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Jó egy évtizede annak, hogy résztvevője
lehettem a velencei karneválnak. Március
eleje volt, hűvöskés és borongós idő, hol
csepergett az eső, hol meg kivicsorgott a
nap. A lagúnák közötti séták közben jólesett
időnként betérni egy-egy kávézóba vagy
trattóriába, hogy felmelegedjen az ember. A
„főutcákon" késő éjszakáig hömpölygött fel-alá
a
tömeg - ha nem is akkora, mint nyáron -, ki
civilben, ki maskarában. Nagy keletjük volt az
álarcoknak (a Mickey Mouse-tól a nó-
maszkokig, a
bohócorrtól a commedia dell'arte félálarcokig), a
trombitáknak s egyéb „hangszereknek",
petárdáknak s a vigasság más kellékeinek. A
karnevál
eseményei közül - naponta több helyen
rendezett maszk-, és jelmezversenyek,
koncertek, ki-
állítások - kiemelkedett az a nemzetközi szín-
házi fesztivál, amely több tucatnyi helyszínen
zajlott. Játszottak a híres Fenice színházban és
tereken-utcákon, kiállítócsarnokban és
templomban, omladozó kastélyban és málló
vakolatú
lakóház udvarában. Egész nap lóthatott-
futhatott az, aki nem akart lemaradni valamiről.
De Ve-

Majzik Edit (Lucietta) és Máthé Eta (Donna Cate)

lencében még a bennszülötteknek sem könnyű
feladat az ide-oda száguldás - gyalog. Vagy a
tömeggel lépésben sodortatja magát az ember,
vagy rövidítő utakat keresve vállalja az eltévedés
kockázatát is a zsákutcákkal tűzdelt labirintu-
sokban. Vállaltam. S bolyongásaim közben fe-
deztem fel magamnak a terecskét. Összehajló,
kopott, lerobbant házak, közöttük az elmaradha-
tatlan kötelek (rajtuk még ebben az időben is mo-
sott ruhanemű lógott), a tér közepén csenevész,
kopár fa, alatta összetákolt pad, a padon, a
lép-csőkön öregek sütkéreztek a védett zugban
is alig melegítő napfényben, gyerekek
rohangáltak körülöttük, időnként kicsapódott
egy-egy spaletta, s az asszonyok kikiáltottak
egymásnak vagy a téren lévőknek. S a két
épület közötti árnyas sarokban ott éktelenkedett
egy piszkos hókupac.

Mintha nem is Velencében s nem a huszadik
század végén lettem volna. A kiabálások, a zsi-
vaj ellenére is a béke és a nyugalom szigete volt
ez a tér a nyüzsgő, felbolydult karneváli város-
ban. A Goldoni-tér csillogásával, talmi gazdag-
ságával szemben itt minden a szegénységről
árulkodott. Odatévedésem, tétova toporgásom,
elbambulásom, hát még többszöri visszatéré-
sem majd' akkora „eseménynek" számított, mint

Goldoni terecskéjének lakói között a lovag meg-
jelenése. (Csak éppen én nem vendégelhettem
meg e kis tér lányait-asszonyait, apraját-nagy-
ját.) Felkerestem később is a teret, nyáron, ami-
kor nekem is meg a térnek is más hangulata volt,
de a lényeg változatlan maradt: egy külön zárt vi-
lágra találtam néhány utcányira a népáradat fő-
sodrától. Tudom, számos ilyen tere van Velencé-
nek, de ezt én fedeztem fel, ez az enyém. Ezzel
az élményemmel kell versenyre kelniük a Te-
recske színrevivőinek. Ezúttal Lendvai Zoltán-
nak, aki Nyíregyházán állította színpadra Goldo-
ninak ezt a viszonylag kevésszer játszott darab-
ját. S az ő terecskéje nagyon hasonlít az enyém-
hez. S persze Goldoniéhoz.

Mi lehet az oka annak, hogy a Terecskét mél-
tánytalanul ritkán mutatják be? S nem csak ná-
lunk. Alighanem az, hogy ez a maga korában stí-
lusújító darab ma sem igazodik a Goldoni-játék-
hagyományokhoz, illetve dramaturgiailag, a fi-
gurák karakterizálása szempontjából nem mér-
hető a nagy jellemvígjátékokhoz. A Terecske
úgynevezett környezetkomédia - akárcsak a
nálunk jobban ismert Chioggiai csetepaté. Ez
egyrészt azt jelenti, hogy szinte minden szerep-
lője köznapi figura, másrészt azt, hogy a comme-
dia dell'arte-típusú darabokéhoz képest na-
gyobb számú figurák között kiegyenlített a kap-
csolat, azaz nincsenek fő- és mellékszereplők,
az alakok dramaturgiai szerepe és súlya közel
azonos. Ezekben a darabokban jórészt a com-
media dell'artéból kifejlődő maszkos típusok he-
lyett valóságos élet- és munkahelyzetekben lé-
tező, közösséget alkotó emberek jelennek meg.
Nyerges László a Goldoni velencei komédia-
színháza című kötetében érzékletesen mutatja
be, hogy ezek a komédiák mindig az asszonyok
veszekedésével kezdődnek, e veszekedésekből
ismerjük meg a férfiakat, akik később szintén
színre lépnek s bekapcsolódnak a purparléba,
amit aztán egy külső, indifferens figura - a Te-
recskében a Lovag - közbelépése csendesít le.
A környezetkomédiák a maguk idején az európai
színjátszásban a színpadi realizmus előkészítői-
nek számítottak, előadásukhoz nélkülözhetetlen
volt az együttes játék, s ez együtt járt azzal, hogy
a sztárszínészek mellett vagy helyett a rendező
szerepe vált fontossá.

Ma ezeket a komédiákat nem elsősorban a
színpadi realizmusuk élteti, hanem a kollektív já-
tékosság, illetve a vaskos humor és a líra ötvözé-
séből adódó stílus. Strehler Goldoni-rendezései
óta ezekhez egy harmadik tényező is társul: a
komikum és a poézis mögött meghúzódó tragi-
kus mag kibontásának követelménye.

Strehler volt az első, aki komolyan vette a Te-
recske színi utasításait, s elgondolkodott azon,
milyen évszakban van a farsang. S a hagyomá-
nyos napfényes, nyári itáliai környezet helyett
havas télutón-tavaszelőn, egy Iocspocsos téren
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játszatta a darabot, ahova csak távolról szűrődik
be a karneváli vigasságok zaja, s csak a kezdő-
kép szerencsejátéka emlékeztet a farsangi ki-
kapcsolódásokra. Itta borult égbolt szürkeségét
meg a környezet kopottságát csak néha vidítja
fel a kisütő nap, a szereplők pedig egyszer csak
hógolyózni kezdenek, vagy feldobják a levegőbe
a sarokban összegyűlt havat, s élvezik, hogy ez-
által megismétlik a számukra ritka természeti je-
lenséget, a hóesést. Ha semmi más, ez a rende-
zői fogás máris kissé szomorkássá tette az elő-
adást, de az általános vidámság mögül szüntele-
nül kiérződő rosszkedv, szegénység, bezárt-
ságérzet a figurákat már-már csehovian össze-
tetté változtatta.

Akárcsak Ascher Tamás kaposvári rendezé-
sében, amelynek záróképében szintén hullott a
hó, s ez a hóesés az általános happy endet idé-
zőjelbe tette. A fekete felöltős, puhakalapos, sé-
tabotos Lovag külsőre is teljesen elütött a terecs-
két benépesítő többiektől, Lukáts Andor alakítá-
sában pedig kifejezetten titokzatossá vált. A Lo-
vag és a tér lakói közötti különbség az előadást
mozgató feszültséggé sűrűsödött, amit az sem
oldott fel, hogy az idegen nőül veszi az elvágyó-
dó, tanult Gasparinát. P. Müller Péter kifejezésé-
vel élve: megformált hétköznapiság jellemezte
ezt az előadást.

Lendvai Zoltán rendezése - hol ténylegesen,
hol kitapintható szándékaiban - ehhez az újra-
értelmező előadás-hagyományhoz kapcsolódik.
Horgas Péter remek díszlete és játéktere eleve
megszabja az előadás stílusát. A színpadot a
jobb és bal oldalon egymásba érő, kétszintes
házacskák, valamint hátul a szintén emeletes
foga-dó erősen leszűkítik. A zenekari árokból
lagúna lett, amelyre az előszínpadról kinyúlik
egy kis plató, az idős asszonyok tereferehelye. A
bravúrosan szervezett játék így szimultán több
hely-színen folyik: a négy ház meg a fogadó
két-két szintjén, a néhány négyzetméterre
redukált téren meg az előszínpadon.

Ebben a térben csak precízen koreografált
mozgásokat lehet végezni; a lányok hajba kapá-
sa, a fiatalemberek verekedései, az erkélyeken
való közlekedés a szokásosnál intenzívebb kon-
centrációt és erőteljesebb fizikai, helyenként ak-
robatikus felkészültséget igényel a színészektől.
A kis helyen minden ütést, esést pontosan ki kell
számítani, nemcsak és nem elsősorban a bal-
esetek megelőzése szempontjából, hanem főleg
a hitelesség és stilizáció megfelelő arányainak
megteremtése érdekében. E tekintetben az elő-
adás kitűnő. Hogy csak egy példát említsek: An-
zoletto féltékenységből megkergeti Zorzettót,
aki egy létrán a fogadó felső szintjére próbál me-
nekülni, de a létrát ellökik, s a fiú a nézőtér felé
lendülve a térre, az asszonyok közé zuhan. Eb-
ben a mozgássorban mindenkinek egymással
összehangoltan, egymásra figyelve kell részt

vennie ahhoz, hogy az epizód kivitelezése meg-
lepő, frappáns, hiteles és ugyanakkor biztonsá-
gos is legyen.

Ezekben az ütött-kopott házacskákban hang-
súlyozottan szegény és egyszerű népek élnek,
akiknek egész élete a terecske nyilvánossága
előtt zajlik, s akiknek nem lehetnek titkaik egy-
más előtt, mégis folyton titkolóznak. Amikor a Lo-
vag meghívja őket, mohón rohannak a fogadóba,
hogy kiegyék pénzéből a vendéglátójukat. Lené-
zik és gúnyolják, de egyben csodálják és irigylik
is a náluknál valamivel műveltebb Gasparinát,
főleg amikor a Lovag karján távozik, és kiszakad
a terecske közösségéből, pedig ki tudja, mi vár
rá? Ők legalább tisztában vannak azzal, hogy
életük változatlanul folyik tovább.

A színészek igyekeznek mindezt kifejezni.
Goldoni verses, ugyanakkor tájnyelvi dialógusait
Nádasdy Ádám kitűnően ültette át magyarra, de
ezt a hol triviálisan köznyelvi, hol kellően
emelkedett szöveget nem mindenki tudja kellő
hitelességgel, stílusosan és technikával
megszólaltat-ni. Mint ahogy a játékstílus is
meglehetősen eklektikus. Majzik Edit (a férjhez
kívánkozó Lucietta), Molnár Erika (Orsola, a
fánksütő), Ilyés Róbert (a Luciettát feleségül
kérő kalmár) és Petneházy Attila (a nősülni
vágyó kamasz Zorzetto) játékában
maradéktalanul kifejeződik az a stílus, amellyel
a terecske egyszerű polgárait jellemzi az író és a
rendező. Az „idegeneket" az író már a
beszédmód különbségével is karakterizálja, s
természetesen a rendező is törekszik arra, hogy
Fabriziót, Gasparinát és a Lovagot a többiektől
játékban is elkülönítse. Pregitzer Fruzsina képes
leginkább összetett figurát teremteni. Gaspari-

Samuel Beckett egyfelvonásosai, jelenetei
fölháborítóan egyszerűek. Talán ő is
fölháborodásból írta őket. A Szöveg és
zene például - melyet most az egykor
ezzel diplomázó Ács János újra rendezett - egy
öregembert telepít a színre, akit lakájai a
szöveg, illetve a zene nyelvén szolgálnak.
Szolgálnának. Csakhogy a szavak embere
könyvekből tanult poétikus és patetikus
közhelyeket ismételget, a zongorista pedig
olyan ihletetten improvizál, hogy már az első
futamnál elfelejti, mihez is szolgáltatja a
muzsikát. Mihez is?
Elemi kérdésekhez, témákhoz, melyek azonban

nája nevetséges és szánnivaló, egyszerre sze-
retne az asszonyok és lányok egyenrangú
barát-nője lenni, és éreztetni velük szemben
fensőbbségességét, igyekszik eleget tenni az
illemszabályoknak, de legszívesebben az első jó
szóra a Lovag nyakába ugrana. Szigeti András
Gasparina nagybátyjának szerepében mintha
egy operettből lépett volna be a Goldoni-
előadásba.

A darab kulcsfiguráját Megyeri Zoltán örven-
detes visszafogottsággal játssza, de homályban
marad: ki ez a Lovag? Alakításából arra követ-
keztethetünk, hogy kisstílű szélhámos. Ha ez volt
a rendező és a színész elképzelése, akkor ezt
egyértelműbbé kellene tenniük, mivel a figura
ilyetén beállítása esetén válna igazán
fájdalmassá a befejezés, Gasparina elszakadása
a terecskétől, s annak közönségétől. Hiszen az
ottmaradottak életét sem a Lovag, sem az
esküvő, sem Gasparina távozása nem rendíti
meg, nem változtatja meg. De ha a terecskén
kívüli világ sem ígér különb életet, akkor egy
kicsit elszorul a szívünk. Ez a szívszorító,
megrendítő pillanat hiányzik az előadásból,
amely azonban mégis felidézi a velencei
terecskét. Azt a bizonyosat is.
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András, Tóth Károly, Bajzáth Péter.

Beckett színpadán megválaszolhatatlanok. Sze-
relem? Arc? Kor? Mit lehet ezekről mondani?
Ács lesújtó és derűs tanácstalanságot tár elénk.
Nem csinál nagy ügyet abból, ami már eleve (és
általában észrevehetetlenül) nagy ügy. Három
szereplőjével háromszög alakban kiékeli a játék-
teret. Brekk, a gazda ülve iszogat és pöfékeli szi-
varját, Bob, a zenész bal oldalt ülve lesi az inst-
rukciókat, csupán Joe, a „költő" lépdel ide-oda
sietősen (tenyérnyi helyen), mint akinek az izga-
tott járkálás hozza a nagy gondolatokat.

A hangsúlyosan színházias, jelzésesen bebú-
torozott tér olyan, mintha egy nyugdíjas osztály-
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