
mást is mond. Az Izabellát játszó színész-
nő álarcát levéve, kilép szerepéből, és arra
figyelmeztet bennünket, hogy ebben a
bolond világban legfeljebb ilyen furcsa
happy endek lehetségesek.

Bizonyos reminiszcenciákat ébresztett
Miskolcon a vendégként meghívott Vayer
Tamás díszlete. Az üres színpad közepén
egy hatalmas lépcső áll - mintha a híres
expresszionista rendező, Jessner lépcsőit
látnánk. Ez a lépcsősor valóban
elsőrendűen alkalmas a majori koncep-
cióban fontos szerepet játszó fent és lent
érzékeltetésére. Az első képben a lépcső
valóban teljes egészében játszik is:
Vincentio hercege ennek a tetején fogadja
Escalust, és itt adja át helyét hely-
tartójának, Angelónak, majd a lépcsőn
lerohanva elindul, hogy elvegyüljön, el-
tűnjön a lent élő nép között. Kifejező-nek
találtam azt is, hogy a lépcső alsó része fel
tud emelkedni, és alatta kap helyet az a
hercegi börtön, ahol Claudiót is őrzik, míg
halálos ítéletét várja. Ez a lépcső azonban
egy forgószínpadon áll, és ennek
megfelelően el is fordulhat helyéből.
Ilyenkor eltűnik a szemünk elől, és a
forgószínpad más színhelyeket mutat,
amelyeknek már semmi közük sin-csen az
eredeti lépcsőképhez. Úgy érzem,
ellentmondás feszül a lépcső minden
konkrétumtól elvonatkoztatott, csak ha-
talmi viszonylatokat kifejező absztrakt
játéktere és a konkrét helyszíneket áb-
rázoló többi díszletkép között.

A rendezői koncepciónak és megvaló-
sításának ezek a problémái azonban első-
sorban a szakembert érdekelhetik. A
szélesebb közönség, attól tartok, némileg
kielégítetlenül távozik a miskolci Szeget
szeggel előadásáról, mert a színpadi játék
nem elég szórakoztató, nem elég mulat-
ságos, nem tud igazán érzelmeket kelteni a
nézőben. Nehéz az ilyesmit bizonyítani, de
úgy éreztem, hogy a rendezés aktualizáló
szándékai sem igen jutottak el a miskolci
nézők tudatáig. Akik megváltott
bérletükkel nem maradtak otthon, szép,
színvonalas, korrekt előadást kaptak,
amely az idei évad jó produkcióinak so-
rába tartozik. Tudom, a Mester, ahogy
Major Tamást a miskolci színészek neve-
zik, ennél többre vállalkozott a Szeget
szeggel megismételt rendezésével, de úgy
hiszem, ezt a többletet ezúttal csak a
Mester valójában nem kisszámú tisztelői
tudták kellően érzékelni és értékelni. Nem
utolsósorban a miskolci társulat színészei,
akiknek szerencséjükre nem először adatik
meg, hogy Major Tamás kitűnő
színésziskolájába járjanak.

NÁNAY ISTVÁN

Utak a közönséghez

Brendan Behan
és Kocsis István darabjai Szegeden

Valami átok ülhet a szegedi színházon!
Mi mással lehetne ugyanis magyarázni
azt, hogy évek, évtizedek óta csak vegetál
a prózai színjátszás Szegeden. Rendezők
jönnek, igazgatók mennek, a társulat
cserélődik - és a közönség konokul távol
tartja magát a színháztól. Amíg volt, a
Nemzeti Színház épületétől, ami-óta azt
építik, a Kisszínházétól.

Az átkon kívül alighanem reálisabb okai
is vannak a szegedi színházi élet
pangásának. Az okok feltárására nem ár-
tana részletes, átfogó és mély elemzést
végezni, ám enélkül is néhány gátló kö-
rülmény nyilvánvalónak látszik. Minde-
nekelőtt az, hogy évtizedek óta tapasz-
talható a műfajok közötti hangsúlyelto-
lódás: az operáé a vezető szerep. Ez per-
sze örvendetes, mert azt mutatja, hogy
színvonalas, jó operatársulat működik a
városban, s ennek a műfajnak és társu-
latnak kialakult a közízlést is meghatározó
széles törzsközönsége. Az viszont
kevésbé örvendetes, hogy részben az
operaműfaj sajátosságai, részben az ope-
raközönség szociológiai tagozódása, íz-
lésstruktúrája, részben a város kulturális-
politikai hagyományai következtében
megerősödött a prózai színházra is kisu-
gárzó általános művészetszemléleti kon-
zervativizmus. S miközben a magyar
színház, ha ellentmondásosan is, de vál-
tozásban volt és van, ennek a változásnak
csupán fuvallatai borzolják a szegedi
színházi kultúra állóvizét.

A színház ügyéért felelősséget érzők
előtt azonban nyilvánvalóvá kell válnia,
hogy Szeged társadalmi összetétele már
régen nem az, ami akkor volt, amikor
megerősödött és uralkodó műfajjá vált az
opera. Szeged egyetemi város, és egyre
inkább ipari város is, a fiatalság, a diákság
és a munkásság éppen olyan meghatározó
közönségréteg lehetne, mint - jobb szó
híján - a városi középréteg. Lehetne, de
nem az. Ugyanis a potenciális közönség
ízlése más, mint a tényleges közönségé,
ezt a réteget nem elégíti ki az opera vagy
az operajátszás ízlésvilágában fogant
prózai színház. Így hát nem jár színházba
sem a diákság, sem a munkásság,
legalábbis nem olyan

számban, amilyenben számarányuk alap-
ján joggal elvárható lenne.

Ahhoz, hogy az új nézőrétegeket meg-
hódíthassa a színház, közelebb kéne ke-
rülni ezekhez a rétegekhez, valamint
differenciáltabb színházi kínálatra - uram
bocsá' -, több színházra, illetve színházi
társulatra lenne szükség, s még inkább
nagyobb türelemre. Képtelenség, hogy
még az olyan vidéki színházaknak is, mint
a szegedi egymagában kell minden igényt
kielégítő műsort szolgáltatnia. Ez csak azt
eredményezheti, hogy a nézők java része a
műsorválasztékból kizárólag az őt érdeklő
egy-két előadást nézi meg, tehát ha
bérletezik a színház - márpedig anyagi
biztonsága érdekében erre kényszerül -,
eleve bekalkulálhatja magának a foghíjas
nézőtér állandó, lehangoló látványát. Ezen
csak az segíthet, ha egy akkora városban,
mint Szeged, szakosodna a szín-ház, több
színház vagy színház jellegű intézmény
működne. Három-négy év múlva talán
segít a helyzeten az, hogy el-készül a
Nemzeti Színház épülete, s ezzel
egészségesebben oszlik meg a repertoár a
két terem között. De fel kéne karolni a
már meglévő kisszínházi, egyetemi
színházi kezdeményezéseket is, illetve fel
kéne kutatni azokat a helyszíneket,
amelyek a speciális színházi események
állandó színterei lehetnének. Az általános
gazdasági helyzet, a társadalmi szokások
alakulása alapján úgy tűnik, már a közel-
jövőben csökken a nagyszínházak rentá-
bilitása, és a rétegigényeket jobban szem
előtt tartó kisszínházak virágozhatnak föl.
De ehhez az kell, hogy azok, akik egy
színház profiljának, művészi tevé-
kenységének kialakítására tehetséggel
vállalkoznak, lehetőséget, támogatást -
nem csak anyagit, de erkölcsit is - és időt
kapjanak. Alig van még egy színház az or-
szágban, amelyben az elmúlt évek alatt
többször cserélődött ki a színház veze-
tősége és társulata, mint a szegediben.
Pedig egy hibás koncepcióról is csak bi-
zonyos idő után lehet ítéletet mondani, hát
még egy alapjaiban jó elképzelésről. A
színház tervei csak a közönséggel való
kapcsolat során ítélhetők meg igazán, s ha
a színháznak nincs ideje arra, hogy
elképzeléseivel magához vonzza a néző-
ket, ha energiái belső és külső ellentétek
megoldására, kivédésére, elsimítására fe-
csérlődnek a művészi munka helyett,
akkor minden újrakezdő próbálkozás
hiábavaló.

Ebben az évadban ismét egy újrakez-
désnek lehetünk tanúi. Ezúttal Nagy
László igazgató, Sándor János főrendező



(nem először) és Görgey Gábor irodalmi
vezető igyekszik a jórészt újjáalakított
társulattal színházat teremteni. Az eddigi
bemutatók és a műsorterv azt mutatja, hogy
három irányba indultak el a közönség felé:
a szórakoztatás, a meghökkentés és a
klasszikus értékek, a nemzeti ha-
gyományok ápolása útján. A szórakoztatást
különböző műfajú és színvonalú darabok -
mint például Goldoni Mirandolinája (É
számunkban szintén szólunk róla!) vagy a
fergeteges sikerű Imádok férjheg menni -
szolgálják, a másik két utat Brendan Behan
A túsz és Kocsis István A korona aranyból
van című darabok bemutatója képviseli.

Börtön a nyilvánosházban

Ami a meghökkentést illeti, a „részeges
vörös ír" (Times) darabja valóban indu-
latokat kavar a szegedi közönség köré-
ben. Csak az nem biztos, hogy azt a fajta
indulatot váltja ki, amire egy induló, a
fiatalságot is magához vonzani akaró
színháznak szüksége lenne. Pedig a pro-
dukció alapjában véve jó, de nem fel-rázó,
sokkoló hatású, inkább megbotránkozást,
megütközést, elutasítást szül.

Mi lehet ennek az ellentmondásnak az
oka? Brendan Behan darabja szokatlan
tematikájú, felépítésű, formavilágú mű, s
ennek megfelelően az előadás is az. Az
1958-ban írt, és a híres londoni munkás-
színházban, a Theatre Workshopban Joan
Littlewood rendezésében sikerre vitt, a
világ számos országában játszott (1966-
ban a Szabadkai Népszínház szegedi
vendégjátékán is bemutatott) darab-ja az ír
szabadságmozgalmakról szólva a terror,
az embereket egymásra uszító
nacionalizmus ellen emeli fel szavát. Az Ír
Köztársasági Hadsereg katonái az angolok
által halálra ítélt fiatal ír hazafi
megmentése érdekében egy angol
közlegényt tartanak fogva egy
garniszállóban --amelynek gondnoka
maga is ír szabadság-harcos volt
valamikor, és sebesülése után, mintegy
végkielégítésként kapta meg a kétes hírű,
ám a hazafiak bújtatására, gyűlésekre jól
használható s úgy-ahogy jövedelmező
műintézményt. Éles és groteszken
komikus ellentét van a garniszálló
mindennapi, békés, a politikával mit sem
törődő élete és az angol kiskatona körül
zajló események között mindaddig, míg az
ír és az angol fiatal-ember egyaránt
halálával fizet a két egy-más ellen tüzelt
nemzet militáns körei-nek elvakult
nacionalizmusáért.

A darab jeleneteit az írói mondandót
didaktikusan hangsúlyozó dalok szakítják

meg, ilyenkor a szereplők kilépnek szere-
pükből, s a dalokat mint egy-egy Brecht-
songot adják elő. A szellemes-gunyoros
dalszövegeket Fodor Ákos, a zenei humor
széles skáláját felhasználó muzsikát
Mártha István írta. A dráma szövege bő-
beszédű, ám az egyes szereplők közlen-
dője csak lazán kapcsolódik egymáshoz.
A szöveggel egyenértékűek az akciók, a
táncok, a dalok. Az író és kritikusai Be-
han darabjait népszínháziaknak nevezték,
mivel bennük főleg a szegénynegyedek
lakói szerepelnek, illetve a dráma
populáris stílusa miatt. A populáris elő-
adásmód minden műfajban otthonos szí-
nészeket, alkotókat feltételez. Ha egy
színház nem rendelkezik all round művé-
szekkel, ha nem érzik meg a szórakoztató
művek kliséit is felhasználó darab nép-
szerű formája és e forma mögött meg-
húzódó véresen komoly tartalom közötti
összefüggéseket, illetve ellentéteket, ak-
kor az előadás könnyen válik közönsé-
gességgel megtűzdelt agitációs darabbá
vagy sikamlós kommersz vígjátékká.

A szegedi színház ugyan nem rendelke-
zik elégséges számú s minden műfajban
képzett színésszel, de a vendégrendező
Csiszár Imre pontosan értette-értelmezte
és érzékenyen teremtette meg a darab
formai és tartalmi polifóniáját, megtalálta
az előadás sajátos stílusát, ügyelt arra,
hogy az előadás ne billenjen ki kényes
stiláris egyensúlyi helyzetéből.

Az írói leírásnak megfelelő, a minimális
tagoltsága ellenére is jó játéklehetőséget
kínáló színpadképet és játékteret ma

ga a rendező tervezte. Csak a vörös kár-
pittal bevont falak emlékeztetnek arra,
hogy az épület hajdan jobb napokat is
láthatott; a szedett-vedett bútorok, a be-
rendezéshez nem illő terjedelmes bár-
pult, a földet elborító szemét, amelyben
bokáig gázolnak a szereplők, lepusztult
környezetet jellemeznek. Az előszínpad
tükörfényes fekete padlója, a színpad-
nyílást körülvevő színes lámpakoszorú,
amely az énekszámok alatt villódzva vi-
lágít, élesen elválik a színpadképtől.
Akárcsak annak a vaságynak a látványa,
amit az elfogott angol katonának a
szemétkupac közepébe helyeznek. Az ágy
és a környezet közötti vizuális disz-
harmónia a darab lényegi dramaturgiai
ellentétének képi kifejezője. Az előadás
dramaturgiailag értelmezett látványvilá-
gát szolgálják Szakács Györgyi jelmezei
is; például a garniszálló lakóinak ordináré
ruhái összhangban vannak a foyer
szeméttengerével, vagy a Möszjőnek, a
ház tulajdonosának skót jelmeze, dudával
- eleve karikatúráját adja a nacionalista
demagóg hadfinak.

A rendező a színészi játékstílus kiala-
kításakor nehezebb helyzetben volt, mint
a látványvilág megteremtésekor. A sze-
gedi társulat ugyanis csak most kezd
összekovácsolódni, a különböző színhá-
zaktól odaszerződött, zömmel fiatal szí-
nészeknek és az őshonos Tisza-parti mű-
vészeknek meg kell találniuk a közös
hangot, s ez csak a munka során történhet
meg. A túsz megköveteli az együttes
játékot, ebben a darabban elmosódnak a
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határok a kis és nagy szerepek között. Az
együttes játék fegyelme már megszü-
letett, művészi intenzitása azonban még
nem. Ez némileg egyenetlenné teszi az
előadást, hiteles és kevésbé hiteles jele-
netek követik egymást attól függően,
hogy kamara jellegű vagy tömegjelenet
van-e soron. Általában véve a kevés sze-
replős jelenetek a kidolgozottabbak, erő-
sebb hatásúak. (Kivéve azokat az epi-
zódokat, amelyeknél a rendező nem nyúlt
elég határozottan a számunkra nehezen
követhető szövegekhez, amelyekben
hemzsegnek az ír-angol konfliktusról
szóló utalások, mint például Pat, a gond-
nok és Mag, annak élettársa közötti
hosszadalmas, helyzetmagyarázó
duettnél.)

A színészeknek nehéz feladatot jelen-
tett a szerepek megformálása. Legtöbb-
jüknek szokatlan lehetett a darab stílusa, s
alighanem kevéssé voltak felkészülve e
stílus megkövetelte és sokoldalúságot
kívánó játékmódra. Mégis egységes szí-
nészi játék született Csiszár Imre követ-
kezetes munkája nyomán. Mivel ebben az
előadásban nem a szöveg hossza szab-ja
meg a szerep súlyát és fontosságát, ha-
nem a figuráknak a dramaturgiai rend-
szerben elfoglalt helye, nincsenek fősze-
replők és epizodisták. Úgy gondolná az
ember, hogy ez a rendhagyó stílusú darab
közelebb áll a fiatal színészek ízlésvi-
lágához és felkészültségéhez, ezzel szem-
ben az érettebb, a feladatnak sokoldalúb-
ban megfelelő színészi megoldásokat a
rutinosabb művészek nyújtották, így
Mentes József, Barta Mária és a vendég
Kölgyesi György. A fiatalabbak közül
egy kényes szerepben ízléses alakítást

nyújtó Galkó Bence, illetve Fodor Zsóka
és Szirmai Péter közelítette meg legin-
kább a darab megkívánta stílust.

Ha az előadás alapjaiban véve jó s hű a
darabhoz, miért nem hat eléggé, miért
utasítja el a közönség jó része? Mert a
nézők nagy része nem tud mit kezdeni az
ír szabadságharcos problematikával, túl-
ságosan idegennek, tőlünk távolinak érzik
a darab konfliktusát; mert a jelenlegi
közönség olyan színházon nevelkedett,
amelynek formanyelvével megfejthetet-
len, megközelíthetetlen ez az előadás;
mert végső soron egy kicsit korán jött ez
a rendhagyó mű a társulatnak is, a kö-
zönségnek is.

Álcázott monodráma

Az elmúlt évtizedben alig-alig volt mai
magyar drámabemutató Szegeden. A
színház prózai tagozatának vezetői - fel-
ismerve ezt a helyzetet - elhatározták,
hogy repertoárjuk szerves részévé teszik a
kortárs magyar szerzők darabjait. De nem
feltétlenül új drámák bemutatására
törekednek. Számos olyan mű ismeretlen
még a szegedi közönség számára, amely
néhány évvel ezelőtt a fővárosban vagy
országszerte sikert aratott, s amely meg-
írása után évekkel-évtizedekkel is érde-
mes arra, hogy újrajátsszák. Sőt, az eltelt
idő más jelentőséget, hangsúlyt adhat a
műveknek, egy újabb előadás arra is
válaszolhat, hogy kiállta-e az idő próbáját
az írói alkotás, s a megszületésekor
aktuális mondandón túl van-e általános
érvényű közlendője is.

Kocsis István A korona aranyból van
című drámája azok közé a művek közé

tartozik, amelyek felújításával a szegedi
színház ki szeretné alakítani magyar re-
pertoárját. A darabot hazánkban a kecs-
keméti Katona József Színház játszotta
1973-ban (az előadás méltatása a
SZÍNHÁZ 1973/8-as számában
olvasható), s a televízió is készített egy
változatot belőle. A darab előadását az írói
mű gondolati értékei mellett az abszolút
női főszerep indokolhatja. Ha egy színház-
nak van olyan színésznője, aki meg tud
birkózni Stuart Mária szövegre is óriási
szerepével, érdemes foglalkoznia a dráma
bemutatásának gondolatával.

A korona aranyból van a hatalom termé-
szetéről szóló példázat. Mária - idealista;
hisz abban, hogy a szépség, a tökéletesség
ideái szabályozhatják uralkodását, hisz a
hatalom értelmében, jóságában, hisz
abban, hogy a királynő és alattvalói
találkozhatnak egy közös eszmében. Vele
szemben a hatalom tényleges gyakorlói, a
koronatanács tagjai a realitások talaján
állnak, s nem engedik, hogy az általuk
képviselt rend, hatalmi mechanizmus
megváltozzon. A királynő és a
koronatanács összeütközéséből Mária
kerül ki vesztesen, le kell mondania a
trónról. A jó uralkodó és a gonosz hata-
lomféltők, a progresszió és a konzerva-
tivizmus összecsapása lenne ez a dráma?
A fő konfliktusát tekintve igen, ám ko-
rántsem ily leegyszerűsített séma szerint.
Mária jó uralkodó szeretne lenni egy el-
vont elképzelés alapján. Ez az elképzelés
bármily szimpatikus - utópia. Csupán a
szeretetre, a megértésre, a belátásra, a
hitre nem lehet egyetlen társadalmat sem
építeni. Hiába drukkol a néző Mária
győzelmének, a lelke mélyén be kell
látnia, a királynő elképzelése a hatalomról:
vágyálom.

A koronatanács tagjai sem csupán a ha-
talmukat s a vele járó kiváltságaikat meg-
tartani akaró intrikálók, érvelésükben a
hatalom birtokosainak valóságismerete,
tapasztalata szólal meg. A királynő vér-
ontás nélkül akar győzni ellenfelein, a
lordok bebizonyítják, hogy csak véron-
tással lehetséges a hatalmat fenntartani, s
bebizonyítják, hogy nem létezik minden-
kinek egyformán megfelelő hatalom.
Mária megtarthatná a jó uralkodó látszatát,
ha a gyakorlati teendőket rábízná a
koronatanácsra. Ám ettől a hatalom
természete nem változna meg, eredeti
elképzelése hazugságba fulladna. Erre a
feloldhatatlan ellentmondásra jön rá a
királynő, s teszi le koronáját a tanács elé.

A két ellenfél, Mária és a koronatanács
konfliktusát a szerző úgy ábrázolja, hogy

Kocsis István: A korona aranyból van (szegedi Nemzeti Színház). Pap Éva Mária királynő szerepében
(Hernádi Oszkár felvételei)



végig Mária az aktív fél, aki megpróbálja
megosztani a koronatanácsot, igyekszik
hatása alá vonni környezetének tagjait.
Akcióira a koronatanács csak passzivitással,
kivárással, kifárasztással válaszol. Ez a
felemás dramaturgiai szerkesztés
mindenekelőtt abból adódik, hogy a darab
monodrámából született, s a mű eb-ben a
formájában is magán viseli a monodráma
minden jellegzetességét. Ennek az a
legsúlyosabb következménye, hogy a férfi
szereplőknek nincs valós színpadi életük,
még akkor sem, ha a szerző majd
mindőjüknek teremt egy-egy olyan epi-
zódot, amelyben drámai választás elé ke-
rülnek. Ám ezek az epizódok nem elég-
ségesek ahhoz, hogy általuk az egyes
figurák ténylegesen élő emberekké vál-
janak, vagy az epizódok sora a királynő
jeleneteivel azonos súlyú dramaturgiai
ellenerőt alkosson.

Sándor János puritán játéktérben, lát-
ványos jelmezekben, a szövegre kon-
centráltan, egyszerűen, világosan, didak-
tikus megoldásoktól mentesen, az írói
gondolatok hömpölygését érvényre juttatva,
de a fordulatokat is hangsúlyozva állította
színpadra Kocsis drámáját. A színpad
közepén lépcsős emel-vényre helyezte az
aranyozott trónszéket, s csupán néhány
bútor és kellék teszi otthonossá a stilizált
tróntermet. A geo-metrikusan
megszerkesztett, nagy üres játékteret adó
színpadkép a világítástól válik változatossá.
A színpadkép részét alkotják a
koronatanács tagjainak az egyes jeleneteken
belül többnyire statikus térkompozíciói. (A
díszletet és a jel-mezeket Szakácsi Márta
tervezte). A tudatosan egyszerű
látványvilág is azt szolgálja, hogy a
gondolatok, a szellemi pár-baj kerüljön az
előadás középpontjába. És természetesen a
főszereplő, Stuart Mária.

A királynő szerepét a húsz év után ismét
Szegeden bemutatkozó Pap Éva játssza. A
színésznő évek óta alig kapott színpadi
feladatot, í g y érthető, hogy a hatalmas
szerep nyomasztó felelősségének
tudatától kezdetben elfogultság érződik
játékában. A szorongás azonban hamar
oldódik, és Pap Éva kibontja ennek az
összetett nőalaknak minden lényeges jel-
lemvonását. Egy asszony színváltozásai-
nak gazdag skáláját mutatja be, ártatlan és
ravasz, szeszélyes és megfontolt, bölcs és
butuska, csábító és puritán, pillanatról
pillanatra változik, ahogy a harci taktika
ezt megkívánja. Hihetővé teszi, hogy a
megingathatatlan Knoxot, a skót kálvi-
nista egyház főnökét épp úgy a ma g a ol

dalára tudja állítani, mint ahogy magába
tudja bolondítani a lordokat, és könnyedén
tűri el, hogy a királyi katonák pa-
rancsnoka vakon teljesítse értelmetlen
parancsát is, és rajongója legyen a sze-
mélyi titkára. Női varázsa van Pap Éva
Máriájának, s ez gazdaságos színészi tech-
nikával és energiabeosztással párosul. A
rendező és a színésznő pontos darab- és
szerepértelmezése következtében nem
vész el a szövegáradatban az írói gon-
dolat, a szerep íve úgy van felépítve, hogy
hol a játékosság, hol a gondolat-közlés
kerül előtérbe, de a kettő végső soron
egyensúlyban marad. A színésznő a végső
elhatározáshoz vezető út ábrázolását is
bírja művészi erővel, bár ehhez kapja a
legkevesebb írói segítséget.

A partnerek hálátlan szerepet játszanak,
íróilag alig létező figurákba kell lelket
lehelniök. Dicséretükre legyen mondva,
lelkiismeretesen és jó művészi szín-
vonalon tettek eleget ennek a feladatnak.

Kocsis István drámájának szegedi be-
mutatását egy vitathatatlan színészi tel-
jesítmény igazolja elsősorban. A mű dra-
maturgiai megoldatlanságai azonban
rontják a dráma gondolatainak, igazsá-
gának érvényesülését, nehezítik a befo-
gadást.

Mindazonáltal A túsz, és A korona aranyból

van - problémáikkal együtt is - egy
megújuló színház programadó és mércét
kijelölő előadásai.

Brendan Behan A túsz (szegedi Nemzeti Színház
Kisszínháza)
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HAVAS FANNY

Kedélytelen komédiázás

A Mirandolina Szegeden

„Én komédiaíró vagyok, becsülettel
szolgáltam a nevetést, így hát kötelessé-
gem védelmére kelni. A nevetés sokkal
jelentősebb és mélyebb, mint gondolják.
Nem az a nevetés, amelyet ideig-óráig
tartó ingerültség vagy a betegesen epés
hajlam, jellem szül; nem is az a könnyű
nevetés, amely az emberek üres szóra-
koztatására, mulattatására szolgál - ha-
nem az a nevetés, amely az ember derűs
természetéből fakad. A lélek mélyén ott
buzog a nevetés örök forrása, amely
elmélyíti a tárgyat, élesen kidomborítja
azt, amin csak úgy tovasiklanánk és ami-
nek átható ereje nélkül nem rémítené úgy
meg az embert az élet kicsinyessége és
üressége." - Ez Gogol álláspontja s -
gondolom - még sokan másoké; de
legfőképpen persze - ahogy ez a darab-
jaiból egyértelműen kiderül - Goldoni
mesteré. Ezért örültem, hogy a megújult
szegedi színház Goldoni egyik legjobb
komédiáját, a Mirandolinát választotta
bemutatkozásul, közönséget toborzandó.

A Mirandolina ugyanis messzemenően
megfelel a gogoli eszmefuttatásban fog-
laltaknak. Feltehetően ez az álláspontja -
elvben legalábbis - a darabot színre vivő
Sándor Jánosnak, különben miért esett
volna a választása éppen a Mirandolinára -

azon túl, hogy az utóbbi időben - nyilván
nem véletlenül - Goldoni reneszánszát éli
a magyar színpadokon. Ám sajnos az
előadás megtekintése után is csupán
feltételezésre szorítkozhatunk, mint-hogy
az előadás maga nem győz meg
bennünket a választás szükségszerű vol-
táról, a nevetés, illetve a nevettetés lét-
jogosultságáról. Ellenkezőleg, ez az elő-
adás kompromittálja Goldonit, sőt a
komédiát mint olyat, mint műfajt, a ne-
vetés katartikus élményét.
A Mirandolinában - mint ahogy álta-
lában Goldoni darabjaiban - mindaz, ami
történik, és ahogy történik, természetes és
magától értetődő; a humor is, a
gyarlóságunk legmélyebb megértéséből
fakadó humor, amely mindent, a legap-
róbb s a legutolsó mozzanatig átitat.
Goldoni emberi léptékben és mérték-ben
gondolkozott, nem a mindig gyanús és
valójában nem is létező erköl-


