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akai László és Benczédy Sándor, a veszprémi
artuffe és Orgon (Ilovszky Béla felvételei)

zereplők: Beregi Péter, Derzsi János, Dózsa Zoltán f.
., Egri Kati, Helyey László, Holl János, Kassai Károly,
ubik Anna, Rudolf Teréz, Tímár Éva, Ungvári István.

em csodálkozhatnánk különösebben, ha a
adnóti Miklós Színház Marivaux-előadása
fféle szabadalomként lenne igazán kelendő.
önnének mind, a nézőkért s a pénzes
ámogatókért való újmódi harcban gyötrődő
zínháziak, megnéznék az elő-adást és
egvennék a technológiát, a know-how-t. A

isztes színvonal és biztos hatás receptjét.
Az üzletből származó hasznot teljes mérték-

en megérdemelné a Radnóti Miklós Színház.
egelőször is azért, amiért végre (újra?) felfe-
ezte Marivaux-t, mert lefordíttatta az Állhatatlan
zeretőket (mégpedig Réz Pál és Várady Sza-
olcs tette ezt játékosan-szellemesen), és per-
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sze azért is, mert vonzó előadást kerekített be-
lőle.

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux csak
nálunk szorul felfedezésre: Európa-szerte gyak-
ran játsszák a műveit mostanában. A felfedezés
sikeréhez hasznos, ha a színház fütyül a „mari-
vodázsra" meg a hozzá kapcsolódó előítéletek-
re. Ugyanis kissé rossz hírbe keverte a
tizennyolcadik század eleji Párizs divatos
színműíróját, hogy róla kapta nevét a felszínes,
ámde szellemes színpadi csevegés rokokó
műfaja. Azután a történelem is Marivaux
utóéletének emelkedettsége ellen játszott: a
francia forradalom tükrében némileg gyanússá
vált az Ancien Régime és „vidéke°,
szalonizgalmaival egyetemben. Márpedig

dig Marivaux éppen a szalonokban mozgott ott-
honosan, annak ellenére, hogy harminckét éves
korától - amikor családja tönkrement - önmaga
tartotta el önmagát. Attól kezdve létkérdés
számára a siker - meg is tett érte mindent.

Az Állhatatlan szeretőkből világosan kiderül az
is, hogy Riccoboni olasz színházának párizsi
közönsége - itt aratott ugyanis nagy sikert a
darab 1723-ban - a társadalmi problémákra tán
kevésbé, a szellemességre s a hitelesen ábrá-
zolt érzelmekre határozottan fogékony lehetett.
S bár ez a szerelmi történet mindössze negyedik
darabja, profi munkának tűnik (Duró Győző dra-
maturgiai beavatkozásának pontos mértékét
nem ismerve); s persze valamivel többet nyújt
annál, mint amennyit szintén szellemességükkel
divatozó e századi utódai.

Marivaux ugyanis érzékenyen hatol az emberi
psziché rejtett zugaiba, s nem háborodik fel
azon, amit talál. Történetei olyanok, akár a
lélektani kísérletek arról: milyen kölcsönhatás-
ban vannak az érzelmek, hogyan manipulálha-
tók, és miként működik az ember önfelmentő
mechanizmusa. Az ilyesfajta tudás veszélyes; a
mások veséjébe látó, cselekedeteiket kiszámító
és minderről ráadásul szellemesen fecsegő
kortárs könnyen válik népszerűtlenné, ki-vált,
ha drámaíró. Marivaux viszont sikeres volt

újrafelfedezését is ennek köszönheti -;
nemcsak okos és szellemes, de toleráns is. A
megbocsátás aranyködében nyugodtan fordít-ja
elénk gyarlóságainkat: könnyen megbocsátunk
magunknak.

Az Állhatatlan szeretők kísérleti alanya Silvia
és Arlequin, a csinos szolgálólány és nyájakat te-
relgető kedvese. A lány megtetszik a Hercegnek,
s mert az ország törvénye szerint neki az alattva-
lók közül kell feleséget választania, előállíttatja
Silviát. A leányzó azonban makacskodik, kitartó
jegyese szintén. Az ügyet a Herceg egyik szép,
eszes és romlott udvarhölgye, Flavinia veszi a
kezébe; részletesen kidolgozott és zökkenő-
mentesen végrehajtott lélektani hadművelete a
szemünk láttára rombolja le a két fiatal szerel-
mét, és mezteleníti le a két rokonszenves, egy-
szerű lélek úgynevezett erkölcsi tisztaságát. Ma-
rivaux persze nemcsak rombol, épít is: a lány a
Hercegbe, a fiú Flaviniába szeret bele.

A boldog összeborulások mégsem töltik el a
szépre, jóra és szórakozásra vágyó közönséget a
kívánt mértékű önfeledtséggel. Az árulás, a
hűtlenség mosolygós tálalásban, happy endre
hangolva is elbizonytalanít. Ettől a furcsa
bizonytalanságtól jó a Marivau-darab.

Lendvai Zoltán rendezése pedig azért dicsé-
retes, mert érzi ezt a bizonytalanságot. A csel-
szövő Flavinia megkapja ugyan, amit (akit) akar,
mégis bűnhődik. Bár azt mondja, tetszik neki az
egyszerű legény, nyilvánvaló, hogy a Herceg az,
akire vágyik. Az Arlequinnel ígért vagyon legfel-
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Görög László (Arlequin) és Tóth Ildikó (Silvia)

jebb elégedetté teszi, nem boldoggá. Viszont ő a
Radnóti Színház előadásának egyértelmű fő-
szereplője, a fondor udvarhölgy, Nagy-Kálózy
Eszter alakításában. A színésznő alkata, ha le-
het, még tovább bonyolítja a figurát. Kezdettől
fogva tudható, hogy Flaviniájának titka van; nem
kedvtelésből gonosz, hanem valami mély, elvi-
selhetetlen keserűségből, önkínzó módon fon-
dorkodik... Végül is kétszeresen reménytelen
érzelmei ellenében kell túljárnia mások eszén.
Mindez a játékban csak sejtetve van, kimondva
nincsen; s a marivaux-i szöveg szellemessége
kitűnően ellenpontozza Nagy-Kálózy komédiai
jelenlétének kétértelmű felhangjait.

A Silviát alakító Tóth Ildikó magabiztosan jut-
tatja el figuráját a teljes tagadástól a teljes behó-
dolásig, Papp János vendég jelmeztervező lon-
csos háziruhájában, trampli száras cipőjében
szuperrealista Hamupipőke; a Herceget alakító
László Zsolt legnagyobb feladata elhitetni, hogy
ezért a penészvirágért lángol hatalmas szere-
lemmel. Ugyanez Arlequin - Görög László - ré-
széről már csak azért is könnyedén elhihető,
mert kettejük közege (ami a nyelvben alig, inkább
a ruhákkal van jelezve) összekapcsolóan azonos
egy idegen miliőben. Mellettük Széles László és
Kerekes Éva egy-egy karaktert hoz, méltánylandó
lendülettel.

Papp János e századi ízlés szerint kortalan
ruhái rendjén valóak; sokkal inkább azok, mintha
korhűen, rokokóban tette volna a mai néző szá-
mára idézőjelbe a figurákat. Horgas Péter vendég
tervező díszletének legnagyobb erénye, hogy
olcsó és működik. A pompát rengeteg élő és mű
zöldnövény képviseli - ez nemcsak takarékos
(főleg megfelelő szponzor esetén), hanem
humánus is.

Az előadást indító jelenet keresettségét le-
számítva - amikor is némajátékszerű kergető-
zéshez asszisztálhatunk - arányos, jó tempójú,
kellemes színházat prezentál Lendvai Zoltán és a
társulat.
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