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 KRITIKAI TÜKÖR 

A vígjáték Velencében játszódik egy té-
en, a színpadon a díszlet három házat
brázol, egy kártyabarlangot, egy kávéhá-
at, amely egyúttal fogadó is, meg egy
orbélyüzletet. A kávéház tulajdonosa ál-
ott jó ember, és megpróbálja kiszedni a
amiskártyások kezéből a rossz útra té-
edt Eugenio nevű fiatalembert. Van az-
án egy álgróf, aki egy táncosnőnek
sapja a szelet, bár valójában könyvelő és
ős; meg is jön álruhában a felesége...
eg Eugenio felesége is botrányt csap...

bből aztán világos, hogy csupa
eszekedés, bujkálás, kiabálás a darab,
énzt kér-nek kölcsön, csalnak,
azudnak. A darab legjobb szerepe Don
arzio - őt játszotta a Mester -,

nalmában pletykára éhesen

omán Judit és Kocsis György a Goldoni-vígjá-

ékban (llovszky Béla felvétele)

hegyezi a fülét, érdeklődik, szaglászik,
nem létező bűnöket talál ki és mond el
fűnek-fának, mindenkit bemárt, besúg,
feljelent, amíg a végén nem tisztázódik
minden, és a pletykás, gonosz Don Mar-
ziónak el kell hagynia Velencét."

A fenti szinopszist - mely minden ízé-
ben színesebb és érdekesebb, mint az az
előadás, amelyet Goldoni A kávéházcímű
komédiájából Valló Péter rendezett Eger-
ben - Spiró György Az Ikszek című regé-
nyéből idéztem. Ami benne van, az egri
előadásból hiányzik. A díszlet - tervezte
Valló Péter - se kártyabarlangot, se
kávé-házat, se borbélyüzletet nem
ábrázol: a boltíves vasketrecek, melyek
előtt pasztell színű függöny lengedez,
Valló Péter dísz-letét ábrázolják. Nincs
veszekedés, bujkálás sem - lanyha-
renyhe, tessék-lássék tempójú játékkal

kényszeredett mosolyfa-

kasztásra történik kísérlet. Van művészi
effekt - kevéssé Goldoni, inkább Valló
szellemében -: kimerevített pillanatok,
fejfénnyel, zenével. A darab legjobb sze-
repe változatlanul Don Marzio - Kocsis
György ugyan kicsit lükére veszi a figurát,
de a közönség látnivalóan így kedveli.
Megfejthetetlen rejtélynek bizonyult szá-
momra, hogy az előadás végén a színész
miért lép ki a szerepből, és miért jön le a
nézőtérre...

Színházi közhely a sírós-nevetős com-
media dell'arte, Goldoninál pedig kivált-
képp ildomos „köztesre", lírai-komikusra,
fanyar-viccesre hangolni, szívre és agyra
egyszerre célozni az előadást. De ez a
köztes hangvétel optimális esetben
egyetlen minőség: vegyület és nem keve-
rék. Egerben hol ilyen, hol olyan közhely-
cáfolatok születtek - erőtlen mind-ahány.
Nem tetszett a „bővérű komédiázás"
helyett kitalált stilizált „hancúr"; sem az
affektált nőfigurák, sem a férfiatlan
férfiak. Egyetlen jelenet tetszett, az vi-
szont nagyon; ugyan nem Goldoni írta, de
a tehetséges Valló rendezte, és a szintén
tehetséges Epres Attila játszotta: amikor
Eugenio fergeteges tempóban számol
rőfből végbe, zecchinóból dukátba, szo-
roz és oszt; egy embergyűrű közepén egy
szerencsétlen ember küzd az életéért, ami
éppen akkor zecchinókban és rőfökben
mérhető.

A színészek feladatot teljesítenek, hisz'
koncepciót próbálnak eljátszani. Nincse-
nek élő figurák - csak vonások villannak
fel i t t-ott- , szánalmas-szerethető színpadi
másaink számára tér sincsen, nemhogy
történet. Nincs festett Velence, sem fa-
nyar happy ending. Nem látni azt sem,
amit mára Mester is kitalált Az Ikszekben:
„A gonosz Don Marzio nem tud akkora
disznóságokat kitalálni gonoszságában,
aminél nagyobbat a többi szereplő el ne
követne. Szóval, meg van csavarva."

Mármint a Goldoni-mű. A díszletet meg
szétverték. Orosz katonazenészek húzták
alá a zenét, cári egyenruhában. A regény-
ben.

Goldoni: A kávéház (egri Gárdonyi Géza Szín-
ház)
Fordította: Révay József. Dramaturg: Lőkös
Ildikó. Díszlet: Valló Péter. Jelmez: Pilinyi
Már-ta. Zene: Melis László. Asszisztens: Lázár
Rita. Rendező: Valló Péter.
Szereplők: Fésüs Tamás, Kocsis György, Epres
Attila, Blaskó Balázs, Bárdos Margit, Román
Judit, Kéner Gabriella, Vizi György, Faraghó
András, Bicskei Kiss László, Héring Tamás.
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