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Szervét Tibor (Baracs) és Papai Erika (Rolla)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

miségi hőse". Tábori Nóra játékát pedig - mint
mindig - egyszerűen jó nézni.

A közönség jól szórakozik; kicsit elmereng
talán az érthetetlennek látszó fordulatokon és
poénokon, de legfeljebb a következő slágerig.
Biztosan nem voltunk sokan, akik úgy éreztük: itt
két rendezés, két „koncepció", két színházi világ
próbált „kompromisszumra jutni" félúton, közé-
pen. Akár az egy Mohácsi János két, egymás
ellen dolgozó kezétől, akár egyéb szempontok
alapján - genius loci, például.

A Vígszínház Mágnás Miska című előadásában
a Cintányéros, cudar világ fékevesztettnek látszik.
De főleg a fináléban, taps előtt.
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Szinte egy időben mutatta be Goldoni
komédiáját a Pesti Színház és a győri
Padlásszínház. Goldoni inkább csakapropó a
két
társulat számára, hogy ürügyén a színházi
alkotómunka mai feltételeit, összetevőit firtassa.
Hasonló helyzetben érezhetik magukat, mint a
XVIII. századi itáliai mester: a közönség
szórakoztatásának új lehetőségeit próbálgatva a
színház mibenlétére, a színművészet hatásme-
chanizmusaira kérdeznek rá. A kiürült tradíciók
újragondolásának, a stílus megújításának módo-
zatait keresik, Hisz' nem érdekes már, ami bevált,
nem elég őszinte, ami hatásos.

A hasonló alapállásból azonban gyökeresen
más szemléletű produkciók születtek; a bemuta-
tók inkább egy - folytatást érdemlő - alkotófo-
lyamat kezdeteit, illetve részeredményeit, sem-
mint végső fázisait mutatják. A Pesti Színházban
a gesztusokat, mozdulatokat felnagyító stili-
záció, az emberi testből „színpadképet" teremtő,
„helyszíneket" formázó játékosság segítségével
a verbális közléseket kiegészítő, a helyzeteket
átértelmező, hangulatilag árnyaló „mozgásszín-
ház" születik. Győrben a szerepváltások, átöltö-
zések, a játékból való kizökkenések és a szituá-
cióba való visszalépések révén a színházi helyzet
paradoxonjai tárulnak föl: valóság és játék, sze-
rep és szereplő, feltételezett és teremtett valóság
distanciái. Mindkét előadás a színházi formára
kérdez rá, de nem magáról a színházról beszél.
Valami olyasmit hoznak szóba, amit csak a szín-
ház segítségével lehet bizonyítani: a látszatvilág
erejét, az illúziók hitelességét. Mindkét előadás
jelzi azonban, hogy milyen nehéz ma minderről
(a színpad nyelvén) érvényesen szólni: Pesten a
formai megoldások egyoldalú középpontba állí-
tása mintha kalodába zárta volna a színészi kre-
ativitást, az alkotó fantáziát, Győrben pedig a
játékötletek eltérő színvonala érzékelteti a szín-
házi helyzet ellentmondásait.

Mozgásjáték

A pesti előadás ragyogó felütése furcsa, bizarr
világot sejtet. A színpad előterében, a rivaldával
párhuzamosan székek állnak. Ezeken ülnek -
félrebillent testtartással - a játék résztvevői: al-
szanak, szunyókálnak, hortyognak. A bal szélen

ülő szereplő váratlanul zümmögő hangot hallat,
gyors kézmozdulattal a levegőbe kap. A többiek
sorra utánozzák a hangot, folytatják a mozdula-
tot: egy láthatatlan légy vagy darázs képzeletbeli
útja rajzolódik ki a levegőben, amelyet a jobb
szélen ülő szereplő térden csattanó ütése, láb-
dobbantása zár le. A többiek is dobbantanak,
egyszerre mozdulnak valamennyien. Ezek az
egybehangzó gesztusok, egymás által meg-
hosszabbított mozdulatok többször is visszatér-
nek a játékban: a középen ülő szereplő például
úgy figyelmezteti később a sor szélén kuporgót,
hogy felemelt mutatóujjú kézmozdulatát leutá-
nozzák, mintegy továbbadják a közöttük elhe-
lyezkedő alakok. A bonyodalmakat okozó legyező
röpülését is egymástól átvett mozdulatokkal
imitálják a szereplők: kék kesztyűs kezek lendül-
nek a magasba, jelezve azt az ívet, melyet Can-
dida kisasszony legyezőjének földre zuhanása,
széttörése előtt megtett.

A színpadi világ megelevenedését is bizarr
ötlet vezeti be: az egyik szereplő feláll, s egy
madár mozdulatait imitálva csicsergő hangokat
hallat - ez a „madárdal" ébreszti az álomszuszé-
kokat. A tétova mozgolódások határozottá erő-
södnek; ismét balról indul a mozgássor, de most
mindenki más mozdulatot végez: ki-ki az általa
életre keltett figurára jellemző mozgásba kezd.
Candida (Szabó Gabi) kesztyűvel jelzi azokat a
kényes-kéjes mozdulatokat, ahogyan ez a sze-
relmet sóvárgó lány a legyezőjét forgatja. Az
önelégült Báró (Gesztesi Károly) a karját lóbál-
ja, mintha a puskáját próbálgatná, a mamlasz
Gróf (Reviczky Gábor) a tenyerével imitált
könyvben lapozgat. A cserfes Giannina (Igó
Eva) ujjaival jelzi azokat a mozdulatokat, ahogy a
guzsalyt használja, a bátyja, a dúvad külsejű
Moracchio (Kállóy Molnár Péter) a papucsával
civódik, mintha a kutyájával incselkedne. A
nyughatatlan Crespino (Kálid Artúr) ritmikusan
üti a levegőt, mintha a sámfára húzott cipőn
dolgozna. (Az ismétlődő mozdulatok többnyire
azokat a cselekvéseket stilizálják, torzítják gro-
teszk jelzésekké, melyeket darabindító színleírá-
sában Goldoni ír elő szereplőinek.) Végül közö-
sen elénekelnek egy dalt a városnak aligha ne-
vezhető településről, ahol az események zajla-
nak. Ezzel kezdetét veszi a valódi történet. És
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lgó Éva (Giannina), Sipos András (Coronato)
és Kálid Artúr (Crespino) a Pesti Színházban

ekkor válik problematikussá a Pesti Színház elő-
adása.

A felütés ugyanis csak részben teljesíti azt a
feladatát, hogy bevezesse a nézőket a produkció
sajátos jelrendszerébe. Azt egyértelművé teszi,
hogy ez az előadás másképpen fogalmaz, mint
ahogy a Goldoni-előadásokban megszoktuk, de
nem határozza meg azt a nyelvet, amelyre épít. A
felütésből is nyilvánvaló, hogy itt semmi sincs
úgy, mint a valóságban. Nem reális a tér, nem
illúziót keltő a színpadkép. (Furcsa városi látkép
áll össze a háttérfalakra ragasztott csipkékből, az
általuk körbeölelt üres színpadon a különböző
helyekre állított székek, a különféle pózokba
helyezkedő szereplők alakítják ki a változatos
játékteret.) Nem valóságos funkciójukban szere-
pelnek a tárgyak (a legyezőt kesztyű játssza, a
papucs kutyát „alakít"). Ugyanakkor nem valósá-
gosak a mozdulatok sem. Eltúlzottak, átstilizál-
tak, önálló értékűek. Goldoni kisvárosi életképét
furcsa mozgásjátékká „fordítja le" Rudolf Péter
rendező és Horgas Ádám mozgástervező. Az
előadás azonban folytonosan bővíti, újraalkotja,
átalakítja az általa teremtett konvenciórendszert.
Ezért tűnik benne - a tobzódó játékötletek elle-
nére is - minden ötletszerűnek, esetlegesnek,
némileg meghatározatlannak.

Végeredményben meghatározatlan az elő-
adás színházi formája is, ugyanis nem egyértel-
mű benne a mozgáselemek funkciója. Kiemelt
jelenlétük nem értelmezi újra, csak új közegbe
helyezi a verbális réteget. Az előadásban szinte
teljes egészében elhangzik a darab szövege, az
ebben megjelölt helyszíneket, helyzeteket, szán-
dékokat azonban mozgásötletek is jelzik. Olyan
ez, mintha a színpadon párhuzamosan kétféle

nyelven beszélnének: az életképet megfogalma-
zó, elnagyolt jellemrajzokat tartalmazó verbális
réteg stilizációból építkező, absztrakciót teremtő
mozgásszínházzal egészül ki. A színpadi tautoló-
gia eleve csökkenti az előadás hatásfokát. Amit
el lehet mondani, azt nem érdemes megmutatni.
Ami mozgással kifejezhető, arról fölösleges be-
szélni. Itt azonban egymást kioltó, egymás logi-
káját cáfoló, egymás hatását érvénytelenítő ele-
mek ütköznek. A stilizált mozgásformák valójá-
ban felismerhetetlenné teszik a szavakkal megfo-
galmazott reális helyzeteket, a motivált
törekvések-kel jellemzett szereplőket. (Goldoni
pergő, szimultán párbeszédekkel kezdi művét. A
pesti előadásban az egyenes széksorból sorra
felállnak a két-három szereplős dialógusok
résztvevői, majd visszaülnek a helyükre. Felületes
semmiségekről beszélnek, egymást ugratják,
évődnek, gonoszkodnak, játszanak. Mindez csak
szavaikból s nem a színpadi helyzetből,
pózaikból, groteszk taglejtéseikből derül ki. Ez a
bizonytalanság a beavatatlan néző számára
azonosíthatatlanná teszi a szereplőket,
követhetetlenné a történetet. Nagyrészt ennek
tudom be, hogy a közönség jelentős része értet-
lenül fogadta az előadást.)

Ebben az előadásban tehát-a látszat ellenére
- valójában a verbális közlések lendítik előre a
történetet. A mozgásötletek a nyelvileg jelölt
helyzetekhez képest még akkor is másodlagos
szerepet töltenek be, amikor önálló értékűvé vál-
nak, holott megnövelt szerepük következtében
úgy tetszik, hogy köréjük szerveződik a produk-
ció. A „mozgásszínház" azonban itt rá van utalva
a verbális réteg mankójára, amelyre egyáltalán
nem lenne szüksége, ha saját logikája, önálló
formai szabályai szerint építkezhetne. Ehhez
azonban az előadásnak radikálisabban kellett
volna szakítania a szöveggel, egyértelműbbé kel-
lett volna tennie a maga mozdulatközpontú szín-
padi dramaturgiáját. Enélkül olyanok a mozgás

ötletek a produkcióban, mint a csipkék a teret
határoló falakon: furcsák, érdekesek, díszesek -
végső soron azonban fölöslegesek.

Egyébként i sokfajta mozgásötlet, sokféle
megoldás keveredik az előadásban. Időnként a
valóságos mozdutatok stilizált mozgássá változ-
nak (például a szereplők tevékenységét jelző
kezdőképben). Néha felerősödnek, „felnagyítód-
nak" a szereplők gesztusai, mintha a commedia
dell'artéból ismerős, erőteljes stilizált gesztikulá-
cióval találkoznánk. (Ilyen a Grófnak és a Báró-
nak a hátsó fal előtt zajló párbeszéde.) Máskor a
mozgás és a nyelvi közlés „összecsengése" válik a
humor forrásává. (Crespino azt mondja: valami
nincs rendben Evaristo körül - miközben né-
hányszor megkerüli a középen ülő szereplőt.)
Néhány figurához állandó attribútumként kap-
csolódnak bizonyos ötletek. (Moracchio mindig
felugrik és dühödten vicsorít egyet, amikor
Giannina a bátyja durvaságát hozza szóba.
Gertruda - Szegedi Erika- mindig döngő léptek-
kel jelenik meg a színen.) Előfordul, hogy a szín-
padi helyzetet fordítják az alkotók groteszk moz-
gásötletté. (A szöveg szerint Evaristo és Giannina
beszélgetését többen is kihallgatják. Ez a játék-
ban úgy jelenik meg, hogy a kíváncsiskodók a két
szereplő mögé sereglenek, szorosan hozzájuk
lépnek, s - hogy felismerhetetlenek legyenek -
mindannyian leutánozzák azt a pózt, amelyben
Evaristo áll. Idomulnak, hasonulnak hozzá. A
főszereplő pedig csak akkor veszi észre a kéret-
len tanúkat, amikor véletlenül hátrafordul.) Más-
kor a mozgásstilizáció lelki, érzelmi tartalmat
jelenít meg. (Evaristo és Candida születő szerel-
mét jelzi az a remek ötlet, ahogy - Á m o r nyilá-
nak erejére utalva - imitált lövésekkel megsebzik
egymás szívét. I Candida sértett haragját jelzi,
hogy Evaristo nyíllövése később már nem talál
célba.)

A mozgásötletek sokféleségéhez hasonlóan
végeredményben meghatározatlan (többször
átértelmezett) térben zajlik a játék. A székeket
többször is átrendezik a játszók. A rivaldával
párhuzamos sorból először a színpad jobb hátsó
sarkába kerülnek az ülőalkalmatosságok. Ez a
meg-oldás a szövegben jelölttér ötletes
stilizációjának tetszik: érzékelteti Candidáék
teraszát és a kávé-házat is, ahonnan a többiek
kíváncsian lesik az eseményeket; jelzi a
szereplők térben is érvényesülő megosztottságát
és - a mediterrán köz-terek fórumjellegéből
adódóan - lényegi azonosságát, közösségi
tudatát is; a szereplők ekkor hangjeleikkel,
mozdulataikkal önkéntelen kórus-ként követik,
kommentálják a főszereplők történetét. A
későbbiekben azonban a székek átrendezése
csak kényszerű megoldásnak tűnik. Nem segíti
sem a tér meghatározását, sem az események
pontosítását. A székeket előbb a határoló falakkal
párhuzamos, fordított U alakban helyezik el (üres
játékteret nyitva középen), majd hátra-
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Gróf. Reviczky Gábor a pesti előadásban
(Koncz Zsuzsa felvételei)

fordítják, lefektetik őket. (Ekkor már alig lehet
mozdulni a színpadon.) A meghatározatlan tér-
beli viszonyok pontosítását szolgálja az a megol-
dás, hogy a szereplők maguk játsszák el a különféle
térelemeket, berendezési tárgyakat: az
árnyékszéket, a fogadó ajtaját, a falikutat, a fát.
Hálás, hatásos játékötletekkel találkozunk.
(Reviczky Gábor kiválóan alakítja a falikutat. Bata
János megnyerő hordó. Szellemes megoldás,
ahogy Selmeczi Roland fali-kútból visszaváltozik
Evaristóvá: Giannina az előbb még fürdött a kútban,
most meg a férfi segítségéért könyörögve kulcsolja
át lábait.) Mindez azonban nem feledteti, hogy
hasonló megoldásokat következetesebben,
nagyobb invencióval alkalmazva is láttunk már
(például Gazdag Gyula emlékezetes Tőm
Jonesában).

A térhasználat problémái elbizonytalanítják a
játékstílust. A kezdőképekben absztrakción ala-
pul a játékmód is. A szereplők előretekintenek,
nem néznek egymásra, miközben egymással
folytatnak párbeszédet és akcióik közösek. (A
Cheek by Jowl Amalfi hercegnőjének záróképére
emlékeztető megoldás, ahol is a szereplők cse-
lekvései különféle síkokba tördelve jelentek meg:
egyikük például tőrével a levegőt kaszálta, mire
egy egészen máshol álló szereplő esett holtan
össze. Ennek humoros változatait látjuk a pesti A
legyező első részében: amikor Coronato egy
cipőt gyömöszöl, mozdulatai a mellette álló
Crespinóra vannak hatással: a fülét fogja, amikor
vetélytársa a cipő szárát nyúzza, a száját fájlalja,
amikor a másik megtekeri a cipő nyelvét. Később
azonban nyoma vész az előadásban az ilyen típu-
sú stilizációnak, reálisabb jelzésekkel, valóság-
közelibb megoldásokkal találkozunk.)

A színészek talán a stílus meghatározatlansá-
ga miatt sem találják igazán fel magukat a játék-
ban. Pontosak, de nem elég szellemesek, nem
elég játékosak. Odaadóan „dolgoznak" a színpa-
don, de megoldásaikkal alig-alig keltenek neve-
tést. Mintha nem tudnák, hogy saját színészi
kreativitásukat milyen irányba is kellene működ-
tetni ahhoz, hogy egyéni ötleteikkel, sajátos szí-
neikkel gazdagítsák a játékot. Ennek hiányában
kissé sterilnek, kimódoltnak tűnik az előadás.
Ebből is adódik, hogy kevés benne az igazán
emlékezetes színészi alakítás; a szokatlan keretek
között csak kevesen lepnek meg szokatlanul új
színekkel. Jó Igó Eva selypegő, energikus
Gianninája, Reviczky Gábor elvarázsolt Grófja,
Gesztesi Károly hasmenéses Bárója.

Tükörjáték

A győri A legyezőalkotói kevésbé szokatlan esz-
közökkel közelítettek Goldoni darabjához, mégis
érdekesebb, mulatságosabb előadást hoztak lét-
re. Tisztább, pontosabb kérdésfeltevéseikből iz-

galmasabb válaszok születtek. A rendező, Kiss
Csaba látszólag könnyebb feladatra vállalkozott,
mint Rudolf Péter és Horgas Ádám: nem akarta
hagyományostól eltérő színpadi jelrendszerre át-
fordítani (vagy annak elemeivel kiegészíteni) a
darabot, nem kísérletezett újfajta színészi játék-
stílussal. A győri előadás kiindulópontja a komé-
diajátszás hagyománya: kissé elrajzolt jellem-
rajzokra, nevetséges motivációkkal indokolt mu-
latságos helyzetek megteremtésére törekszik. A
félreértések lehetőségeit azonban újabb síkkal
egészíti ki a produkció: a színészek mindegyike
két-két szerepet játszik. Komikus helyzetek adód-
nak abból is, hogy az egyes színjátékosok épp
melyik szerepükben lépnek színre (vagy csak

lépnének, ha másik figurájukban már nem lenné-
nek jelen a színpadon - elvégre mégsem létez-
hetnek egyszerre két alakban).

A győri előadásban tehát a megjelenített tör-
ténetben rejlő játékosságot a szerepekkel való
színházi játék egészíti ki. A szereplők nemcsak
szerepet váltanak, hanem ki is lépnek szere-
peikből: lekésnek a jelenésükről, nem hajlandók
végszóra megszólalni, kiszólnak a nézőkhöz,
megjegyzéseket tesznek egymásra. Ezt a nem
túlságosan eredeti ötletet mértéktartó kedves-
séggel, maníroktól mentes közvetlenséggel al-
kalmazza az előadás. Miközben a megjelenített
történet egyre kiismerhetetlenebbé válik, fokoza-
tosan fény derül a színházi helyzet labilitására is.
Éppoly képlékeny ez a közeg is, minta valóság,
melyet megjeleníteni hivatott. A komédiakonven-
ció kívánta kimagyarázkodás végül az előadás
zárlatában eszeveszett káoszba torkollik: min-
denki mondja a magáét, párhuzamosan beszél-
nek a szereplők, a fejfedőiket cserélgetve, attól
függően, hogy épp melyik szerepükben szólal-nak
meg. Ebben a zűrzavarban nemcsak az válik
végképp átláthatatlanná, hogy mi is történt való-
jában, hanem az is, hogy ki kicsoda.

Úgy tűnik tehát, hogy az előadást rendező Kiss
Csaba számára is inkább csak kiindulópont
Goldoni, hogy (már-már állandónak tűnő) csa-
patával a színjáték mibenlétével, a valóság és a
játék közti átjárókkal, illúzió és tisztánlátás egy-
másba olvadásával, a szerepek lehetőségeivel, a
színészi jelenlét hatásmechanizmusaival foglal-
kozzon. Kutatásának eredményeit lendületes,
mulatságos előadásban tárja a nézőkelé. Minden
megnevezhető ebben a világban, de semmi sem
azonosítható. Nincsenek viszonyítási pontok,
tiszta helyzetek. A színház a színházban önlelep-
lező szituációja (és a benne megjelenő szereplők)
éppúgy komikus(ak), mint maga a megjelenített
komédia (illetve ennek figurái). Mindez kettős
feladatot ró az előadás résztvevőire: egy-szerre
kell felszabadultan játékosnak és pontos-nak
lenniük. Az előbbi nélkül nem működne az
előadás humora, az utóbbi hiányában zavart kel-
tenének a színészi szerepváltások, a színházi
helyzetbe való ki- és belépések. (Az általam látott
előadáson, kisebb zökkenőket leszámítva, a ját-
szóknak sikerült megtartaniuk a kívánt egyen-
súlyt.)

Az ábrázolt világ kiismerhetetlenségét, több-
értelműségét szolgálják a szerepkettőzések is.
Kiss Csaba - mint minden eddigi rendezésében -
most is a szöveg átdolgozásával kezdte mun-
káját. Immár ötödik bemutatója után egyértel-
műen megfogalmazhatók főbb törekvései. A
szereplők számának erőteljes redukciójával
áttekinthetőbb drámaszerkezetet teremt, s azok-
ra a lényegi folyamatokra koncentrál, amelyeket a
különböző korokból származó szövegek külön-
féle dramaturgiai konvenciói többnyire erőtel-
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Csudai Csaba Zsolt (Evaristo), Baranyai Ibolya
(Gertruda) és Danyi Judit (Candida)

jesen elfednek. A fölösleges szereplők elhagyá-
sa után A legyezőről az derül ki, hogy valójában
két szerelmi háromszög ikertörténete: az egyik
szálon Evaristo, a titokzatos úr (Csudai Csaba
Zsolt) és Ripafratta báró (Hegedűs Zoltán)
vetélkedik Candidáért (Danyi Judit). A másik
szálon Crespino suszter (Hegedűs Zoltán) és
Coronato vendéglős (Csudai Csaba Zsolt)
verseng Giannina (Danyi Judit) kegyei-ért. A
rendező ebből a kettős történetből azáltal teremt
tükörszerkezetet, hogy megfordítja a
szereposztást: az egyik történetben viszont-
szeretett szerelmest játszó színész a másikban a
kikosarazott udvarlót alakítja. A két női szerep is
egymás ellentétének tekinthető: Candida
sértődékeny passzivitását Giannina vérbő
energiája ellenpontozza. A szerkezet azáltal válik
még zártabbá, hogy ugyanaz a színésznő (Ba-
ranyai Ibolya) játssza Gertrudát, a Candidát
nevelő nagynénit és Susanna pipereárust, akit
az előadás Giannina anyjának tesz meg. Az
előbbi figura mindent félreért, félrehall,
összezavar, az utóbbi mindenbe beleártja
magát, ezáltal tetézve a zavarodottságot. A
szereplők listáját egy kettős rezonőrfigura (Honti
György) egészíti ki. Egyrészt Limonado
kávéházast játssza, aki a kívülállók jóindulatával
igyekszik kibogozni az összekuszálódott
szálakat, másrészt Di Roccamarina grófot, aki
épp ellenkezőleg: segítő-készségnek álcázott
gonoszkodással ártja ma-gát bele mindenbe.
Egyszer csak széttárja kar-ját, s elégedetten tart
szemlét „műve" fölött: körülötte zokogó,
kétségbeesett, dühöngő alakok. Hiába no,
mégiscsak vagyok valaki. Ezt

A két új Goldoni-bemutató eltérő utakon keresi
a színjátszás új lehetőségeit. Mások az erénye-ik,
mások a hibáik. A Pesti Színház alkotói a
formából indulnak, és a tartalom negligálásáig
jutnak el: bármi 01 születhetne ez a játék, más
szerzőt választva éppúgy önmagáért való lenne,
éppúgy önérték volna a legfontosabb. A győri
előadása színházi formát evidensnek, ennek
tartalmát viszont kérdőjelesnek gondolja. Az em-
bert keresi a játékban. Azt jelzi, hogy a színházi
helyzet egymaga végtelenül üres, ha nem tölthető
föl megfelelő személyes tartalmakkal.

Goldoni: A legyező (Pesti Színház)
Fordította: Révay József. Dramaturg: Hársing Hilda.
Jelmez: Kárpáti Enikő. Díszlet: Horgas Péter. Mozgás:
Horgas Ádám. Zenei munkatárs: Zákányi Zsolt. A
rendező munkatársai: Eichner András, Hajdinák Judit.
Rendező: Rudolf éter.
Szereplők: Reviczky Gábor, Gesztesi Károly, Selmeczi
Roland, Szegedi Erika, Szabó Gabi, Kútvölgyi Erzsébet,
Igó Éva, Kállóy Molnár Péter, Fonyó József, Kálid Artúr,
Sipos András, Széles Tamás, Bata János,
Karácsonyi Zoltán f. h.

(A Győri Nemzeti Színház Padlásszínháza)
Fordította: Révay József. ,,Padlásszínházra" alkalmazta
és rendezte: Kiss Csaba. Játéktér: Csanádi Judit. Vilá-
gítás: Csornai Levente. Asszisztens: Laborfalvi Mária.
Szereplők: Baranyi Ibolya, Danyi Judit, Csudai Csaba
Zsolt, Hegedűs Zoltán, Honti György m. v.

Hegedűs Zoltán (Crespino) és Honti György (Di
Roccamarina) (Benda Iván felvételei)

mind én tettem! - mondják bágyatag, önelégült
gesztusai.

Ebben a „tükörjátékban" nincs szükség ár-nyalt
jellemrajzokra. Már csak azért sem, mert Goldoni
mesteri - bár kiindulópontjaiban motiválatlan -
cselekménybonyolításához képest a darab figurái
igencsak elnagyoltak. A győri előadás színészei
határozott színekkel jelzik az általános típusokat,
melyek az egyik figurából a másikba való
átlépések (illetve a színházi helyzetből való
kilépések) miatt válnak igazán érdekessé. Ezek a
kettőzések (illetve a színészt mint szereplőt is
figyelembe véve: megháromszorozások) némileg
pótolják a hiányzó motivációkat is. Az azonos
színészek által alakított figurák ugyanis-a
színházi helyzetre rámutató „átjárók"
következtében - nem függetlenek egymástól. (A
Gróf „gonoszságát" például némileg előkészíti,
hogy néhány perce a másik szerepében nem
hagyták szóhoz jutni.)

A Pesti Színház előadásához képest a győri
egyébként is nagyobb gondot fordít a cselek-
mény fordulatainak indoklására. (Itt a szerelmes
Evaristo nem vadászni megy, hanem halasztha-
tatlan ügyek szólítják Velencébe. Nem mamlasz-
ságból kéri Gianninát a szerelmi zálognak szánt
legyező átadására hanem azért, mert sokáig hiába
várta Candidát a teraszon, s már nem halogathatja
tovább az indulást.) A győri bemutató erőteljesen
feldúsítja a szöveg nyelvi humorát is (a pesti
előadás csak egy-két kiegészítéssel élt). A győri
Gertruda például szorgalmasan jegyzetel,
szenvedélyesen gyűjti a népi káromkodásokat,
de természetesen mindig alkalmatlan helyzetben
igyekszik „hasznosítani" frissen szerzett tudását.
Összességében mulatságos, pontosan szerkesz-
tett, lendületes, némileg csak a második felvonás
első részében lanyhuló játékot láttunk Győrben.


