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Novák Eszter kissé átalakította a Sediánszky Nóra
fordításában a klasszikus verziónál amúgy is fris-
sebbnek, elevenebbnek tûnô szöveget. Átírt, behe-
lyettesített, felcserélt, de mindent mértékkel; alapve-
tôen sem a történeten, sem a figurákon nem változ-
tatott. Csempészett némi atelier-humort a játékba,
szöveg- és zenecitátumokkal ékesítette vagy éppen
ellenpontozta Goldoni humorát (ami által a jellem-
komikum mellé egy másik „humorréteget” is épített,
s noha ezek a teátrális poénok nem feltétlenül illesz-
kednek a szöveg hagyományosabb humorához, nem
is hatnak zavaróan – legfeljebb lesz, aki ezen, s lesz,
aki azon nevet). De nemcsak a humor többrétegû,
hanem maga a játék is. Mirandolina és Ripafratta lo-
vag kapcsolatát Novák elfogulatlanul, több nézôpont-
ból, sablonoktól mentesen láttatja. Noha a lovag sok
frázist elmond a nôkrôl, társai viselkedése pedig so-
kat elárul a férfiakról, a két fôszereplô nem mint „a
nô” és „a férfi” áll szemben egymással. Két öntör-
vényû, makacs, büszke, minden hamis látszat elle-
nére egészséges önértékelésû ember küzdelme, ra-
gaszkodása, szeretete és gyûlölete ez a kapcsolat.
Mely kapcsolatnak megvannak a maga nagy fordula-
tai, átverései, ôszinte pillanatai. 

A Cserhalmi György játszotta lovag nem nôgyûlö-
lô krakéler, nem a lányokkal, asszonyokkal, hanem
inkább a felszínes, üres csillogásra, csalásra, fölös
konvenciókra épülô világgal van baja. Tipikus non -
kon formista, aki nem is annyira a szíve mélyén szom -
júhozza azt a szeretetet, törôdést, melyet Mirando -
linától részben meg is kap, de talán nem csak rész-
ben kaphatna meg. Cserhalmi meggyôzôen játssza
el azt a folyamatot, ahogy a lovag leveti a nôgyûlölô
álarcát, önmaga elôl is rejtegetett érzelmeivel mind-
inkább tisztába kerül, majd minden pózt és manírt

feladva teljes szenvedéllyel vállalná a kapcsolatot.
Hasonlóan összetett, bonyolult lelki folyamatot ábrá-
zol Tóth Ildikó Mirandolinaként. A kezdetben csu-
pán a nôi büszkeség által táplált játék számára is
mind komolyabbra fordul, ô is egyre jobban belebo-
nyolódik a saját maga által vetett érzelmi csapdába.
Ami eleinte még kimódolt kedvesség és megjátszott
perlekedés, az a végére erôsen átélt, megélt szenve-
déllyé válik. A két színész markánsan, önnön erôs és
gazdag színészi személyiségére támaszkodva építi
fel ezt a vibráló, szenvedélyes kapcsolatot, ráadásul
mindkettejük alakítása sokszínû és szórakoztató is.
Olyan színekben, árnyalatokban, hiteles emberi
gesztusokban gazdag ez a kapcsolat, melyek talán
még a dráma mélyrétegeiben sem igazán vannak je-
len. Goldoninál Mirandolina inkább csak megper-
zselôdik, érzései valóban Fabrizióhoz kötik, így ha
nem is könnyedén, de komolyabb sérülés nélkül
szállhat ki a játékból. Ez az elôadás azonban azt su-
gallja, hogy ez a két ember egymáshoz tartozik. S nem
igazán ad magyarázatot arra, hogy akkor miért is
nem lesznek végül egymáséi.

Merthogy abban a fôhôsöket körülvevô világban,
melyet Novák Eszter rendezése mutat, mintha
amúgy minden Ripafrattát igazolná. Idióták, ha-
szonlesôk, félvilági figurák grasszálnak, emberi ér-
zésre egyikük sem igen méltó. A legrokonszenve-
sebbnek még mindig Fabrizio, a pincér tûnik (Mi -
hályfi Balázs korrekt, de a sablonokon túl nem lépô
alakításában), ám az apai ígéret hangoztatásán túl ô
sem tesz semmit a fogadósnô szerelméért. Alba fiori -
ta grófot Novák színészi múlttal ajándékozza meg,
így aztán nem esik nehezére jól megértetni magát az
„oltalmat keresô” színésznôkkel. Akár pompásan
ironikus, a színházra, színészsorsra reflektáló jele-
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gen nagy kavarodással, kapkodással kezdôdik a Vidám Színpad elôadása; a fontosabb szereplôk változa -
tos formában keresztülnyüzsgik magukat a színen. Ez a nyitány nem is annyira a commedia dell’artét 

juttatja eszünkbe, inkább valamilyen dinamikus bohózat felütésének érzôdik. Jöhetne most a jól bevált 
fordulat, mely szerint a nyitány hû tükre az elôadásnak, vagy éppen fordítva, szöges ellentétben áll 
a késôbbiekkel – de egyik megállapítás sem lenne igaz. A Novák Eszter rendezte elôadás nem a bohózati
sablonok mentén halad persze, de azért sok nevetnivalót kínál, s noha szép emberi pillanatok születnek
olyan pontokon, ahol óvatlanul el is lehet viccelni a szituációt, másutt túlságosan viccessé válik az is, 
ami komorabb, ambivalensebb is lehetne.
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netek születhetnének itt; nem a színészek – Schlan -
ger András, Kovács Vanda és Borbás Gabi – hibája,
hogy ez nem történik meg. Nemcsak a reflexió hi-
ányzik a második felvonás elejének ebbôl a jelenetébôl,
de a rendezôtôl felettébb szokatlanul a személyesség
is – így az egész megmarad az általános viccelôdés
szintjén. A két színésznô karaktere legfel jebb annyi-
ban üt el a konvencióktól, hogy a rafináltabb, domi-
nánsabb karaktert játssza a fiatalabb színésznô
(Kovács Vanda), ám lényegi jelentése, konzekvenciá-
ja ennek sincs. Reflexió pedig legfeljebb „Zeno”
alakjánál fedezhetô fel, mivel Kárász Zénó e néven
játssza a lovag szolgáját – gondolnánk, önironikusan

utal ez egyfajta színészi magatartásra, alkotói mód-
szerre. De Kárász ezúttal is éppen annyira adja ön-
magát (vagyis nem többé és nem kevésbé) a szerep
helyett, mint más, általam látott alakításai esetében.

Az pedig már bizonyosan nem önreflexió, hogy
Magyar Attila is szokott, jól bevált eszközeivel mu-
lattat. A maga nemében persze nagyszerûen. Az el-
szegényedett semmirekellô rátarti agresszivitását
színesen és hatásosan karikírozza, érzékelhetôen
nagy sikert aratva, de a megalázott vesztes fájdalma,
tétovasága, szerencsétlensége, vagyis a komikum
mögötti tragikum teljes egészében hiányzik a látvá-
nyos alakításból. Pedig ez kapcsolódási pont lehetne
Mirandolina és Ripafratta komikum mellett-mögött
megélt drámájához. Ám így – minden bizonnyal
koncepcionálisan – a fogadósnô és a lovag maradnak
az elôadás érzelmeket megélni képes, valójában kap-
csolatot is csak egymással kiépítô, minden és min-
denki felett összetartozó figurái. Ami rendben is len-
ne, ha a játék végén maguk mögött hagynák ezt az
üres világot, s boldogan élnének, amíg meg nem hal-
nak. De mint tudjuk, Goldoni más véget szánt a tör-

ténetnek, s ez a vég ebben az elôadásban így csak-
nem értelmezhetetlen. Mirandolina az emberi kap-
csolatoktól visszalép az üressége miatt komolyan
nem vehetônek ábrázolt világba, hogy egy jelentékte-
len pincérnek nyújtsa kezét. Megértem persze, hogy
az alkotók nem vállalkoztak a mû végének teljes át-
írására (bár ez esetben nekem nem lett volna elle-
nemre). Ám akkor valamiképpen e két, élesen eltérô
eszközökkel ábrázolt világot mégis közelíteni kellett
volna egymáshoz – vagy eleve nem kellett volna ilyen
éles kontraszttal élni. Mert így kicsit a hitelét veszti
az elôadás. Ami persze nem feledteti a drámát és
szenvedélyt, melyet Tóth Ildikó és Cserhalmi György

alakítása korábban közvetített, és természetesen a já-
ték egészét utóbb sem fogjuk kevésbé mulatságos-
nak érezni. Csak éppen – miközben örömmel nyug-
tázzuk, hogy valószínûsíthetôen komoly közönségsi-
ker is született – kesernyésen konstatálhatjuk egy
minden részletében izgalmas és egységes, jelenté-
keny elôadás elmaradását.
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