
félelmetes a jegyző, szigorú a törvény, hanem
csakis az, hogy egyedül maradhatnak - a kö-
zösségből kiszakadva, magánemberként. Ko-
rábban is mindig ettől riadtak meg. Luciettát arra
figyelmezteti a sógorasszonya, hogy nem olyan
könnyű férjet találni. Titta Nane is csak akkor esik
kétségbe, amikor Tonio kiadja az útját, elzavarja a
hajóról. Mindannyian attól szoronganak, hogy
individuumként, a közösség megtartó erejét el-
veszítve kell szembenézniük életük problémái-
val, amelyek megoldására csak a közösségen
belül kialakult formákat ismerik.

Toffolo sem azért jelenti fel a többieket, hogy
bosszút álljon rajtuk, hanem inkább azért, hogy
olyan színtérre helyezze a küzdelmet, ahol
egyenrangú félként, azaz mindannyian magán-
emberként jelennek meg. Eddig ugyanis egyma-
ga állt szemben a többiekkel, ugratták vagy le-
nézték őt, kívülállónak tekintették. Legfőbb szán-
déka nemcsak az, hogy feleséget találjon magá-
nak, hanem az is, hogy befogadja őt a közösség.
Így hát egyszerű kényszermegoldásnál jóval
többet jelent, hogy Fortunatóék ideiglenesen a
házukban fognak gondoskodni Checcáról és új-
donsült férjéről. (A darab szereplői közül tehát
egyedül Toffolo cselekedetei irányulnak arra,
hogy megváltoztassa a helyzetét. Ezért tekinthe-
tő mégis ő a történet mozgatójának.)

A jegyző - a közösségen kívüli idegenként,
hivatalnokként - nosztalgiával figyeli ezt a vilá-
got. Nem fenyegetést jelent a chioggiaiak szá-
mára, hanem épp cinkosságot keres velük.

Mindkét előadás igyekszik a mulatságos élet-
képet a jellemvígjáték irányába tágítani. Leg-
szebb részleteikben emberileg hitelesített hely-
zeteket teremtenek, legmélyebb pillanataikban
az alakok jellegzetességeiből fakad a humor.

A Várszínház előadásának sok fontos pillana-
ta van. Megdöbbentő, ahogy Tonio (Fülöp Zsig-
mond) és Pasqua (Peremartoni Krisztina) annyi
idő után nem tud mit mondani egymásnak. A fe-
leség igyekszik faggatni az urát. A férj azonban
ingerülten reagál, nincs kedve mesélni. Örül,
hogy hazavergődött, és most nem szívesen be-
szél az útról. (Ebben a helyzetben is benne rejlik a
figurák értelmezésének lehetősége, de ezt sem
építi tovább az előadás.) Érzékletes, ahogy az
asszonyok viselkednek a férfiak hazatértekor.
Fecsegnek, aztán elhallgatnak. A szájukhoz
kapják a kezüket, megpróbálják visszanyelni a
szót, elfojtani a pletykálkodás ingerét. Aztán
mégiscsak utat engednek késztetéseiknek, fe-
csegnek, panaszkodnak, perlekednek. Ha az
eszükre hallgatnának, nem szólalnának meg,
hisz tudják, aki gyanút kelt, gyanúba keveredik.
Ha nem aratnának vihart mindazzal, amit mon-
danak, ha jegyeseik közömbösen fogadnák a
történtek hírét, méltatlannak bizonyulnának arra
az aggodalmas szenvedélyre, amellyel az
asszonyok visszavárták őket.

Mindkét előadás meggyőz arról, hogy valódi
szenvedélyek működnek ebben a világban. De
egyik sem bizonyítja, hogy Goldoni műve valódi
komédia lenne, hogy A chioggiai csetepaté több
lenne bájos, humoros életképnél.

Az életkép alapgesztusa a ráismerés - ez az
élet maga -, a komédia alapformája a felisme-
rés: a látszatok mögött miféle megszokások és
tévedések kormányozzák az életet. Az életkép-
ben a szereplők pusztán megmutatkoznak, a ko-
médiában lelepleződnek. Láthatóvá válik, miféle
hamisságokba igyekeznek kapaszkodni. Végső
soron a Csetepaté szereplőiről is elmondható,
hogy kitérnek a valóban feszélyező kérdések
elől. Kétségbeejtő alternatívák állnak ugyanis
előttük. Vagy a mechanizmusok, a megszoká-
sok (az élet megszokott fordulatai) vagy a lét kül-
ső feltételei (a hivatalosság teremtette viszo-
nyok) határozzák meg a sorsukat. A közösség
tagjaiként nem döntenek az életükről, a közössé-
gen kívüli világ pedig idegen számukra. Vissza-
menekülnek hát mindannyian a megszokások-
ba, hogy egyénként elszenvedendő szorongá-
saik ne váljanak valóságossá. A komédia épp az
ezzel való szembenézés formája: jelzi azt a félel-
met, hogy az ember alulmarad a sorsával szem-
ben, a nyugtalanságot, hogy a banalitások
teljesen eluralják az életet.

A mostani Goldoni-bemutatók örömmel fede-
zik fel a vérbő vígjátékot, de nem ismernek rá a

Az új lakás - egy új lakás (új rendszer). A
falak állnak, egyelőre csupaszon. A bakon
festésre váró ajtó fekszik. Mesteremberek és
segédek dolgoznak (a nép és az ő rétegei) - a
lakók, egy ifjú házaspár instrukciói alapján.

Ezzel máris baj van; mármint a lakók instruk-
cióival. A hálószoba hol itt, hol meg amott legyen,
az ágyak hol mutathatnak kelet-nyugati (Kelet,
Nyugat) irányba, hol meg isten mentsen ettől.
Szóval láthatni: férj és feleség között nem teljes
az összhang (a két legnagyobb párt). Az egyik
erején felül igyekvő és határozatlan, a másik
erő-szakos és sznob (lennének ötleteim, de
óvakodom a „szereposztás" pontosításától).
Pénz per

komédiára. Mulatságosak az előadások, de nem
ismertetnek rá az emberi élet alapformáira. Jót
mulatunk, de nem támadnak felismeréseink;
nem állnak előttünk lecsupaszodva megszoká-
saink, rögeszméink.

Goldoni 1992-ben nem arról a világról szól,
amelyben élünk. Inkább arról a színházról, amely
Goldonit játszik; a mesterségről, a közönségke-
resésről, a játék esélyeiről.

Goldoni: Csetepaté Chioggiában (Szegedi Nemzeti
Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlettervező: Árvai
György m. v. Jelmeztervező: Papp János m. v.
Dramaturg: Bérczes László. Zeneszerző: Darvas
Ferenc m. v. Mozgás: Csetneki Gábor. A táncot
betanította: Máté Éva. Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Flórián Antal, Dobos Katalin, Zborovszky
Andrea, Molnár Csaba, Gesztesi Károly, Czintos
József m. v., Balogh Csilla, Csarnóy Zsuzsa,
Czifra Kriszta, Király Levente, Kövesdi László, Kovács
Lajos, Janik László, Somló Gábor, Jáger András,
Szabados Zoltán, Nyitrai Illés Bendegúz.
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sze nincsen - ez minden konfliktus legfőbb for-
rása (no comment).

Goldoni Az új lakás című komédiájának ez a
néhány mondat (zárójelek nélkül) inkább az
alaphelyzete, minta cselekménye. A zárójeleket
és a konzekvens belemagyarázást a cselek-
mény is elbírja, egészen a nem túl happy happy
endingig: amikor is a nagybácsi, aki jó ideje már
haragban van unokaöccsével és annak család-
jával, egyszerre megenyhül és a zsebébe nyúl
(nagybácsi=IMF, Közös Piac, külföldi befekte-

Papp Zoltán (Prosdocimo) és Blaskó Péter
(Anzoletto)
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séghez (inkább szításához, semmint csillapítá-
sához) „barátok" asszisztálnak: álelőkelőségek
és a férj élősködői. A fiatalasszony és a férj húga
között parázs jelenetek zajlanak, hisztériás ro-
hamok duettben. A fenti szomszédok parvenü-
sége ellenére sem kellemetlen hatású tablóját
előbb álszent kíváncsiskodás, pletykálkodás,
majd a történetbe való tevőleges beavatkozás
vonja be ajátékba; a végén itt történik meg majd-
nem minden: itt legalább van berendez(ked)és.

A két műfaj között és a játék mértani közepén
Lucietta, az archeszobalány áll. Cserfes és hű-
séges, öntudatos és energikus; ő az egyetlen,
aki egyformán otthonosan mozog fent is meg lent
is. Ugyancsak ő az egyetlen, aki viselkedésében
nem érvényesíti a különböző osztályokhoz, réte-
gekhez tartozókkal szembeni kötelező különb-
ség e t - a nagybácsi ebben akár társa is lehetne,
ha az lenne; de ő a pénz csinálta osztály maga,
tehát a pénz mentén osztja két részre a világot.
Ebbe is mennyi belemagyaráznivaló kínálko-
zik...

Akárcsak abba, hogy az igencsak sivár, be-
költözés előtti állapotban leledző lakás milyen
gyorsan változik át berendezett otthonná - An-
tal Csaba díszlete szokásos erényei mellett ezút-
tal játszik is: egyszer előttünk mutatják meg a
díszletmunkások, hogy is történik ez. Mármint:
milyen egyszerűen. Ajtószárnyak beillesztése, a
fal mögül előtűnő rejtett világítás - és kész is a
váltás. A díszletváltás.

A nagybácsi mogorva és introvertált, de azért
vajszívű. Igaz, a puhítási jelenet fantasztikus:
egészen őszintének hat. A fiatalasszony szánja-
bánja bűneit, nagyravágyását, fennhéjázását,
erőszakosságát, élv- és férjhajszolását. Az illú

ziókeltés tökéletessége, fű-fa ígérgetése meg-
hozza a kívánt eredményt: a pénztárca kinyílik.
És valamennyi szereplő földig hajol a jóságos
adakozó előtt - hanem az arcuk, az aztán sem-
mi jót nem ígér. És ez a finálé.

Az eddigi leírásban a zárójelek fogyatkozása
tudatos és szándékos „beavatkozás" eredmé-
nye; s egyúttal leképezése a premierközönség
befogadási mechanizmusának. Nem az elő-
adásnak tehát, amely szerintem a fentieknél sok-
kal-sokkal kevesebb utalással do lgoz i k - majd-
nem semennyivel, mondhatnám.

De a közönség valami ilyesmit akart látni
Ascher Tamás rendezőtől és a Katona József
Színháztól. Goldoni műve pedig láthatóan alkal-
mas alapanyagnak bizonyult ahhoz, hogy áthal-
lás, fel- és alhang keletkezzen belőle a nézőté-
ren - egy ideig. Mert aztán az aktualizálás kö-
vetkezetes rendezői elutasítása megtette a ma-
gáét: a nézőtéren sokan csalódottak lettek, un-
ták magukat és a játékot.

Pedig abban meglátásom szerint számos pa-
zar elem volt. Nekem az is tetszett, hogy a lakás
lakás - bútorral vagy anélkül -, és nem ilyen-
olyan rendszer. Hogy sem a fő-, sem a mellék-
szereplőket nem kellett ismert és unt nevekkel
behelyettesíteni. Hogy a hisztéria női nagyjele-
net volt, és nem egy társadalmi osztály sérelmé-
nek artikulációja. Hogy a Horváth József kárpi-
tosmestere által vezényelt segédek hadseregé-
nek pénzt követelő, fenyegetően csendes képe
az eltagadhatatlanul komoly felhang ellenére
sem az utcára vonuló munkásság jóslata. Hogy
nem ennek az előadásnak a hatására kell ráéb-
rednünk arra, mi történik nálunk a rendszerváltás
ürügyén.

Arra sokkal inkább volt módunk rádöbbenni,
hogy mi történik a Katona József Színházban.
(Bár „döbbenésről" nincsen szó; a folyamat las-
sú és világosan látható jó ideje.) A Goldoni-da-
rabbal például az történik, hogy a színészfoglal-
koztatási gondokkal küzdő színház sok legyet üt
egy csapásra - s e csapások „csapásnercben"
remekek. A színház két dívájának, Básti Julinak
és Udvaros Dorottyának két, egyformán főszere-
pet ad, és a frissen ideszerződött Csákányi Esz-
ter is a hozzá talán legillőbb komikai szerepkör-
ben debütálhat rangos partnerek közt. Ugyan-
csak a foglalkoztatáshoz tartozik, hogy a másutt
vagy máskor főszerepet játszó színészek itt ha-
gyományosan szívesen adnak egy-egy markáns
- azzá tett - karaktert. Ezt teszi például Sinkó
László az egyik, „nem velencei" barát szerepé-
ben. Ő a hajlékony, simulékony elegáns - figu-
rájának tartalma a stílus, a modor, a késztermék
maga az üresség.

A főszereplők úgy játszanak, ahogy tudnak; s
már tudjuk, hogyan tudnak. Amit tesznek és
ahogy teszik, ismerős - de ettől még nagyon jó.
Udvaros és Básti közös jeleneteikben - például

Básti Juli (Meneghina) és Végvári Tamás
(Fabrizio) (Koncz Zsuzsa felvételei)

tők). A darab azért bírja el ezt a meglehetősen
szimpla parabolát eredményező belemagyará-
zást, mert nem eléggé jó. A szerző oly módon
kombinálja két kedvenc színi műfaját, az életké-
pet és a helyzetvígjákékot, hogy azok egymást
gyengíteni képesek. Vagy az egyik mutatkozik,
vagy a másik játszódik. Ettől aztán mintha stro-
boszkóp szaggatná meg a játékot is.

Az ifjú pár frigye mint előtörténet hátterében
ködbe burkolódzik az a bizonyos nagybácsi, aki-
vel szemben alighanem polgári engedetlenségi
mozgalmat indított apja halála után az ifjú férj és
húgocskája - így estek el mindketten (sőt mind-
hárman) a vastag pénztárcától. A húg előtörté-
nete egy szerelmi vonzalomról szól egy bizonyos
Lorenzino iránt; s az egész költözködés (rend-
szerváltás) meg új lakás azért van a terhére, mert
az előző lakásból gondtalanul folytathatta von-
zalma ápolását.

Az új lakás egy házban van (kontinens; Euró-
pa). Következésképp felső szomszédok is van-
nak (északi szomszédot illene mögéjük sejte-
nem); egészen véletlenül Lorenzino nagynénje
és annak hajadon húga. A néhány kötelező bo-
nyodalom elsimítása után totális happy ending
jön: a fiatalok is egymásra találnak, az állástalan
is álláshoz jut (mert az állásokat pénzért adják-
veszik), az ifjú házasok is megmenekülnek a
csődeljárástól - igaz, komolyan meg kell ígérni-
ük, hogy nagyon össze fogják húzni magukat.

A cselekmény fordulatai között vannak az
életkép részletei. A férj és feleség közti feszült-



abban, amelyikben a szomszéd bemutatkozó lá-
togatásának első számú címzettjén kapnak haj-
ba-a lka t i , képességbeli hasonlóságukat és kü-
lönbözőségüket majdhogynem betétszerűen,
játékosan mutogatják. A veszekedés koreográfi-
ája is erre épül, hisz Ascher kiválóan ismeri mind-
kettőjüket.

Akárcsak Csákányi Esztert, akinek rendesen
nemcsak az abgangra, hanem a mindannyiszor
kitalált - és olykor jelmezzel is „megsegített" -
bejövetelre is mindig jut poén; hol egy partvis-
nyél, hol egy tárnyérhalom (ez később majd „el-
sül", akár Csehovnál a pisztoly), hol egy fátyol,
hol meg csak Csákányi kell hozzá.

Egyszerre rendezői és színészi találat Cso-
mós Mari polgárasszonya. A „fenti szomszéd"
szinte végig egy fotelben ül, felsőtestének moz-
gatása szinte önmagában képes mesélni egy
élet öncsalássorozatáról, a mellőzöttség, „kis-
emberség" szólamokkal telített túlkompenzálá-
sáról.

A nzixvárost tervezett a pécsi Kamaraszínház
színpadára Vata Emil. A háttérben hatalmas
képeslap a Szent Márk térről, a Palazzo
Ducaléról, előtte kétoldalt két kocka ugyancsak
velencei részletekkel, a jobb oldali Pantalone doktor
háza, amelynek te-tején leányai fogadják a
szerenádokat, az udvar-lókat. Elöl pedig, ahol
hagyományosan épített színházakban a zenekari
árok szokott lenni, gondolában dalolnak Berta
Klaudia és a színház stúdiósai. A gondola olykor
elsüllyed, hogy ne zavarja a látványt, máskor
felemelkedik a mélyből. Az Egyesült Államokból
érkezett jelmeztervező, Marianne Custer nyilván
sok olasz filmet látott az ötvenes-hatvanas
évekből, s a neorealizmus éppúgy megragadt
benne, mint a korabeli vígjátékok; bizonyára ezért
öltöztette a szereplőket ezek divatja szerint.

Az ugyancsak amerikai rendező, Louis Fanta-
sia - vajon honnan e név? - munkájában
ugyancsak látható a vonzódás e korhoz. De fő-
képp a zenét alkalmazza nagy előszeretettel,
ami nem csoda, ha tekintetbe vesszük, hogy
életrajza szerint karmester is. A nézőket olasz
dalokkal fogadják az említett gondola utasai,
majd a továbbiakban hol világsztárokat hallha-

Blaskó Péter kissé bugyuta férjét láttuk koráb-
ban komolyabb hangszerelésben is; az ő színé-
szi rutinjának szervült része már a balekság.
Akárcsak Vajda Lászlóénak a mogorva, de tulaj-
donképpen jószívű barát, nagybácsi, oldalági
rokon - szintén a balek egy árnyalata.

Ascherral az élen megfelelően abszolválta a
feladatot a szinház társulatának derékhada -- de
ezúttal nem megvilágosodni, megtisztulni vagy
tüntetni, pusztán szórakozni lehet elmenni eh-
hez a Goldoni-produkcióhoz. S akinek ennyi jó
kevés...

Goldoni: Az új lakás (Katona József Színház).
Fordította: Székács Vera. Díszlet: Antal Csaba.
Jel-mez: Szakács Györgyi. Zene: Dés László. A
rendezőmunkatársa: Valyuch Annamária. Rendezte:
Ascher Tamás.
Szereplők: Blaskó Péter, Udvaros Dorottya, Básti Juli,
Csomós Mari, Illés Györgyi, Gazdag Tibor, Vajda
László, Sinkó László, Végvári Tamás, Csákányi Esz-
ter, Horváth József, Papp Zoltán, Vajdai Vilmos.

tunk hangszóróból, hol a darab szereplőit a ma-
guk képességei szerint. A daloláshoz nem szük-
séges ürügy a rendező számára. Bárhol megál-

lítja a történetet, s előadat egy számot, mielőtt
folytatná. Énekel boldog, boldogtalan, függetle-
nül attól, van-e hangja vagy nincs. Ehhez képest
igazán derekas teljesítmények, főképp persze
paródiák születnek.

Mindez a darabot nem értelmezi, legfeljebb
hangulati körítést ad hozzá. Kellemes turistaél-
ményt sugall. Ránduljunk át Itáliába mulatni egy
kicsit! Hogy Velence nem Olaszország, hogy
ennek a városnak egészen sajátos a miliője, a
hagyománya, a kultúrája, egyáltalán hogy a
számos tartományból, városállamból csak a
múlt században összeolvadt országban minden
kör-nyéknek megvan a maga jellegzetessége,
hangulata, szelleme, öntudata, az nem érdekli
Louis Fantasiát. A velencei képeslapok között
minden-esetre furcsa a Rómát, Milánót és más
nagyvárosokat idéző filmek ruháit és
viselkedésmintáit látni. Mintha a rendező
felületes pillantást vetne Európára, az európai
kultúrára, s Velencéből éppen csak az igazán
velenceit nem méltatja figyelmére.

Nagy figyelmet fordít ugyanakkor a jellemek
megformálására, s igyekszik rávezetni színé-
szeit, hogy határozott, a Goldoni által megírtnál is
határozottabb karaktert szabjanak a figuráknak.
Ez a túlzott karakterizálás olykor ellentmond a
történetnek, veszélyezteti a kifejlet hitelét, pedig
hát az a szerzőnél is eléggé gyenge lábakon áll.
A címszereplőnek, aki nemcsak notórius hazu-
dozó, hanem valóságos, bár kisstílű szélhámos,
hogy megbűnhődhessék, igazi szerelembe kell
esnie. Csak hát éppen ez az, ami róla igen
nehezen képzelhető el. Ráadásul ugyanezért
Rosaurának is bele kell szeretnie, ami viszont
az

Jelenet az előadásból (Simara fotó)
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GOLDONI: A HAZUG


