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GOLDONI MAGYARORSZÁGON
oldoni már ismert színpadi író Európában,
amikor művei, még életében, megjelen-
nek a magyarországi színpadokon. Da-
rabjainak első előadásai egybeesnek a
fő-úri zenés színház kibontakozásával

és a magyar nyelvű hivatásos színjátszás
megszületésével.

Az olasz vígoperát és Goldoni színházát olasz
és német vándortársulatok ismertették meg a
magyarországi közönséggel 1759 és 1770 kö-
zött. (Angelo Mingotti, Livio Cinti, Joseph Hilver-
ding, Gertrud Bodenburg, Karl Wahr társulatát
érdemes itt említeni.) Kismartonban, Eszterhá-
zán és Pozsonyban Goldoni főként operalibret-
tók szerzőjeként vált ismertté. Európai színház-
történeti jelentőségük révén különös figyelmet
érdemelnek azon Haydn-operák, amelyek Gol-
doni-librettók alapján születtek. Hogy a színpadi
látvány kellően hatásos és ámulatot keltő legyen,
arról a velencei Girolamo Bon és a milánói Pietro
Travaglia díszletei gondoskodtak.

Az előadások közül az első Az énekesnő volt,
amelyet az eszterházai opera társulata mutatott
be 1767-ben Joseph Haydn vezényletével a po-
zsonyi prímási palotában. A patikuscímű Haydn-
opera librettóját is Goldoni írta; bemutatójára,
díszelőadás keretében, az új eszterházai opera-
ház megnyitása alkalmából, 1768 őszén került
sor. Két további Haydn-Goldoni-opera - A ha-
lászlányok (1777) és az Élet a Holdon (1777) -
előadása egy, a hercegi családon belüli esküvő
ünnepi fényét emelte. Ez a színjátszó tevékeny-
ség tehát szorosan kötődött családi ünnepsé-
gekhez, és célja a szórakoztatáson túl az arisz-
tokrata ház tekintélyének növelése volt. Mivel az
előadások zárt körben zajlottak, csak áttétele-
sen hatottak a színházművészetre.

Goldoni komédiáit a bécsi bemutatók után a
Magyarországon - Pozsonyban, Sopronban,
Pesten, Kolozsváron, Nagyszebenben, Kassán
stb. - működő német társulatok ismertették meg
a közönséggel, mégpedig átdolgozott for-
mában: a cselekmény színhelyét német váro-
sokba tették át, a szereplők nevét németesítet-
ték, a szöveget helyi érdekességekkel bővítet-
ték, az eredeti mű szerzőjének nevét pedig el is
hagyták. Ebből adódik számos mű, különösen a
komédiák azonosításának nehézsége. A ma-
gyarországi német színházak közül elsőként a

A fogadósné (Vígszínház, 1924)

pozsonyi színház műsorán jelent meg 1774-ben
Goldoni Fecsegő asszonyok című komédiája,
Karl Wahr társulatának előadásában.

Az e korai időszakban színre került egyéb, a
polgári ízlést formáló színpadi zsánerképek - A

tettetett beteg kisasszony, A lovag és a dáma,
Különös történet- új közönségréteghez, a nők-
höz szóltak, s egyszersmind az európai szenti-
mentalizmus egyik első magyarországi jelentke-
zésének tekinthetők. A karakterkomédiák - A
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hazug, A fogadósné, A tudákos lány - erkölcsi
tanulságai hozzájárultak a polgári eszmények
terjesztéséhez, és elősegítették a városias élet-
mód iránti igény erősödését.

Színháztörténetünknek ebben a szakaszá-
ban, mint mindenütt Európában, a színészetika
kérdései, a színház és a városi társadalom olykor
ellentmondásos kapcsolatai is felszínre kerültek.
Goldoni és a tizennyolcadik század második fe-
lében Nagyszebenben működő német színházi
társulatvezető, Hilverding nézetei számos ro-
konvonást mutatnak a színház morális megúju-
lásának, a színészi mesterség társadalmi meg-

becsülésének értelmezésében és megítélé-
sében.

Goldoni neve tehát már az első hivatalos ma-
gyar nyelvű színtársulat működésének kezde-
tén, az 1790-es években, szélesebb körben is-
mert volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy a Kele-
men László vezette társulat több Goldoni-komé-
diát - A tettetett beteg kisasszony, A tudákos
lány, A lovag és a d á m a - is műsorára tűzzön. A
társulat figyelme főleg a vígjáték felé fordult,, és
első fordítóinkat - Seelmann Károlyt, Ungváry
Jánost, Mátyási Józsefet és másokat - a darab-
választásban az erkölcsi jobbítás, a szórakozta

tás, az elérzékenyítés és természetesen a ma-
gyar nyelv művelésének szándéka vezette.

A kolozsvári székhelyű Erdélyi Nemzeti Ját-
szó Társasághoz fűződik Goldoni legnagyobb si-
kerrel játszott komédiájának, a Két úr szolgájá-
nak bemutatója 1799-ben. A kolozsvári színé-
szek hosszabb pesti tartózkodásuk idején, a
pesti Kelemen-társulat által már bemutatott
darabok mellett A ravasz özvegy és A csacsogó
át-dolgozott változatát is eljátszották. Az eredeti
szöveg átdolgozása húzásokkal, a hely, az idő, a
környezet megváltoztatásával, aktuális helyi
motívumok beiktatásával járt.

1834 eseményekben különösen gazdag év
volt a budai Várszínházban. Az év folyamán há-
rom Goldoni-komédiát is műsorra tűztek; A
fogadósnét, a Két úr szolgáját és A
házasságszerzőt; az utóbbi fordítása a Különös
történet című Goldoni-komédia német
változatából készült. Eb-ben az időben új
színészgeneráció jelentkezett - Megyeri Kárdly,
Telepi György és mások -, amelynek játéka
emberismereten alapult, és amely elérzékenyítő
szavalás helyett valószerű karakterábrázolásra
törekedett.

A pesti Nemzeti Színház első időszaka azt
mutatja, hogy az erős Goldoni-hatás alatt fejlődő
bécsi népszínház, Philip Hafner, Ferdinand Rai-
mund, Adolf Báuerle bécsi polgári típusokat fel-
vonultató helyi bohózatai tovább hatottak a pest-
budai népszínműkultusz kibontakozására: a
népszínművek korális jelenetei, népi életképei a
maguk köznapi figuráival számos rokon vonást
mutatnak Goldoni környezetkomédiáival.

A 19. század második felében Magyarorszá-
gon megfordult olasz színtársulatok, jelentős szí-
nészegyéniségek, így Eleonora Duse, Flavio An-
dó, illetve a velencei Compagnia Comica Goldo-
niana vendégszereplésének és fogadtatásának
tapasztalatai tovább gazdagították színházmű-
vészetünk kifejezésbeli eszköztárát. Az olasz
színészek Goldoni-előadásainak realisztikus-
karakterisztikus stílusa hozzájárult a naturaliz-
mus megkésett hazai térhódításához, az esztéti-
kai érdeklődés középpontjába a „jellemzetessé-
get' állította, és a színpadi összjáték magas szín-
vonalával jelezte, hogy a rendező közreműködé-
se az előadás egységes kifejezési nyelvének
megteremtésében egyre inkább elengedhetet-
len tényezővé válik.

A rendezői funkció fontosságára való tekintet-
tel is érdemes itt emlékeztetni rá, hogy Goldoni
színháza milyen sokféle minőségben foglalkoz-
tatta színháztörténetünk egyik legjelentősebb
személyiségét, Hevesi Sándort. Hevesi kritikus-
ként, fordítóként és rendezőként is találkozott
Goldoni színházával, ilyen minőségben levele-
zett a velencei Goldoni-szakértővel, Edgardo
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Maddalena professzorral; elismerő szavakkal és
lényegre törő pontossággal írta velencei színtár-
sulat 1894-es, pesti Chioggiai csetepaté-elő-
adásának természetes összjátékáról, hosszan
foglalkozott A fogadósné fordításával, amit az-
után két alkalommal meg is rendezett, majd Mi-
randolina címen, átdolgozott változatban az
Operaházban is színre vitt.

A Hevesi utáni Goldoni-előadások fokozato-
san eltávolodtak a szerző realizmusától. A ren-
dezők vagy a teátrális mozzanatokat - a moz-
galmas játékosságot, a harsány hangoskodást -
, vagy a rokokó külsőségeinél megrekedt mo-
dorosságot részesítették előnyben. Az alakok
sokkal inkább a commedia dell'arte típusaira
vagy kecses porcelánfigurákra, semmint valós
karakterekre emlékeztettek. A két háború közötti
időszak Goldoni-előadásai így a színház reteat-
ralizálásának folyamatába illeszkedtek, és a
rendezői képzelet szabad csapongásáról
tanúskodtak. Ismert eset a Pünkösti Andor által a
Nemzeti Színházban 1935-ben rendezett A
hazug-elő-adásé, amelyet Kárpáti Aurél éppen a
fent említett jellemzők miatt marasztalt el.

A furfangos övegy (Szabad Színház, 1945)

A második világháború utáni kultúrpolitika a
klasszikus szerzők színpadi műveinek széles kö-
rű megismertetésére törekedett, így Goldoni ko-
médiái tágabb körben ismertté váltak, a vidéki
színházak színpadán is gyakran feltűntek. A ha-
zai színházak repertoárját addig nem játszott
Goldoni-komédiák - A kávéház, Karneválvégi
éjszaka, a Nyaralás-trilógia, A szerelmesek, A
chioggiai csetepaté, A terecske stb. - előadásai
gazdagították. A kínálat tehát műfaji szempont-
ból is bővült, amennyiben a jellemkomédiák mel-
lett a környezetkomédiák is színre kerültek.

A kezdeti időszakban a komédiákat a szóra-
koztatás szándékával tűzték műsorra, érthető,
hogy a rendezés a commedia dell'arte harsány,
mozgalmas eszközeihez folyamodott. A színházi
intézményrendszer átalakítása következtében a
színház tudatformáló szerepe került előtérbe,
ezért új közönségrétegek bekapcsolását és ne-
velését tartották szem előtt; a színpadi kifejezés

alapjává a realizmus vált. Az ötvenes években
színre vitt komédiák előadásai a darabok társa-
dalmi tematikáját hangsúlyozták, és sok esetben
aktuálpolitizálás sugallta leegyszerűsíthető ér-
telmezésekhez folyamodtak, az osztályharcos
ideológia száraz hangján szóltak.

A hetvenes években, a rendezői színház meg-
erősödésével, a színpadi kifejezés árnyaltabbá
vált. Ekkoriban is született számos előadás,
amelyben a commedia dell'arte és a Goldoni
színháza közötti határvonal változatlanul elmo-
sódott, és emberábrázolás helyett a színpadon a
hangerő, a karikaturisztikus túlzás, az ugrálás és
rohangálás uralkodott, ám voltak olyan előadá-
sok, amelyeket elmélyültebb rendezői értelme-
zés és gondosabb színészvezetés jellemzett. A
miskolci Chioggiai csetepaté (1982), a budapesti
Mirandolina (1982), a kaposvári, illetve nyír-
egyházi Terecske (1987, illetve 1991) lemondott
a derűs játékosságról, a rokokó évődésről, és ke-
serűbb hangon, szegényesebb környezet és
elesettebb figurák bemutatásával az emberi
együttélés kérdéseit, a közösségben élő ember
sorsát vizsgálta.


