
▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

Hosszan tartó, csujogató taps köszöntötte a Két
úr szolgája vígszínházi bemutatóját. Legalábbis
magasabb szinten. Az emeleten és a karzaton
ülők tomboltak a lelkesedéstől, miközben a
földszintiek kíváncsian tekergették a nyakukat.
Próbálták kifigyel-ni, kik azok a huncutok, akik
miatt még mindig itt tapsolunk illedelmesen,
holott szívünk szerint már elindultunk volna
haza. Mostanában mind gyakrabban fordul elő,
hogy efféle véleménykülönbség támad a nézőtér
különböző régiói között. Én többnyire a
földszintiekhez húzok.

A Vígszínházban például úgy láttam, hogy
Goldoni vígjátékának előadása igen kevés átütő
erővel bír. Mintha bennrekedt volna a színészek-
ben a játékos kedv. Vagy ha kiszökött is, nem ju-
tott túl a rivaldán, Talán beszorult a színpadkép
sikátorai közé. Fehér Miklós fordulatos, látvá-
nyos Velencét tervezett - akár a Romeo és Júlia
Veronájának is elmenne a díszlet -, komplett
házak erkéllyel, repkénnyel a falon, kanálisok,
hidak. Mozgalmas, derűs helyszín, s Marton
László rendező mindjárt a kezdésnél körbefor-
gatja, hogy hangulatos életképeket mutasson. A
csatornából halat fognak, az erkélyen lepedőt
teregetnek cserfes ifiasszonyok, a suszter gumi-
talpú cipő sarkát kopácsolja szorgalmasan. Csu-
pa reneszánsz életöröm, valóságos dolce vita.
Itt, az azzuro ég alatt boronálja össze Pantalone
és Lombardi dottore Silviót és Claricét. Itt téblá-
bol az Arlecchino-figurától már elszakadó Truf-
faldino, s ide érkezik Beatrice, hogy a saját báty-
jának adja ki magát.

Jönnek a színészek, s többen mintha félreér-
tés áldozatai volnának. Pap Vera tévedésből
nadrágszerepet kapott. Egyetlen pillanatig sem
lehet férfinak nézni, minthogy két számmal ki-
sebb mindenki másnál. Következésképp szegény
Borbiczki Ferencnek Brighellaként vagy csukott
szemmel kell szemügyre vennie az állítólagos
Frederigót, vagy szellemileg vissza kell
maradnia, ha percekig nem képes rájönni, kivel
áll szemben. Ez a bántóan átlátszó álruhás csel
voltaképp arra készteti az összes szereplőt,
hogy valamivel ütődöttebb legyen a kelleténél.
Méhes László Pantalonéját belesodorja a pojá-
cáskodásba, Szalai Kriszta Claricéját sivalkodó
hisztérikává teszi. Rudolf Péter pedig - heves
vérmérsékletű, pukkancs Silvióként - még egy

gálánsra koreografált vívójelenetet is végig óva-
toskodhat a törékeny álférfival.

Mármost azt nem állítom, hogy a szereposztási
tévedés az egyetlen oka az előadás vérsze-
génységének. Hiszen ezúttal még a szereposz-
tási telitalálat sem váltja be a hozzá fűzött remé-
nyeket. Mert Pap Vera - tőle szokatlanul bár, de
nem érthetetlenül - erőtlen ugyan, ám ennél
sokkal zavarba ejtőbb, hogy Szarvas József
Truffaldinóként viszont érthetetlen visszafogott-
ságot mutat. Márpedig Goldoni csavaros eszű
szolgafigurája kétségtelenül illik Szarvas Jó-
zsefre. Ez a szerep az övé. (Bár úgy vélem, nem
feltétlenül most kellett volna eljátszania, közvet-
lenül a Leonce és Léna Valeriója után.) S még-
sem eredt benne szabadjára a fiatal, tehetséges
színész humora, fantáziája. Sértően ötlettelen
például a híres felszolgálási jelenet. Itt Szarvas
valójában nem tesz mást, mint szaladgál két pont
között, s közben elkap egy-egy tálat, melyről - a
biztonság kedvéért - még csak véletlenül sem
tudna lepotyogni semmi. Marton tuti kellékekkel

Truffaldino: Szarvas József (Koncz Zsuzsa felvétele)

dolgoztat; egybenőtt tányérhalmok és tálcára ra-
gasztott műételek röpdösnek.

Seress Zoltánnak vannak pozitív törekvései:
olykor megpróbál ironizálni az általa megformált
Florindo felett, helyenként szívderítően paro-
disztikus vonásokat mutat. Olykor-olykor a ren-
dezés is segíti ezt az életrevaló szándékot. (A
boldogtalan szerelmesek kiugrani készülnek az
ablakon, majd egymást megpillantván, úgy ma-
radnak. Vagy: Pantalone és Lombardi - békítő
szándékkal - beimádkozzák Silviót Clarice szo-
bájába, majd a sikeres kísérlet után alig győzik
onnan kiimádkozni a fiút.) Marton néha egészen
belelendül. Az első rész végén szinte bohózati
ritmusig és elevenségig pergeti fel az eseménye-
ket. (Clarice bánatában beleugrik a kanálisba,
majd Moby Dickként, vizet fújtatva ki-kiemelkedik
az árból.) Azután a rendező újra fékez, lassít,
üresjár, s mintha csitítgatná a színészeit is. Pedig
hát e művében Goldoni vissza-visszakacsintott a
commedia dell'artéra. Erősen számított a szí-
nészekre, hogy majd poénokkal, lazzókkal dúsít-
ják a dúsítandót. Ám ha a szereplők szigorúan
feladatteljesítenek, netán a rendező vitette ki a
kellékessel a játékörömöt a színpadról, akkor a
nézőtéren van 'ok elkámpicsorodni. Végtére is víg
játékról lenne szó.

Carlo Goldoni: Két úr szolgája (Vígszínház)
A színpadi változat Harsányi Zsolt és Magyarósi Gizella
fordítása alapján készült. Díszlet: Fehér Miklós. Jel-
mez: Bartha Andrea. Mozgás: Timár Tamás. Vívás:
Gömöri Zsolt. Világítás: Móray Ernő. Szcenika: Krisz-
tiáni István. A rendező munkatársa: Putnoki Ilona, Silló
Sándor, Tóth András. Rendezte: Marton László.
Szereplők: Szarvas József, Pap Vera, Seress Zoltán,
Méhes László, Szalai Kriszta, Harkányi Endre, Rudolf
Péter, Kutvölgyi Erzsébet, Borbiczki Ferenc,
Oberfrank Pál, Király Attila f. h., Selmeczi Roland f.
h.
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