
abban, amelyikben a szomszéd bemutatkozó lá-
togatásának első számú címzettjén kapnak haj-
ba-a lka t i , képességbeli hasonlóságukat és kü-
lönbözőségüket majdhogynem betétszerűen,
játékosan mutogatják. A veszekedés koreográfi-
ája is erre épül, hisz Ascher kiválóan ismeri mind-
kettőjüket.

Akárcsak Csákányi Esztert, akinek rendesen
nemcsak az abgangra, hanem a mindannyiszor
kitalált - és olykor jelmezzel is „megsegített" -
bejövetelre is mindig jut poén; hol egy partvis-
nyél, hol egy tárnyérhalom (ez később majd „el-
sül", akár Csehovnál a pisztoly), hol egy fátyol,
hol meg csak Csákányi kell hozzá.

Egyszerre rendezői és színészi találat Cso-
mós Mari polgárasszonya. A „fenti szomszéd"
szinte végig egy fotelben ül, felsőtestének moz-
gatása szinte önmagában képes mesélni egy
élet öncsalássorozatáról, a mellőzöttség, „kis-
emberség" szólamokkal telített túlkompenzálá-
sáról.

A nzixvárost tervezett a pécsi Kamaraszínház
színpadára Vata Emil. A háttérben hatalmas
képeslap a Szent Márk térről, a Palazzo
Ducaléról, előtte kétoldalt két kocka ugyancsak
velencei részletekkel, a jobb oldali Pantalone doktor
háza, amelynek te-tején leányai fogadják a
szerenádokat, az udvar-lókat. Elöl pedig, ahol
hagyományosan épített színházakban a zenekari
árok szokott lenni, gondolában dalolnak Berta
Klaudia és a színház stúdiósai. A gondola olykor
elsüllyed, hogy ne zavarja a látványt, máskor
felemelkedik a mélyből. Az Egyesült Államokból
érkezett jelmeztervező, Marianne Custer nyilván
sok olasz filmet látott az ötvenes-hatvanas
évekből, s a neorealizmus éppúgy megragadt
benne, mint a korabeli vígjátékok; bizonyára ezért
öltöztette a szereplőket ezek divatja szerint.

Az ugyancsak amerikai rendező, Louis Fanta-
sia - vajon honnan e név? - munkájában
ugyancsak látható a vonzódás e korhoz. De fő-
képp a zenét alkalmazza nagy előszeretettel,
ami nem csoda, ha tekintetbe vesszük, hogy
életrajza szerint karmester is. A nézőket olasz
dalokkal fogadják az említett gondola utasai,
majd a továbbiakban hol világsztárokat hallha-

Blaskó Péter kissé bugyuta férjét láttuk koráb-
ban komolyabb hangszerelésben is; az ő színé-
szi rutinjának szervült része már a balekság.
Akárcsak Vajda Lászlóénak a mogorva, de tulaj-
donképpen jószívű barát, nagybácsi, oldalági
rokon - szintén a balek egy árnyalata.

Ascherral az élen megfelelően abszolválta a
feladatot a szinház társulatának derékhada -- de
ezúttal nem megvilágosodni, megtisztulni vagy
tüntetni, pusztán szórakozni lehet elmenni eh-
hez a Goldoni-produkcióhoz. S akinek ennyi jó
kevés...

Goldoni: Az új lakás (Katona József Színház).
Fordította: Székács Vera. Díszlet: Antal Csaba.
Jel-mez: Szakács Györgyi. Zene: Dés László. A
rendezőmunkatársa: Valyuch Annamária. Rendezte:
Ascher Tamás.
Szereplők: Blaskó Péter, Udvaros Dorottya, Básti Juli,
Csomós Mari, Illés Györgyi, Gazdag Tibor, Vajda
László, Sinkó László, Végvári Tamás, Csákányi Esz-
ter, Horváth József, Papp Zoltán, Vajdai Vilmos.

tunk hangszóróból, hol a darab szereplőit a ma-
guk képességei szerint. A daloláshoz nem szük-
séges ürügy a rendező számára. Bárhol megál-

lítja a történetet, s előadat egy számot, mielőtt
folytatná. Énekel boldog, boldogtalan, függetle-
nül attól, van-e hangja vagy nincs. Ehhez képest
igazán derekas teljesítmények, főképp persze
paródiák születnek.

Mindez a darabot nem értelmezi, legfeljebb
hangulati körítést ad hozzá. Kellemes turistaél-
ményt sugall. Ránduljunk át Itáliába mulatni egy
kicsit! Hogy Velence nem Olaszország, hogy
ennek a városnak egészen sajátos a miliője, a
hagyománya, a kultúrája, egyáltalán hogy a
számos tartományból, városállamból csak a
múlt században összeolvadt országban minden
kör-nyéknek megvan a maga jellegzetessége,
hangulata, szelleme, öntudata, az nem érdekli
Louis Fantasiát. A velencei képeslapok között
minden-esetre furcsa a Rómát, Milánót és más
nagyvárosokat idéző filmek ruháit és
viselkedésmintáit látni. Mintha a rendező
felületes pillantást vetne Európára, az európai
kultúrára, s Velencéből éppen csak az igazán
velenceit nem méltatja figyelmére.

Nagy figyelmet fordít ugyanakkor a jellemek
megformálására, s igyekszik rávezetni színé-
szeit, hogy határozott, a Goldoni által megírtnál is
határozottabb karaktert szabjanak a figuráknak.
Ez a túlzott karakterizálás olykor ellentmond a
történetnek, veszélyezteti a kifejlet hitelét, pedig
hát az a szerzőnél is eléggé gyenge lábakon áll.
A címszereplőnek, aki nemcsak notórius hazu-
dozó, hanem valóságos, bár kisstílű szélhámos,
hogy megbűnhődhessék, igazi szerelembe kell
esnie. Csak hát éppen ez az, ami róla igen
nehezen képzelhető el. Ráadásul ugyanezért
Rosaurának is bele kell szeretnie, ami viszont
az

Jelenet az előadásból (Simara fotó)

ZAPPE LÁSZLÓ
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A hazug a Pécsi Nemzeti Színházban
(MTI-fotó)

ő Florindóhoz fűződő későbbi kapcsolatára vet jó
előre némi árnyékot. Az előadásban mindehhez
még a bonyodalmat kavaró, majd leleplező,
Beatricébe halálosan szerelmes Ottaviót foly-
vást piperkőc gigerlinek kell látnunk, akit
mellesleg Bánky Gábor igen meggyőzően és
hatásosan állít elő. De hasonló a helyzet több
más figurával is, főképp a fiatalok közül, akiknek
játékára rányomja bélyegét az ötvenes-
hatvanas évek lázadó, elégedetlenkedő,
modernkedő fiatalságának viselkedése. Nem illik
hozzájuk Goldoni szövege, de világlátása sem.
Kedélyéhez, megbocsátó bölcsességéhez nem
illeszkedhet az erőszakolt lazaság,
közönyösség, cinizmus, amely azt a közeget
jellemezte.

Legnagyobb szerencséje a két atyát alakító
Paál Lászlónak és Barkó Györgynek van: ők mint
konzervatív öregek kívül kerülnek ezen a korhoz
kötött viselkedési sémán, s játszhatják, még ha
huszadik századi ruhákban is, a kissé korlátolt,
ám maradéktalanul tisztességes és a maguk kö-
rén belül azért nagyon okos, öntudatos kispolgá-
rokat. A tehetős, biztonságban élő kisembere-
ket, akik tudják, hogy legfontosabb tőkéjük a
megbízhatóság, a hitel, a makulátlan jellem és
hírnév. A gátlásos Florindo, aki nem meri meg-
vallani szerelmét, sőt, aki talán nem is annyira
Rosaurába, mint tulajdon érzelmeibe szerelmes,
s akinek számára, meglehet, még súlyos csapás
lesz egyszer a beteljesülés, ugyancsak nem il-
leszthető bele ebbe a laza, könnyű erkölcsű vi-
lágba. Bellus Attila a szentimentális szabványt
karikírozva fogalmazza meg az alak érzelmes

ségét, ábrándosságát, rejtőzködő szemérmes-
ségét. Az ötvenes évek, a gazdasági csodák, a
fogyasztás világának cinizmusát a címszerep-
ben Vincze Gábor Péter laza mozgással, intel-
lektuális fölénnyel, de némi belső görccsel hozza
be a színpadra. Ezt a feszültséget persze jórészt
indokolhatja a szöveg és a viselkedés
kontraszt-ja is. Pantalone úr nagyocska lányait
Oláh Zsuzsa és Závodszky Noémi egyrészt
felszabadult-

A velencei terecskét (vagy inkább szögletet,
két keskeny sikátor találkozásánál kiszélesedő
utcát) a kávéházból látjuk. Mi, nézők bent
vagyunk, bentről nézünk kifelé, a térre.
Reggel, nyitáskor, ahogy a pincér leszedi a
deszkatáblákat a terasz rácsairól, föltűnik a
miniatűr piazza; szemben és oldalt vakolatukat
pergető házfalak, cégtáblák sehol, a kávé-
házat, a szemközti játékház emeleti szobáját (a
kapuból lépcső vezet föl) meg a borbélyüzletet jól
ismerik a helybeliek. Ez nem az idegenforgalmi
Velence, távol vagyunk a látványosságoktól,
errefelé kevés külföldi vetődik el, a tér nem
fórum vagy pletykálkodóhely - a környék lakói
mindennapi életüket élik. Február van,
karneválidő,

nak, kacérkodónak, emancipáltnak, másrészt
szemérmesnek, engedelmesnek, az atyai tekin-
télyt abszolút tisztelőnek mutatja; hajlékonyan
alkalmazkodva az előadás menetéhez, visel-
kednek, hol így, hol úgy. A fontos szerepet játszó
szolgák közül Besenczi Árpád valamiért Pécsi
Sándort utánozza, mégpedig nem is rosszul.
Ostoba, ám talpraesett Arlecchinóként
egyébként neki sem kell áttelepülnie a
neorealizmusba, s ez szemlátomást jót tesz a
játékának. Pilinczes József Brighellát amolyan
szürke eminenciásnak mutatja, aki ugyan
maradéktalanul betartja gazdája utasításait,
bármennyire nem is ért azokkal egyet, de soha
sem rejti véka alá a véleményét. Colombina
szerepében Pásztor Edina nem léphet túl a
szerepkör kliséin.

Az igazsághoz tartozik, hogy az előadás, bár-
mennyire képtelennek tetszik is, koncepcionáli-
san összességében kellemes. A vendégrendező
tud hangulatot teremteni, jó tempókat diktál, ha-
tásos jeleneteket szervez, s mindvégig fenn tud-
ja tartani a játék feszültségét, a nézők érdeklődé-
sét.

Carlo Goldoni: A hazug (Pécsi Nemzeti Színház)
Forditotta: Szabó Lőrinc. Díszlet: Vata Emil. Jelmez:
Marianne Custer m. v. Dramaturg: Fekete Valéria. A
rendező munkatársai: Ditzendy Attila, Major Péter,
Nagy Ildikó, Trimmel Ákos. Rendezte: Louis Fantasia
m. v.

Szereplők: Barkó György, Vincze Gábor Péter, Be-
senczi Árpád, Paál László, Závodszky Noémi, Oláh
Zsuzsa, Pásztor Edina, Horváth Valéria, Bánky Gábor,
Bellus Attila - Beleznay Endre, Pilinczes József, Ujláb
Tamás, Kiss Csaba, Varga Péter.

az utcán szerpentin, eldobott maszkok, álarcok
előző esti szemete.

Itt játszódik - reggeltől estig - a düsseldorfi
Schauspielhaus Goldoni-előadása, amelyet
Zsámbéki Gábor rendezett, a díszletét Khell
Zsolt, a jelmezeit Szakács Györgyi tervezte.

A kávéház sötét, előszínpadi enteriőrje éles
kontúrral rajzolja ki magát szemünk recehártyá-
jára; kontrasztként jelenik meg mögötte a nap fo-
lyamán egyre világosodó, majd sötétedő háttér.
Itt sincs teljes verőfény, akár Strehler Csetepaté-
jában, a téli nap ereje mégis elég, hogy délben
összehúzzuk a szemünket a szemközti házfal fe-
hérségétől. Zsámbéki és Khell Zsolt színpadán
rövidülnek, majd az estébe hajló délutánon hosz-
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