséért szín-
házat kell csinálni - s aminek elérése
(sajnos ritka) ünnep.

Az első három képben Blaskó egyedül
a Sagredót, Galilei barátját játszó Bre-
gyán Pétertől kap segítséget. A jelenet
azonban így is sikerületlen! Addigra
ugyanis Blaskónak meg kell küzdenie a
lehetetlennel: négy nyomtatott oldalnyi
szöveget kell fölmondania egy gyerek-
szereplőt oktatandó. A gyerekek szépek,
aranyosak, kedvesek, de nem színészek!
S ráadásul Csiszár elköveti azt a hibát is,
hogy a szöveget a gyereknek mondatja
(nem egy tudós túlhevült monológját


