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CSAK JÁTÉK
res színpad fogadja a nézőtérre belépő
közönséget. A háttérben, a csupasz falon
reliefként fehér, lebegő szoborcsoportozat
függ, alatta színpadszéles emelvény, a
térben szanaszét szürke, tömött mű-
anyag szemeteszsákok. Szállingózni
kezdenek a szereplők, ki civilben, ki

próbaruhában, de van, aki már jelmezt visel. Ki-
be járkálnak, kellékeket, jelmezeket hoznak
magukkal, segítenek egy-másnak a
beöltözésben. Külsejükben a Goldoni-darab
szereplőivé változnak, de viselkedésük-ben civil
énjük is megmarad. Dúdolgatnak, leül-nek a
hátsó emelvény szélére -- mintha egy velencei
lagúna partjára telepednének - és rázendítenek
egy olasz dalra.

Ez az előadáskezdés minden ízében ismerős,
hiszen tucatjával láttunk ehhez hasonló expozí-
ciókat, amikor a tisztelt néző szíves tudomására
kívánják hozni a „színház a színházban szituáci-
ót". S persze ezúttal is tudjuk-látjuk, milyen pat-
ronokat használt a rendező, Vlad Mugur s a tár-
sulat, mindez mégsem bántó, még csak nem is
modoros. Aztán a tér közepére penderülnek az
első jelenet szereplői, s kezdődik a játék. Ha kell,
jobbról és balról kis kocsiszínpadot tolnak be -
ezek, az építkezéseknél használatos, többszin-
tes bakokhoz hasonlatos szerkezetek jelképezik
a fogadót és Dottore házát -, a jelenetek egy ré-
sze az előszínpadon, illetve a lefedett zenekari
árkon játszódik, ahol a vizet jelző kékes plexi-
lapokra deszkapallók vannak fektetve - ezen
egyensúlyoznak, botlakoznak a szereplők, ami-
kor vízközelben járnak-, sőt a zenekari árok egy
része nyitott, ahová hatalmas fröccsenésekkel
lehet leesni - meg is teszi ezt a fellegekben járó
Florindo.

Ezen a színpadon semmi sem reális, minden
csak jelzés. A szereplők többnyire akkor is a
színen vannak, amikor nincs akciójuk: a
háttérben ülnek, heverésznek, figyelik éppen
szituációban lévő társukat, s ha kell, a nézők
szeme láttára produkálják a színpadi
effektusokat. Semmi illúzió, itt minden csak
játék.

Ebben a közegben nem lehet lélektani realista
módon, átéléses technikával szerepet formálni.
Itt pillanatonként kell váltani, a szituációkban hol
kint, hol bent kell lenni, a színészeknek egyszerre
kell tudni illusztrálni és átlényegülni. Mindezt fel-
vonások közötti szünet nélkül, gyors tempóban
- de nem sietve -, játékosan s mégis halálos
komolyan. Amúgy brechtiesen avagy commedia
dell'arteszerűen vagy vásári komédiás módon,
de leginkább úgy, hogy mindhárom (meg még
egynéhány) stílus együtt van jelen.

Hogy a választott forma szabta-e meg A ha-
zug átértelmezését avagy fordítva, nehéz lenne
eldönteni, alighanem e két összetevő egymásból
következik, együtt alakult ki - s nem most, hisz a
rendező e darabot már Romániában is, Német-
országban is színpadra állította.

Mugur meglehetősen szabadon bánik a drá-
ma szövegével. Valahogy úgy, ahogy Goldoni
idejében az írók és a színtársulatok tették a dara-
bok, illetve előadások alapanyagául szolgáló
szövegekkel és szövegelőzményekkel. Termé-
szetesen a Goldoni-darab játszódik le a színpa-
don, de a rendező bizonyos részleteket elhagy,
új szövegeket viszont betold, olyan epizódokat is
komponál, amelyek szöveg szerint nincsenek a
darabban, de a műről kialakított rendezői elkép-
zelést teljesebbé teszik. Minden szereplőnek
kreál olyan helyzeteket, amelyekben kitágíthat-
ják darabbeli figurájuk kereteit, s lazzoszerű
magánszámokban, áriákban adhatnak számot
színészi kvalitásaikról; Lelio, a címszereplő
híres sírversét a Hamlet-monológ parafrázisával
bővíti ki; a darab végső szentenciáját, naiv
erkölcsi tanítását korunk életérzését summázó
jelenetté alakítja.

A módosítások nem ötletszerűek, hanem kon-
zekvensen szolgálják a rendezői elképzelés ki-
bontását. Mugur ugyanis Leliót nem beteges
vagy kényszeres hazudozónak tartja, hanem
olyan embernek, akit környezetének álszent, ha-
mis értékrendű, képmutató magatartása késztet
hazugságokra. Persze Lelio nem tudatosan, til-
takozása jeléül választja az igazmondás helyett
a hazugságot - hisz az előadás nem társada-
lombíráló politikai mű-, hanem kihasználja azt a
benne szunnyadó játékos képességet, ami a
füllentésben, a helyzetek kiszínezésében, a na-
gyotmondásban bomlik ki, s válik saját magát is
befonó, kibogozhatatlan hazugsághálóvá.

Ez nemcsak komikus helyzetek sorát szüli,

hanem végső soron tragikus. Nem elég, hogy Le-
lio egyedül marad, s imádottját máshoz adják, de
a tisztes vagy a tisztesség látszatára sokat adó
polgárok is ellene fordulnak, és magukból kivet-
kőzve elverik a szerteszét található szemetes-
zsákokkal, s az elagyabugyált fiatalembert e
zsákok kupacába temetik. A rend helyreáll, elő-
kerül egy óriási műanyag fólia, s mögötte, mint
paraván mögött, felsorakoznak a házasság ré-
vébe kormányzott fiatalok: fehér maszkot visel-
nek, s f ád hangon vonják meg a komédia erkölcsi
tanulságát. Majd váltás, s ahogy a mai fiatalok,
sportolók kezüket összecsapva üdvözlik egy-
mást, stafétaszerűen váltva egymást, köszöntik a
közönséget. Mindaz, amit láttatok, csak játék -
jelzik --, de e játékban minden megtörténhet: a
látszat csalhat, s az tűnik igazabbnak, akit a
közvélemény leginkább megbélyegez. Nincs eb-
ben a megközelítésben felmentés, de csöppnyi
megértés, az van.

Az előadás sikere attól függ, sikerül-e egysé-
ges stílusú együttest formálni a színészekből. Ez
azért is tűnt különleges feladatnak, mert A hazug
egy-egy normális körülmények között már és
még nem funkcionáló társulat közös produkció-
ja. Végeredményben a Művész és a Tivoli Szín-
ház társulatának tagjaiból jó együttes alakult,
amelyben mindenki igyekezett megfelelni a ren-
dező határozott elképzeléseinek, nálunk talán
kevésbé megszokott stiláris követelményeinek.
Hogy az igyekezetből mi született, az már nem
mutat ennyire egységes képet. Különösen akkor
feltűnő ez, ha az ember többször nézi meg az
előadást, s kiderül, hogy jó néhány alakítás vagy
megoldás, ami a bemutatón még pontos és ki-
számított, ugyanakkor spontánnak tetsző volt,
az később felületessé, elnagyolttá vagy lélekte-
lenné vált. (Az előszínpadon egyesek nemcsak a

GOLDONI: A HAZUG

Eperjes Károly (Lelio) és Újlaki Dénes
(Pantalone)
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allókon járnak, hanem összevissza, ahogy jól-
sik, felrúgva ezzel a térbeli és a játékkonvenci-
t, a Pulcinellát játszó Hirtling István vagy az Ar-

ecchinót megformáló Bubik István alakításában
evesebb lett a játékosság stb.)
Viszont Ráckevei Anna és Nagy-Kálózy Esz-

er felszabadultan, a megmutatás és az átlénye-
ítés kellő arányát pontosan érezve, fergetege-
en komédiázik. Györgyi Anna bravúrosan, áriá-
á fokozva oldja meg Colombina olasz halan-
zsa nyelven megfogalmazott nagyjelenetét.
chnell Ádám ki tudja, hányadszor lop új színe-
et a mulya, gátlásos, a realitásokkal nem szá-
oló fiatalember típusába. Seress Zoltán Ottavi-
ja kimért, jólöltözött, pedáns hivatalnok, míg
aás Vander Péter ugyanebbe a figurába egy kis
zívet, érzelmet, esettséget is csempész. Pus-
ás Tivadar mindegyik kis szerepét egyéníti,
gyanakkor mindegyikben úgy jelzi a színész vé-

eményét a játszott alakról, hogy az nem válik
agakellető magánszámmá.
Eperjes Károly játssza Leliót - alakítása fel-

dézi hajdani Hetvenkedő katona-beli figuráját,
gyanakkor megmutatja a hazudozás minden
ázisát, azt a folyamatot, ami a játéktól a tragé-
iáig ível. Amikor Lelio rádöbben, hogy nem is ő
z igazi hazug, s mindennel leszámolva kese-
űn-játékosan elmondja sírversét, az az előadás
gyik legigazabb, megrendítő pillanata. Fan-

Jelenet az előadásból (Korniss Péter felvételei)

tasztikusan színes, finom humorú a Dottore és
Pantalone kettős - Rajhona Ádám és Ujlaki Dé-
nes - játéka. Ahogy derekukra övezett gondolá-
jukkal megérkeznek, a kikötőrúdhoz evickélnek,
kikászálódnak és szilárd talajra lépnek, az színé-
szi mesteriskola. Eperjes mellett Ujlaki mutatja
meg leginkább szerepének tragikus magját. Uj-
laki elementáris erejű komédiás, aki nemcsak a
joviális Pantalone korlátoltságát játssza el, ha-
nem azt is, hogyan omlik össze, amikor rájön: mi-
lyen is a fia, Lelio.

A verizmus éve

Az elmúlt esztendőt a magyar operaszínpado-
kon bízvást nyilváníthatjuk a verizmus évének: a
zenei naturalizmus két legjobb műve, a
Paraszt-becsület és a Bajazzók tizenkét hónap
alatt hat

Nem titkolom: az évad egyik fontos, stíluste-
remtő előadásának tartom A hazugot.

Goldoni: A hazug (Művész és Tivoli Színház)
Fordító és dramaturg: Szeredás András. Díszlet- és
jelmeztervező: Lia Mantoc. Asszisztens: Robert
Sturm. A színpadi változatot készítette és rendezte:
Vlad Mugur.
Szereplők: Rajhona Ádám, Ráckevei Anna, Nagy-Ká-
lózy Eszter, Györgyi Anna, Seress Zoltán-Haás Van-
der Péter, Schnell Ádám, Hirtling István, Ujlaki Dénes
m. v., Eperjes Károly, Bubik István, Puskás Tivadar,
Éliás Anikó.

produkcióban került színre. Kéthavonta egy-egy
Mascagni és Leoncavallo - tekintélyes mennyi-
ség: tavaly nyáron Margitsziget és Bakáts tér;
ősszel felújítás Szegeden; januárban bemutató
Pécsett; áprilisban az Erkel Színházban;
májusban pedig a pécsi produkció Debrecenbe
költözött.
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