
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)

Fordította: Róna Ilona, a dalszövegeket írta:
Fodor Ákos, Zene: Mártha I s t vá n , Játéktér:
Csiszár Imre m. v., Jelmez: Szakács Györgyi
m. v . , szcenikus: Szabó László, zenei vezető:
Nagy Imre. Rendező: Csiszár Imre m. v.

Szereplők: Mentes József, Barta Mária,
Kölgyesi György m. v., Zágoni Zsolt, Ka-
rancz Katalin, Jaschinek Rudolf, Fodor
Zsóka, Szirmai Péter, Galkó Bence, Kaskó
Erzsébet, Szabó István, István Attila.
Kocsis István: A korona aranyból van (szegedi
Ne

mzeti Színház Kisszínháza)
Díszlet-jelmez: Szakácsi Márta m. v., ren-

dező: Sándor János.
Szereplők: Pap Éva, Szirmai Péter, Galkó

Bence, Király Levente, Kovács Zsolt, Vass
Gábor, Szántó Lajos, Ragó Iván.

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-



csi piedesztálról osztotta az igazságot,
hanem egy bátran megélt élet tapaszta-
latát, annak keserű vagy mulatságos ta-
nulságait sűrítette darabjaiba. Ezzel
szemben a szegedi Kisszínház előadá-
sában csupa megvetendő, ellenszenves
figura jelent meg, egyikkel sem azonosul-
hattunk egy pillanatra sem, mert éppen az
elnéző, megértő humor hiányzott a rende-
zésből. Csupa elszánt színész ágált a szín-
padon. Ha mégis nevettünk - igenigen
ritkán, az első felvonás során jóformán
egyszer sem -, akkor kinevettük őket,
nem pedig mulattunk -- magunkon is!

A Mirandolinát aligha kell bemutatni,
mindnyájan ismerjük a kacér fogadósnő
és a nőgyűlölő Ripafratta lovag kétes ki-
menetelű párviadalának történetét. Ez a
történet bizonyos értelemben példázat is,
ha úgy tetszik, „lecke". Csakhogy - a
pedagógiai gyakorlat is azt mutatja - az
„ejnye, ejnye, látjátok, ha nem vigyáz-
tok, ti is pórul jártok" didakszisa ritkán
vezet célra. Minél kevésbé hívjuk fel a
figyelmet a tanulságra, minél kevésbé
akarjuk szájba rágni a megszívlelendőt,
annál inkább hat a „tanítás". Ha átéljük
mi magunk is a helyzeteket, akkor ben-
nünk magunkban születhet meg az igaz-
ság felismerése.

A szegedi előadás nem teremti meg
ennek a belülről elfogadásnak a lehetősé-
gét, mindenkit kívülről láttat, és az ítélet,
illetve az ítélkezés már benne foglaltatik
a játékban. Nem az ilyen vagy olyan jelle-

meket mutatják meg a maguk nevetséges
mivoltában, hanem a véleményüket a
megszemélyesített, azaz inkább illusztrált
figurákról. Ennek az előadásnak a Mi-
randolinája egy kellemetlen, agresszív,
roppantul célratörő fogadósnő, aki kizá-
rólag erőszakosságával éri el, amit elér.
Andai Györgyi csak egy hangon szólal
meg - éles, karcos hangon - és mindig
hadarva. „Ledarálja" a szövegeket, akár
partnereihez, akár a közönséghez beszél.
Nem magába bolondítja Ripafratta lo-
vagot, nem meghódítja nőiességével,
bájával, rafináltságával, hanem lerohan-
ja, megbénítja kíméletlen harciasságával.
Fabrizio (Szirmai Péter) is inkább
félelemből és számításból tart ki mellette,
semmint odaadásból. Juhász Jácint Ri-
pafrattája inkább emlékeztet egy álruhás
katonatisztre, mint egy a félelmeit,
kétségeit magabiztossággal kompenzáló,
a ridegséget önvédelemből felöltő ál-
nőgyűlölőre. Ahogy semmit sem kaptunk
a csábítás kétélű folyamatából Mi-
randolinánál, ugyanígy nem élhetjük át -
éppen ebből következően persze - az
elcsábulás belső folyamatait, sem azt,
ahogy a szenvedély mindjobban elhatal-
masodik Ripafratta lovagon.

Hiányérzetünket nem csupán a foga-
dósnő és a lovag „csetepatévá" degradá-
lódott, önmagukkal, illetve egymással
folytatott küzdelme táplálja, hanem a
többi szereplő komolytalansága is. Min-
denekelőtt egy furcsa szerepcsere törté

nik: a felkapaszkodott, grófságát pénzen
megvásárolt Albafiorita - már csak Ko-
vács Zsolt alkati sajátosságaiból követ-
kezően is - sokkal kifinomultabb, arisz-
tokratább, mint Forlipopoli, a valódi,
hamisítatlan őrgróf, aki éppen ebből az
ősi, arisztokrata múltjából él. Azt gondol-
nánk, hogy Forlipopoli, akinek ifjúsága is,
pénze is rég odavan, semmi mással, mint
előkelőségével tudja elfogadtatni,
egyáltalán fenntartani magát.

Király Levente dagályos, patetikus
hanghordozása, pöffeszkedése túllő a
célon, minden emberitől megfosztja
Forlipopolit. Ez az őrgróf csak ellenszen-
ves, kizárólag gúnyt és megvetést vált ki,
karikatúra, holott a megírt figura épp
annyira esendő is, mint amennyire ne-
vetséges, hiszen van abban valami tisz-
teletre méltó, ahogy kitartóan játssza egy-
kori önmagát, hogy nem adja meg, nem
sajnáltatja magát.

Égy cinikus Mirandolina és egy pokróc-
durva Ripafratta találkozásából, egy
dölyfös Forlipopoli és egy vérszegény
Albafiorita vetélkedéséből nem születhet-
nek mulatságos helyzetek - amint erről
meg is győződhettünk. Egyedül az oly-kor
elkerülhetetlen helyzetkomikum fakasztott
nevetést a második és a harmadik
felvonásban, különösen a párbaj jele-
netben.

A helyszín, azaz a díszlet sem kedvezett
a történések hitelének megteremtésében.
(Tiszteletre méltó egyébként, hogy Csányi
Árpád nem ismételte önmagát, nem a
budapesti Mirandolina díszletét láttuk
viszont.) Egyetlen helyszínen, a fogadó
ebédlőjében játszódik az előadás -
nyilvánvalóan a rendezői koncepció
következtében -, eleve kizárva így bizo-
nyos pillanatok, jelesül Mirandolina és
Ripafratta „édes kettes"-einek meghitt-re,
cinkosra hangolását, vagy máskor
bizonyos helyzetek váratlanságát, meg-
lepetésjellegét. Jelzésszerűvé, így hitel-
telenné teszi Mirandolina be-, illetve el-
zárkózását, ezzel pedig magát a be-, illetve
elzárkózást.

Ezzel a kedélytelen előadással aligha
lehet közönséget toborozni az elkövetke-
zendő előadásokra.

Goldoni: Mirandolina (szegedi Nemzeti Szín-ház
Kisszínháza)

Fordította: Dr. Révay György, rendezte:
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