 KRITIKAI TÜKÖR 

STUBER ANDREA

TESTSTAFÉTA
CARLO GOZZI: A SZARVASKIRÁLY
Amikor a XVIII. század közepén Itáliában a kifulladás jeleit kezdte mutatni a commedia
dell'arte, két úr Velencéből nekifogott a műfaj
megújításának. (A korabeli Velencét színházi
centrumnak is tekinthetjük. Bár működő teátrumainak száma az előző évszázadhoz képest a
felére csökkent, még így is nyolc színházában
játszottak az 1700-as évek végén.) Carlo Goldoni az egyik reformer, aki előre megírt, rögzített szöveget adott a színészek kezébe (szájába). Éppen idejében lépett közbe, még mielőtt a
sablonokba merevedett commedia dell'arte
ripacskodássá züllött volna. Goldoni nemcsak
módszerével, hanem szemléletével is újat hozott: témáit és hőseit az addigiaknál közelebb
terelte a valósághoz. Városának minden rendű
és rangú polgárát felvonultatta darabjaiban. S
maga is polgár lévén gondoskodott róla, hogy
a nevettetés célpontjául mindenekelőtt az
arisztokraták szolgáljanak. Nem csoda, ha ezzel kivívta a nemesek haragját.
Goldoni legfőbb ellenlábasa grófi sarj volt:
Carlo Gozzi. A konzervatív gondolkodású főúr
addig bombázta az úttörő szerzőt, míg az így
fakadt ki: Vitacikkeket fogalmazni könnyű! Bezzeg nehezebb komédiákat írni és sikert aratni
velük! Több se kellett Gozzinak. Nyomban papírra vetette a Három narancs szerelmese című
mesejátékot, melynek bemutatója kirobbanó
sikert aratott. Velence egy csapásra átpártolt
az egyik Carlótól a másikhoz. Goldoni legjobb
és legnépszerűbb műveivel szemben (Két úr
szolgája, A chioggiai csetepaté, A fogadós-nő,
A furfangos özvegy, A kávéház) Gozzi néhány
év alatt felsorakoztatta a maga fiabáit: A hollót,
A szarvaskirályt, a Turandotot, Az álnok
asszonyt és a többit. Goldoni csalódottan vette
a kalapját, s Párizsba távozott.
Mindazonáltal a kettejük közötti versengés
eredménye az idők során visszájára fordult. Az
eltelt évszázadok alatt Goldoni művei maradandóbb sikereknek bizonyultak, mint Gozzi
mesejátékai. Goldoni gördülékeny komédiái
harsányan vidámak, életerősek, hősei tenyeres-talpasan állnak ma is a színpadokon. Gozzi hosszú távon alulmaradt. Az irodalomtörténet tapintatosan körülírva, azonban úgy vélekedik róla, hogy Goldoninál művészibb ugyan,
de mereven akadémikus, nyársat nyelt, humortalan. (Bár aligha lehetett humorérzék híján az

az ember, aki ilyen címmel adta ki memoárját:
„Carlo Gozzi saját maga által írott és alázattal
kinyomtatott hasznavehetetlen emlékiratai".)
Magyarországon mindig is Goldoninak ment
jobban. Gozzi darabját, A szarvaskirályt például
le sem fordították nálunk, amíg a Katona József Színház 1984-ben Jiři Menzel rendezésében be nem mutatta. (Korábban csak Heltai
Jenő feldolgozását ismerhettük.) E színmű jól
példázza, hogy míg Goldoni a realizmus irányába nyitott, addig Gozzi a fantasztikum felé
vitte a commedia dell'artét. A szarvaskirály úgy
kezdődik, ahogy egy mese általában véget ér,
majd újabb, varázslatos mesében folytatódik.
Deramo, Szerendib királya csodás ajándékot
kap Durandartétól, a nagy mágustól:
„hazugságvizsgáló" szobrot, amely nevetéssel
reagál minden valótlan szóra. Ennek segítségével keres Deramo őszinte, tiszta szívű, szerető feleséget. Kétezer hétszáznegyvennyolc

Jelenet A szarvaskirály miskolci előadásából
(Jármay György felvétele)

hercegnő és úrilány már megbukott a vizsgán,
amikor Pantaleone miniszter lányára. Angelára
kerül a sor. Ó az igazi. A király boldogan nyújtja kezét neki. Az általános elégedettségben
csak egyvalakit fojtogat a düh és a bosszúvágy: Dadrit, az első minisztert, aki részint saját
lányát, Claricét szánta a trónusra, részint
Angelára fáj a foga. Egy vadászaton kiszedi
Deramóból a titkot, Durandarte másik ajándekát, a varázsszót, melynek segítségével az
ember halottat támaszthat fel oly módon, hogy
saját testét levetve, lelkével átköltözik a tetembe. Egy elejtett szarvas mellett a gonosz miniszter ráveszi Deramót a varázsige kipróbálására. S amint a király beugrik a szarvasba.
Dadri fegyvert fog rá és elzavarja, maga pedig
szépen elhelyezkedik Deramo testében. A miniszter tökéletesen álcázta magát: királyi „álruhájában" övé a trón és Angela. Első uralkodói
indulatában mindjárt le is lő egy vén koldust,
akinek testébe azután átszállhat a visszatérő
szarvaskirály. Eközben Deramóban az aljas
Dadri működik, Angela és az udvar pedig
döbbenten figyeli zsarnoki megnyilvánulásait.
Mire megtelnek a börtönök, a koldus is beoson
Angelához, s felfedi (lelke) kilétét. A ravasz és
óvatos Dadrit azonban hiába próbálják ők ketten lépre csalni, a mágusra van szükség. S ő aki papagáj formájában ott időzik már a palotában - ki is osztja a méltó jutalmakat és
büntetéseket.
E tragikomédiába hajló mese most váratlanul
újra előkerült, s egyszerre mindjárt két
színházban is: Miskolcon és Nyíregyházán.
Különböző változatban, különböző céllal és
különböző stílusban.

Zenés bohóság Miskolcon
Miskolcon a Heltai Jenő által átírt színművet
játsszák, pontosabban az átirat átiratát. Heltai
bábjátékká dolgozta át a mesét, Szász János a miskolci előadás rendezője - viszont cirkuszi
mutatvánnyá. A produkció álomcirkusz-nak
nevezi magát a műsorfüzetben, Karinthy
Cirkuszára hivatkozva. A műfaji megjelölésből a
cirkusz a formára vonatkozik, álomnak pedig az
titulálható, ami nem fér be a cirkusz keretei
közé. S mivel ilyen elem - különösen az első
felvonáson túl - igen sok van, az előadás valóságos műfaji kavalkáddá válik. Még leginkább
egy zene nélküli Mozart-vígoperához hasonlít.
(Ámbár zene is van benne, amolyan
slágermúzeum.)
Bozóki Marianne díszlete fűrészporral lehintett cirkuszporond. A nézőtér felé lejt, mert valaki egyszer divatba hozta a ferde színpadot,
alighanem azért, hogy a színészek életét megkeserítse. (Meglepően gyakoriak a színészek-
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nél - különösen a férfiaknál - a gerincbántalmak. Ez már-már szakmai ártalom. S ebben
komoly szerepe lehet annak, hogy olykor napés esthosszat ácsorognak ferde színpadon.)
Jodál Ágnes m. v. jelmezei célszerűen csiricsárék, megannyi bohócot öltöztetnek színes
maskarába. A cirkuszi jelleget erősítik az attraktív hanghatások és a zenekar hangszeres
megszólalásai. A zenekar nemcsak aláfestést
ad, hanem zenei kíséretet is, a szereplők
ugyanis az alkalmas pillanatokban rágyújtanak
egy-egy örökzöld nótára. Tartagli (Gozzinál
Dadri) Angelát énekli meg, Angela a Rejtélyt
búgja, miközben trapézon a színpadra ereszkedik. Smeraldina a Szeretni bolondulásig című
slágert adja elő, Truffaldino pedig a Nem leszek
a játékszered szövegére-dallamára dacol
Smeraldinával. Brighella (Durandarte) a Köss
egy sárga szalagot az öreg tölgyfa köré!-re
táncikál, a koldus meg Vámosi János nyomán
járja az utat, a macskakövest. (A színészek egy
része sanzonoid előadásmóddal kísérletezik,
hátha így nem vesszük észre, hogy nincs
hangjuk.)
Miskolcon zenés bohóságként elevenedik
meg A szarvaskirály története. E nemben, ha
nem is átütően eredeti, de kellemesen komolytalan, s helyenként határozottan szellemes a
produkció. Keresztbeszövik kedves, ironikus
idézetek (Tévémacitól Sorsszimfóniáig). Szertelensége fiatalos, s ha cirkuszisága nem is, de
a humora legalább következetes. Itt minden szó
szerint eljátszatik. Aki azt mondja, hogy elsüllyed szégyenében, azt valóban elnyeli a föld.
Akit „megfojt a düh", az fuldoklik, s ha „üt az
óra", akkor fejbe is csap valakit.
A színészek egységes derűvel, a mértéket
épphogy megtartó harsánysággal vesznek részt
a játékban. Szemán Béla és Juhász Katalin
tűnik ki közülük, az előbbi Truffaldinóként
megható ügyefogyottsággal, az utóbbi pedig
lenyűgöző míszségével Angela szerepében.

Vérfürdő Nyíregyházán
Miskolcon kommerszé avatták A szarvaskirályt,
elfogadható
színvonalú
szórakoztatóipari
terméket gyártottak belőle. Nyíregyházán másra használták: magával ragadóan színházi előadást hoztak létre Gozzi művéből. A főiskolás
Lendvai Zoltán rendezésében a látvány (díszlet,
jelmez és világítás), a hang (effektek és zene) s
a színészi játék egészen rendkívüli egységet
mutat. A színpadkép - mely ez esetben
nemigen választható külön az előadás képétől képzőművészeti műremek. Abból a fajtából,
amit olyan közelről vehetünk szemügyre, hogy
szinte a határain belül kerülünk. Hiszen a nyíregyházi Krúdy-teremben a nézők úgy foglal-

nak helyet, hogy már-már a terepre ülnek. Lábukkal a roncsoslápi erdő talaját tapossák.
Horgas Péter díszlete egyszerű, anyagaiban
és színeiben mégis sokféle. Nád, fa, állatbőrök, -szőrök. A színpadkép eklektikussága
többféle földrajzi utalást tartalmaz. Olykor úgy
véljük, a játék színhelye Kína, máskor Indiát
sejtjük, míg a világítás talán afrikai trópusokat
idéz. Mintha forró őserdőben lennénk, ahol a
fák ágain áttörve is perzsel a nap. (Néhány reflektorral csodát műveinek itt: varázslatosan
szűrt fények vetülnek a játszókra. Ritkán látható ilyen bravúros, ennyire atmoszférateremtő
világítás.) Lendvai minden bizonnyal szándékosan nem pontosította a helyszínt, mindössze
távoli, egzotikus vidékként vetíti elénk (roppant
hatásosan). Hogy a konkretizálás mellőzése
ebben a produkcióban szándékos, nem pedig
rendezői nemtörődömség eredménye, azt mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy az előadás
módfelett átgondolt, precízen értelmezett és
kicentizett. A tempó kifogástalan, a játék dinamikai koreográfiája tökéletes. Az akciók lebonyolítása ügyes kézre vall (mindössze a medvelövészet és a szarvasvadászat kivitelezésében mutatkozik némi esetlenség).
A szereplők közti viszonyok elmélyült elemzésről, alapos megfontolásról tanúskodnak.
Ékesen példázza ezt az a jelenet, melyben
Deramo kihirdeti, hogy Angela személyében
rátalált leendő hitvesére. Szinte mindenki bejön
a színre. Színészek összefogott, összehangolt, összejátszó csapata. Valamennyien
tisztában vannak hősük legrejtettebb gondolatával, legtitkoltabb érzésével is. E jelenetben
mindannyian eljátszanak minden lehetséges,
szöveg mögötti tartalmat. Finoman és megkapóan. Clarice (Majzik Edit) a bugyborékoló jókedv és a félelem közt hányódik, hiszen nem
kell feleségül mennie a királyhoz, ugyanakkor
számíthat apja dühére, amiért vereséget szenvedett a királynéválasztáson. Majzik Edit egy
ültő helyében pajkosan néz Leandróra (talán
most már férjhez mehet hozzá), vidáman kacsingat Angelára (örül barátnője boldogságának), s még van érkezése eljátszani némi leplezett kárörömöt is afelett, hogy kegyetlen apja
oly mulatságosan hoppon maradt. Smeraldina
(Matolcsi Marianna) egy ideig végtelen magabiztosságot mutat, abban a hiszemben, hogy
elnyerte Deramo szívét. Majd hitetlenkedés ül
ki az arcára, azután a megszégyenülés pírja.
Hirtelen hahotázni kezd, hiszen kacagtató is ez
a felsülés: a szobor ezrével röhögte ki az előkelő hölgyeket. (Vérfagyasztó a szobor néma
vigyora! Mintha a bőrét nyúznák.) Smeraldina
nevetése végül hisztérikussá válik, s kétségbeesett zokogásba csap át - ez már a kudarc
kínos következményeinek felismerése. Említhetném Pregitzer Fruzsina harcias Angeláját,

Megyeri Zoltán bájosan hetyke Truffaldinóját is,
és sorolhatnám a hiteles emberábrázolás egyéb meggyőző bizonyítékait.
Az Ilyés Róbert-Szigeti András páros játékára feltétlenül ki kel térni. Deramo és Dadri
megformálása sajátos, folytatásos alakítás; hiszen a Deramót játszó színész a testcsere után
valójában Dadrit jeleníti meg. Hogy Ilyés
tetszetősen veszi fel Szigeti-Dadri dadogását
és gesztusait, az jól abszolvált mesterségvizsga. De kettejük teljesítményének igazi szépségét az adja, hogy Dadri alakváltozásában
nemcsak a személyiség kontinuitását mutatják
meg, hanem átalakulását is. Ennek lehetőségét
Szigeti nagyon ökonomikus játéka teremti meg.
Dadrija csupa önmegtartóztatás, elfojtott
indulat, féken tartott szenvedély. (Lendvai az
egész előadásban remekül bánik az emberi
hanggal, hangerővel.) S amikor Deramo külalakjában Dadrinak már nem kell fegyelmeznie
magát, elszabadul a pokol. Ilyés Róbert képében hamarosan a kivetkőzött Dadri áll előttünk.
A zsarnok álarcban, mégis álca nélkül. A megtestesült, áttestesült agresszivitás.
Egyik előadás sem kínál felhőtlen hepiendet.
A miskolci bemutatót jegyző Szász János a
befejezésnél faképnél hagyja Heltai szövegét.
A főmágust agyonlöveti az álkirállyal, majd
szomorú körmenetet, mintegy antifinálét rendez
a cirkuszporondon. Lendvai Zoltán ugyan-csak
nem fogadja el Gozzi békés megoldását.
Deramo és Angela - gyilkosság árán! - újra
egymáséi lehetnek ugyan, de ez a beteljesedés
túl sok vért követel. Ők ketten távoznak, a
színen pedig halottak maradnak. Mindenki elesett. Clarice, Leandro, Pantalone s a többiek.
És persze a főmágus, akit itt is lelőnek a végkifejlet során. Úgy látszik, manapság a nagy
tudású, válságkezelésre hivatott varázslók a
legkevésbé életképesek.
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