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Goldoni - feketében

A szerelmesek Zalaegerszegen

Érthető megfontolások vezették a szín-
házat, amikor műsorra tűzött egy víg-
játékot, s mindjárt Goldonit. E tizen-
nyolcadik századi, reneszánsz termékeny-
ségű olasz drámaíró az utóbbi években
páratlan szériát él meg a magyar szín-
padokon. (Illetve nem is páratlan: hiszen -
mintha valami járvány futna végig a
színházakban -- egy időben sorra tűzték
műsorra Csehovot, Moliére-t,
Shakespeare-t. Tehát inkább: felkapott,
gyakran játszott szerző lett Goldoni is.)

Leghíresebb művét, a Két úr szolgáját

Kecskeméten játszották még 1979-ben,
majd a szegedi színházban 1980-ban,
aztán a Nemzetiben - illetve akkori
kamaraszínházában, a fővárosi Művelő-
dési Házban - szintén 1980-ban; majd
műsorra tűzték Kaposváron is, 1982-ben.
A Mirandolinát még a Nemzeti mutatta be
1982-ben - és jelenleg is megy a Katona
.József Színházban. A Chioggiai csetepatét

198i-ben Kecskeméten, 1982-ben
Miskolcon játszották. Nyári színházban,
az Egervári estéken ment a Kávéház -

1982-ben -; és a Nyári kalandozások
Győrben, az 1981-es évad végén.

De Goldoni A szerelmesek című víg-
játékát eddig még nem játszották Ma-
gyarországon. Ezzel a ténnyel egy érté-
kelésben önmagában nem sokat lehet
kezdeni, hiszen két - ellentétes - dolgot is
jelenthet: vagy egy remekművet fedeztek
föl Zalaegerszegen, s ezzel út-nak
indítottak egy újabb Goldoni-darabot;
vagy egy méltán elfeledett és kikerült
drámára bukkantak.

A különlegesen nagy életművű szín-
padi szerzőnek voltak jobb és rosszabb
korszakai; a jobbakban született művek-
kel megcsinálta a maga színházi forra-
dalmát - a commedia dell'arte felett
aratott győzelmével kivívott rangjáért s az
ezt fémjelző művekért tartjuk ma számon.
Rosszabb korszakaiban szüle-tett írásaival
Goldoni egyrészt eltartotta magát -
teljesítette évi hat-nyolc műre szóló
szerződését -, másrészt vázlatokat,
helyzeteket, karaktereket dolgozott ki
bennük, melyeket aztán nagyobb művészi
eredménnyel a legjobbakban használt fel.

A szereImesek című vígjátékot annak
idején sürgette az idő és a szerződés;
mint maga is megírta, röpke két hét alatt
vetette papírra a háromfelvonásos

 igaz, annak rövid - művet. Ettől persze
még lehetne remekmű - de nem az.
Annyi első közelítésre is biztosan látható,
hogy nem ér fel a nálunk gyakran
játszottak hoz, a Mirandolinához, a Két úr
szolgájához, de még a Chioggiai

csetepatéhoz sem. Szimpla kis cselekmény
 azazhogy cselekmény valójában egy-
általában nem sűrűsödik a bő fél nap
alatt lejátszódó komédiába.

Egyetlen szerelmespár áll a közép-
pontban -- amin nevetni lehet, az ő jel-
lemük s helyzetük ellentmondásából
fakad. S persze - a séma szerint -
mindenféle „tartozékkal" vannak körül-
véve. A lányhoz - Eugenia - egy uno-
kanővér és egy nagybácsi tartozik; a
fiúhoz - Fulgenzio egy sógornő és egy
barát; s mindkettejükhöz szolgák, s
egyikükhöz sem egy becsöppenő idegen
úr, a szélhámos hozományvadász.

A szerelmesek szerelmesek még-hozzá
egymásba, már a játék legelején is. De
bármennyire szerelmesek - oly heves
temperamentummal, szélsőséges
indulatokkal vannak megáldva, hogy
amikor a legjobban szeretik egymást,
akkor vesznek össze a legcsúnyábban.
Csupa perlekedés a játék - ami a néző-
nek persze izgalmakat nem, legfeljebb
könnyű szórakozást nyújt, hiszen a vesze-
kedések kimenetele sose kétséges.

A többiek - egy profi könnyű kézzel
odavetett, jobbára tipikus karakter-
figurái. Goldoni magas szintű rutinját
mutatja, hogy egy-egy típuson belül
érdekes egyéni lehetőséget kínál némelyik
alaknak - s vagy élnek vele az elő-
adásban, vagy nem. A nagybácsi, akit
elsőként is sznobizmusa vezérel az élet
terepén, könnyen kijátszható, behálóz-

ható; az unokanővér, akiben már hal-
ványulnak egykori, három évig tartó
gyötrő házasságának emlék képei, és
 tulajdonképpen ellentmondva az öre-
gedő, rigolyás asszonyság alaptípusának
 jóságosan tereli egymás felé a fiatalo-
kat. Fulgenzio barátja csetlő-botló out-
sider, aki nem képes követni a pillana-
tonként változó szerelmi állapotot; a
sógornő, aki elsősorban is Eugenia fél-
tékenységének tárgya, szintén nem ért
semmit a körülötte és miatta zajló
bonyodalmakból.

Színre lép még az ifjú idegen, akit a
nagybácsi szedett össze valahol, s aki
 ködös grófi származásának s a nagy-
bácsi mérhetetlen sznobizmusának kö-
szönhetően - azonnal a ház díszvendége
lesz. Gyors észjárással azt véli felismer-
ni, hogy itt csinos hozományra számít-
hat a csinos hölgyön kívül - téved.

A végén - mint már az elején látható

minden jóra fordul, ami el sem romlott.
A fiatalok egymáséi lesznek, továbbra is
veszekednek majd - mint házastársak, a
művön kívül.

Az előadást Merő Béla rendezte. Ko-
mor-feketére. Idegtépő, ön- és egymást
emésztő küzdelemnek játszatva a szimpla
hisztit, könnyed marakodást. I-la bárki
cselekvő alak lenne a műben, s nemcsak
véletlenek és apró történések halmaza
vinné előbbre az estét -- még élő kon-
cepcióvá válhatna ez a mögöttes drámát,
rejtőzködő mélységet sejtető elgondolás.
Ebben a Goldoni-műben azonban
ilyesmiről nincsen szó. Ezért egyszerűen
leül a játék a sötét díszletek közt. Még az
egyetlen díszletelem, a könnyed vo-
nalvezetésű, játékos formájú széksor is
fekete - nem tudni, miért. A székek
egyébként se „játszanak" - pedig a
díszlettervező Székely László bizonyára
úgy gondolta el, amikor különböző ma-
gasságúra, s mintegy jellemeket tükröző
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formájúra tervezte őket. A komorság nem
nyeri el színpadi hitelességét.

Nehézkes és humortalan a színészve-
zetés is - időnként az alakok állóképekké
rendeződnek össze; kimerevített,
semmitmondó pillanatokban. Ki-ki drá-
mai vagy karakterszínészi eszköztárát a
maga tudása és ízlése szerint alkalmazva
„keveri ki" a vígjátéki figurát.

Noha valószínű, hogy a véletlen nem
egy elfeledett Goldoni-remeket sodort a
zalaegerszegi színház útjába, valamit -
ennél többet, játékosabbat, könnye-
debbet, vidámabbat - azért ki lehetett
volna hozni A szerelmesekből. Valami-féle
eltávolító, elidegenítő játékstílussal
esetleg egy másik - a játékból fakadó -
humorréteget bele lehetett volna csem-
pészni; vagy egyenletes karikírozással
felvállalni - sőt, hangsúlyozni - a fel-
színességet.

A színészek - mint már említettem -
magukra hagyottan dolgoznak. Követ-
kezésképp igen vegyes benyomást kelte-
nek - s külön zavaró elem a stiláris
összevisszaság. Más stílusban játszik pél-
dául a két főszereplő, a vendégként je-
lenlévő Tarján Györgyi és Nemcsák
Károly. Előbbi főként drámai eszközök-
kel teszi komikussá a figurát, nagyon is
komolyan veszi saját magát. Önmagában
feltétlenül érvényes módon oldja meg
feladatát, egyenletes szinten. Nem-

csák Károly eleve túlzott gesztusokkal,
poénra élezett modorban játszik - ön-
magában ez is hatásos, csak - mivel el-
ütnek egymástól - a páros nem jön össze.
Főleg közös jeleneteikben bosszantó a
meg nem felelés - egyébként mindketten
képesek arra, hogy vezessék a játékot,
alaphangot üssenek meg. Mást-mást,
sajnos.

A karakterfigura megformálása leg-
kevésbé Nádházy Péternek sikerül - főleg
azért, mert a rendező egyszerűen
megfeledkezett róla. Első bejövetelénél
teljesen rendjén való, hogy színpadi kör-
nyezete számára titokzatos idegen - de az
marad mindvégig a közönségnek is,
amely mindössze egyetlen félmondatra,
méghozzá egy épp hogy odavetett fél-
mondatra építve találhatja ki, hogy való-
jában egy kisformátumú szélhámosról
van szó. Látnunk kellene rajta, hogy
számára azonnal lelepleződik a nagy-
bácsi sznobizmusa s a család valódi
helyzete. Elsöprő és állhatatos szerelmet
színlelve, a színlelten visszafogott modor
ellenére makacsul kellene törnie célja, a
hozomány felé. Ehelyett Nádházy
enervált - nem tud részt venni a játékban.

Egervári Klára a korán megözvegyült,
idősödő unokanővér szerepében pontosan
hozza az alak legkézenfekvőbb jellemzőit
- s ismét csak nem ő tehet ar

ról, hogy az egyik kihagyott nagy lehe-
tőség is az alakításához tapad. A szabvány
szerint ezek a hölgyek ugyanis a
kerékkötői szoktak lenni a fiatalok
szerelmének - főleg akkor, ha maguk is
gyengéd, de határozott érzelmeket
táplálnak a fiatalember iránt. Goldoni
azonban ezt a figurát - talán aktuális
szimpátiájától vezettetve - épp az ellen-
kezőjére, önfeláldozónak, lemondónak,
jóságosnak írta meg; s ha már így alakult,
ezt kihasználva eredetibbé, színesebbé s a
színpadon érdekesebbé tehette volna őt
egy magabiztos rendezői irányítás.

A sógornőt játszó Schaefer Andreának
nincs sok dolga. A szerep maga azért fon-
tos, mert állandóan beszélnek róla - a tá-
vollévő alakról. Ehhez képest egyszeri
bejövetele és vagy három mondata van -
ezzel korántsem tud annyira jelentős len-
ni, mint korábban, amikor csak szó van
róla. Kérdéses, hogy - az írott szöveg el-
lenére - meg kell-e jelennie a színpadon.

Siménfalvy Lajos az idős polgár, a
nagybácsi. Ő is poénra játszik, végül is
természetesen. Fulgenzio barátjának sze-
repében György János teszi a dolgát -
többre nemigen nyílik lehetősége.

A szolgafigurák legalább színesek - itt a
játékon is észlelhető a Goldoni-rutin.
Császár Gyöngyi álmos-nehézkes
szobalánya figurájában is nevettető je-
lenség, éppúgy, mint a rikító túlzásait
természetesen mutogató Naspolyaszo-
tyogtató, akit K. Nagy László alakít, vagy
rövidke jelenetében Latabár Árpád, a nagy
dinasztia legifjabb tagja. Őket, szerepüket
jobb kedvében vetette papírra az alak
mestere.

A zalaegerszegi előadások közül talán ez
a Goldoni-komédia a leggyengébb.
Feltétlenül ide kívánkozik, hogy az ember
önkéntelenül - de tudatosan is - viszonyít,
s ezért feltűnően látja az előadás és a
darab gyengéit. Ahelyett, hogy örömünket
fejeznénk ki azért, hogy több jó előadás
közé csúszott be ez a gyengébb - jobb
máris saját mércéjével mérni a csak itteni
múltját tekintve gyermekkorú színházat.
És akkor: ez a Goldoni-előadás nem
igazán sikerült.
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