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Marivaux: A szerelem
és véletlen játéka - Miskolcon
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Similis simili gaudet - tartja a latin böl-
csesség. Hasonló a hasonlónak örül.
Akár elismerő, dicsérő, akár - gyakrabban
- gunyoros, becsmérlő értelemben citálja
valaki, a hangsúly az első két szóra esik.
Nem az igére.

Similis simili.
Hasonló a hasonlónak.
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A szép nevű Pierre Carlet de Chamblain
de Marivaux 1730-ban keletkezett, a sok
közül máig legkedveltebb színpadi műve a
hasonlóság komédiája. A hasonlóság-hoz
persze különbség kell, hogy nevetni
lehessen rajta. Minél hasonlóbbak bizo-
nyos különbségek, és minél különbözőb-
bek bizonyos hasonlóságok, annál szaba-
dabban áradhat a jókedv. A szerelem és
véletlen játéka úgy jelenik meg a miskolci
előadásban, mint háromszor két, egy-
másra páronként hasonlító ember külön-
bözőségének, illetve hasonlóságának víg-
játéka. Ketten-ketten úgy hasonlítanak,
hogy mindenki mástól különböznek; más-
felől meg különbözőségük lényege, hogy
senki másra nem hasonlítanak - csak
egymásra.

Talán kezdünk is már kissé belebolon-
dulni a követhetetlenül egyszerű, áttet-
szően zűrzavaros mondatokba? Ha igen,
a vendégrendező Valló Péter elgondo-
lása, célkitűzése tulajdonképp elvileg
csatát nyert. A mesterkéltség határáig
cifrázott-mintázott marivaux-i meseszö-
vésben a lehető legtermészetesebb és leg-
alapvetőbb önkéntes, akart, kölcsönös
emberi kapcsolat, a szerelem végzetes és
nevetséges, fölemelő és lesújtó káoszát
igyekezett megmutatni. Ámor szaporán
nyilaz - de az istenke Janus-arcú.

A darab ősi színjátéki fogásra épül. Az
egymásnak kiszemelt előkelő ifjú és leány
a puszta névnél, rangnál, hírnél többet
szeretne megtudni jövendőbelijéről; s
mert szerencsére mindkettejük atyja
felvilágosult férfiú, inasukkal, illetve
komornájukkal öltözéket cserélve álruhá-
ban gusztálhatja egyik a másikát. Van tehát
két szolgának öltözött urunk, tartozik
hoz-

zájuk két úrnak öltözött szolga. A férfiak is
és a nők is csak saját nagyszerű cselükről
tudnak, az eladósorba került Silvia apja és
unokabátyja viszont mindenről.

Ne részletezzük a maskarás kavalkád
ki-, majd visszafejlődésének epizódjait.
Azok szeretnek egymásba első pillan-
tásra, akiknek egymásba kell (és lehet)
szeretniük, ám mert mindenki tisztában
van azzal, hogy ő nem az, aki, és biztosra
veszi, hogy a másik az, aki, a bimbózó
szenvedélyek nem kecsegtetnek
kifesléssel. Amíg ki nem derül minden, a
szituációk vibrálását a rangkülönbség,
komikumát a szerepjátszás adja. Ahogy
fokozatosan megvilágosul mindazok
elméje, akikét megvilágosítják, a tévesztő
jel-meznél komolyabb érzelmi
erőpróbára is sor kerül. Legtovább Silvia
kisasszony ugráltatja, komorna képében,
a nekibúsult, inaskülsejű Dorante urat.
Ők nehezebben vergődnek vissza a
társadalmi grádics valamely felsőbb
fokára, mint ahogy Lisette és Pasquin le
tudtak huppanni az átmeneti magasból. A
hatalmas szociális távolság ellenére urak
és szolgák szerelme közt nincs különbség:
Valló rendezésében előbb a szegények,
aztán a gazdagok hemperegnek ugyanott
és ugyanúgy a színpad herses, tavasz-zöld
borításán, mely posztónak fű, fűnek
posztó.

A vígjáték eredeti címe kifejezőbb,
mint a magyarítás (Radó Antal, "irodal-
munk odaadó és szorgalmas munkása"
1908-ban a Nemzeti Színház számára for-
dította le a darabot. A gördülékeny pró-
zai textuson nem fogott az idő, noha az

elkerülhetetlen szöveggondozásra, ötle-
tek vérpezsdítő injektálására szükségvolt).
Le Jeu de l'amour et du hasard - hangzik
franciául A szerelem és véletlen játéka. Az
álruhacselt kitalálók és engedélyezők is
hazardíroznak. A kifejlet felől nincs két-
ségünk, mégis: immár egymásba szerel-
mes fiatalok bőrére megy a játék. Akit a
szívek mattcsapdája majdnem lesodor a
tábláról, az váratlan lélegzetvételhez,
lépéselőnyhöz jutván azonnal sakkot
mond választott királyának (és nem sek-
ket királynőjének, mivel a darabban kez-
dettől, s a legnagyobb kavarodások köze-
pette is a hölgyek diktálnak).

Valló a három felvonás alakoskodásai-
val a szerelmi cécókon túl a fölvett vagy
ránk kényszerült életszerepek gyorsan
tűnő örömeire és tartós nyűgeire is céloz.
Midőn visszafogja Marivaux komédiáját a
marivaudage-tól, s nem engedi, hogy
enyelgés, pipiskedés, társalkodás, poén-
hajsza legyen a dologból, az egyszerre
szí-ne-visszája élet nagy és gyorsan
eliramló kalandjának ábrázolásához talál
anyagot.
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A díszletet a rendező tervezte. Koncep-
cióját tér és építmény tolmácsolja leghí-
vebben. A forgószínpad korongját magas
palotafalak tagolják. A centrumtól erősen
elmozdított metszéspontjukból követ-
kezően változatos, négyzetes felületeket
képeznek, és különféle szűkebb vagy tá-
gabb, általában ék alakúnak ható tereket,
terembelsőket hoznak létre. Az ember
aprócskának tetszik a falak tövében.

Marivaux: A szerelem és véletlen játéka (miskolci Nemzeti Színház).
Molnár Zsuzsa (Silvia) és Mihályi Győző (Dorante)



A színterek nem szigetelődnek el egy-
mástól. A tégla helyén tüll, az üvegtáblás
lengőajtók fölött „emeletes" ablak, s az
egész körkörös, átlátszó labirintusrend-
szerben néhány sikátor. Szimultán tér,
szimultán játékkal. Szerelmek
születésé-nek röntgenképéhez a
színházasditól izgalomba jött kastély
szobáinak egy-másra rétegezése. A
figurák lélekben ide-oda járkálnak
valóságos és játszott énjeik között, ha
kell, színlelnek, ha nem kell, ruhától
függetlenül azonnal visszavedlenek;
egymással szemben egy-egy percre
azonnal igazi önmaguk lesznek (vagyis
például a kiurasodott Pasquin nyilváno-
san bele mer rúgni a szolga Dorante-ba,
de ha magukra maradnak, tűrnie kell érte
kamatostul). Ezt a szerephintáztatást,
általában pedig a cselekmény mozgal-
masságát, a kevés szereplős darab „alak-
sokszorozását" nagyon jól szolgálja a
díszlet, mely sebesen forog is nemegy-
szer. Összevissza futkorásznak benne
ilyenkor hőseink, keresik a helyüket,
keresik vagy kerülik a párjukat vagy a
„párjukat". Nincs számukra áttörhetet-
len fal, hiszen ezek a tüllös-ajtós-ablakos
falak nem falak. Ha meg fordítva nézzük:
csak falak vannak; minden csupa fal. A
komornának öltözött kisasszony azt hi-
szi, inast szeret; tudja, hogy rangkülönb-
ségük miatt nem szeretheti; mégis akarja
szeretni; végül szeretheti is, csak akkor
már nem az inast szereti. A van is, meg
nincs is, az az, de mégsem az, az ott, noha
másutt egyberímelteti az életet és a szín-
terét. Valló díszlete, a benne rohangászó
álruhás liliputiakkal, nem csupán forgó
színpadi szerkezet. Társadalomszerkezet.

Ne hallgassuk el, hogy a kulisszák
ideája jelesebb, mint küllemük. Egyre
gyakoribb jelenség, hogy rendezők ma-
guk terveznek játékteret. Csiszár Imre,
Paál István, Szőke István, Valló Péter

és mások munkái szinte kivétel nélkül
emlékezetesek - ami eszméjüket, szel-
lemi konstrukciójukat, a rendezői fölfo-
gáshoz igazított, abba belekomponált
működésüket illeti. Statikájuk, megépí-
tésük, teljes képük, látványuk azonban
szinte soha nem sikeredett szépen vagy
szépre. Miskolcon Varga György
szcenikus sem küszöbölte ki a díszlet
zavaró, diszharmonikus elemeit.
Ezekhez az ajtófogantyúkhoz nem
illettek ezek a silány drót fáklyatartók.
Az elöl árválkodó kővázák (az
egyikben pár percig virágcsokor, a
másikban zsebkendőre elég harmatnyi
víz) randán festettek. A bútordarabok
válogatását is érheti kifogás,
elhelyezésüket nem kevésbé.

A színházművészet története, alaku-
lása folyamán az elkülönülő és kiemel-
kedő rendezői mesterség mind több mű-
vészi és nem művészi funkciót olvasztott
magába. A rendező jobbára olyan mű-
vész, olyan - az előadásokért elsőren-
dűen felelős - színházi specialista, aki
esetleg munkájának egyetlen összetevő-
jét sem műveli magas fokon: sajátos
„ezermesterség" sűrűsödik abba az egy-
be, amit aztán, a rendezést, tehetségével
arányosan fejt ki. Ritka szerencse, ha a
színjátszás, az alkalmazott képzőművé-
szeti - tervezési - készség, az írás, a
zene-szerzés iránti fogékonyság: egy vagy
több adottság is a birtokában van. Valló
Péter-ről pályájának közelmúltbeli
zaklatottsága sem feledtetheti, hogy
univerzális érdeklődésű és tálentumú
egyéniség. Láthattuk már színészként;
emlegethettük rendezéseinek - főként a
kezdetiek-nek - festőiségét, színekre,
anyagokra, fényekre való érzékenységét.
Valószínűleg a későbbiekben is fog
díszleteket tervezni. Hasonló
invencióval tegye, mint eddig. De
alaposabb szaktudással és szigorral.
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A szerelem és véletlen játéka a forgószín-
pad körtáncával veszi kezdetét. Fölfedi,
meglobogtatja magát a tér, amelyet egy-
besimít nem mozgó holdudvarával a friss
zöld pázsit, mely szalonszőnyegként fek-
szik el odabent. Fúj a szél valahonnan,
kelmék, selymek libegnek, már-már be-
teges gyönyörűséget kelta hűvösen artisz-
tikus díszlettáj. A tájban mozdulatlan
fehér fababák állanak - olyanok, mint a
szabók próbabábui, mint a szobainasok.
Ruhafogasnak szolgáló válluktól fémtal-
pukig hullámzanak, lengenek, omlanak a
köntösök, a tarka anyagok, színes textí-
liák. A bábuk tojásdad arca: az arctalan
tojásdad arc arra néz, amerre forgatják.

A befejezés ugyanezt a képet ismétli -
fehérben. Nem lehet nem gondolnunk
arra: mit fújt el a szél?
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Nem könnyű a színészek leckéje. Mari-
vaux-t szinte egyáltalán nem, kortársait
is ritkán szokták műsorra tűzni mostaná-
ban a magyar színházak. Bele kell tanulni
a játékba, a stílusba; s persze a tiszta,
világos, mégis sokszorosan rétegezett
rendezői elképzelésbe.

A háromszor két szereplőpárból a tár-
sadalmilag legalacsonyabb rendű figurák
megformálóinak van a leghálásabb, s a
legmagasabban állóknak a leghálátlanabb
játszanivalójuk.

Silvia komornája, Lisette szerepében
Máhr Ági nyújtja az előadás legtartalma-
sabb, legkiegyensúlyozottabb teljesítmé-
nyét. Jelenlétéből az alak értése és életre
keltésének biztonsága árad. Erőltetettség
nélkül viseli a „föntet" és a „leptet" is, s
legjobb akkor, amikor az átmenetet
játssza: a szerelmes szobalányt, aki sze-
rény számításai szerint hamarosan úriasz-
szony lesz. Erezhető, hogy benne eleve
lakozott emberi, erkölcsi méltóság, s gaz-
dái mellett nem a hetvenkedést tanulta
meg, hanem használni a józan eszét, s ha
kell, kevésbé józan testrészeit is: Orgon
térdére úgy telepszik, mint aki már rég-
óta ismeri a kastély urának ölelését.
Máhr Agi, akinek már nemegyszer volt
módja gyakorolni a szobalányszerepek, a
tűzrőlpattant menyecskék konvencióit, a
hagyományokat őrizve, ám sablon nél-
kül, kedvesen és kedvre derítőn játszik.

Szirtes Gábor Pasquinje inkább ellen-
szenves, fenyegető, mintsem talpraesett,
furfangos inas. Sunyi, pákosztos, faragat-
lan alak: amikor Dorante bajban van, az
erejét fitogtatja vele szemben, s mindjárt

Szirtes Gábor (Pasquin) és Máhr Ági (Lisette) a Marivaux-eléadásban



gyáva, ha elpártol mellőle az alkalmi
szerencse. Az előadás belső egyensúlya
megsínyli, hogy ez a funkció ily negatívra
sikeredett, és Szirtesnek sem tesz jót, ha
ennyire enged karikírozótehetsége szél-
sőségeinek. Az a gyanúnk, hogy Lisette
legföljebb ideig-óráig szerethet bele ebbe
a tahóba.

Molnár Zsuzsa és Mihályi Győző ket-
tőse egyhangúbban röpköd. Silviában
szinte egyetlen pillanatra sem látjuk a
botcsinálta komornát: ő mindig az a
rátartiságában vonzó leány, aki a kezdet
kezdetén a szerelmi házasság jogát köve-
telte magának, a parancsolt frigy ellen
lázadva. Így az egy személybe zárt iker-
alak testvértelen marad.

Dorante kisfiússága, álmatagsága, ér-
zelmessége egykori Romeo-alakításának
emlékeit hívta elő Mihályi Győzőből
(vagy csak a nézőjéből?) - a férfibáj, a
megnyerő emberség mögül viszont nála
is hiányzanak az ellenoldal, az inaskodás
jegyei. Ha erőteljesebben körvonalazná a
saját szolgáját, kevésbé lenne a már a tit-
kok nyitjára jutott Silvia szolgája; a
kevésbé gyúrható „ellenfél" feszültebbé
tehetné a jeleneteket, amelyekben a maj-
dani feleség Silvia már előlegben karmo-
lássza jövendőbeli férjét.

Szakács Györgyi inkább a nemis min-
dig ruhaként fölhasznált anyagokkal, szí-
nekkel, textilfelületekkel tűnik ki, mint-
sem a jellemekről csak a legszükségeseb-
bet közlő jelmezekkel. A díszlet, jellegé-
ből és méreteiből fakadóan, valószínűleg
nem tűrte, elnyelte volna az egyénítettebb
öltözékeket is. Akadnak zavaró mo-
mentumok - például Silvia nem hord-
hatna arannyal sújtott elegáns köntöst a
még „vak" Dorante előtt, hiszen így oda a
rá nem döbbenés illúziója.

Véletlen-e vagy sem - pompásak az
előadásban viselt fejfedők. Kalapok, ken-
dők, sapkák, szalagok, egyebek. Körtvé-
lyessy Zsolt Orgonjának vöröslő turbán-
féle jutott, Bregyán Péter Mariójának
fehér homlokborogatás, a szenvedélyes
kártyás örökös másnaposságát orvoso-
landó. Ők ketten természetesen nem al-
kotnak párt, mégis összetartoznak, lénye-
gében egy szerepet kettőznek: moso-
lyogva figyelik, miként próbálgatják egy-
mást és szerepeiket a fiatalok - tudván,
hogy megy, megy úgyis minden a maga
útján. Színészek nem szoktak rajongani
ezekért az apa- és bácsikaszerepekért - ők
kitesznek magukért. Körtvélyessy nesz-
telen, fölényes, nagyvilági, jóságos, és
bár szigorúnak álcázza magát, mindenen
mosolyogni tud: elég bölcs ahhoz, hogy

ha bekötik a komorna, Lisette fejét, ne
sajnálja a ligetet, melybe néha el-elláto-
gatott felüdülni. Liget - lesz másik.

Bregyán Mariója, aki a nagyobb hecc
kedvéért egy ideig azzal szórakozik Do-
rante bosszúságára, hogy maga is teszi a
szépet húgocskájának, ugyancsak végig-
somolyogja vékonyka szerepét. S csak
úgy dől belőle az árvaság.

Valamennyi színészről kell legyen te-
hát jó szavunk, a Valló Péter koncepció-
jától megkívánt ingamozgás azonban hi-
ányzik. A rendezőnek is mintha a kelleté-
nél több idejét vitte volna el a bonyolult
beosztású és mozgású tér szervezése, a
szemléleti-érzelmi fővonalak kimunká-
lása, mint az egyes jelenetek és jellemek
precíz aprómunkájának csiszolása. Ritkák
az olyan tartalmas epizódok, mint például
Mario és Dorante egyetlen kardot kézből
kézbe hajigáló gyilkos társalgása,
amelyben egy csöpp vér se hullik, az
egész mégis vérre megy. Az önpróba, a
társ próbája, a szerelem próbája, a nagy
próbajáték erősen megérzi, hogy kellő
finomításokra nem futotta.
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Az 1987. május 6-i esti előadáson a
(diák)-közönség egy része is mintha
próbababának tekintette volna a
színészeket. A karzaton ülők
megátalkodottjai rágógumi léggömböket
pukkantottak, viháncoltak, a félhangosnál
hangosabb folytonos beszéddel ingerelték
a szereplőket, hátha elveszítik a
béketűrésüket.

A fiatal színházi közönség alpári visel-
kedéséről, tisztességes produkciók áldo-
zatos munkáját szétzúzó éretlenkedésé-
ről éppen miskolci példa nyomán írt
Mészáros Tamás a közelmúltban, s más
cikkek, híradások is érintették a kérdést.
Semmi esetre sem szabad ezt a gondot
egyetlen városhoz, egyetlen színházhoz
kapcsolni. A helyzet enyhítéséhez sem
igen járulhat hozzá e bírálat, kisebb rész-
ben a színházak közönségnevelő törek-
véseit, nagymértékben az iskolai, peda-
gógusi munka hiányosságait kritizálva.
Mindenesetre Miskolcon nem akadt fel-
nőtt, aki erélyes szóval csöndre intette
volna a rendetlenkedőket - a földszintről
fölkiabálni pedig.. .

Nem lehetek teljesen bizonyos abban,
hogy A szerelem és véletlen játéka épp
olyan, mint amilyennek lefesteni próbál-
tam. Még annyira sem lehetek bizonyos,
mint máskor, hiszen hiába a valamelyes

szakmai rutin, az elfogulatlanság, a „be-
látás", amely előnytelen körülmények
között is megsejteti az előadás valódi ér-
tékeit: Szirtes Gábor talán visszafogot-
tabb lett volna, Molnár Zsuzsa talán szí-
nesebb lett volna, ha nem gyülemlik ben-
nük a zajongás okozta idegesség.

Abban azonban bizonyos vagyok, hogy
az előadás végeztével helytelen volt „meg-
torolni" a maroknyi renitenskedő visel-
kedését-az egész közönségen. Lehullott
a függöny, kigyulladtak a fények - és a
színészek nem hajoltak meg. Szubjektíve
igazuk lehetett. A mesterségük, a hivatá-
suk színe előtt nem volt igazuk.

S vajon nem ártottak-e inkább, mint
használtak?
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A darab végén lehull az álruha, minden
jóra fordul. Minden jó, hajó a vége?

Hasonló a hasonlónak örül. Úr az
úrnak, szolga a szolgának. Úr szolgát,
szolga urat nem most nem szerethetett -
ezúttal még bajt is okozott volna, ha sze-
ret -: általában - öröktől? - húzódnak
ember és ember között azok a látható és
láthatatlan határok, amelyeket átgázol-
hat, átszáguldhat a szerelem; csak épp
átlépni nem tudja őket.

Valló Péter azzal a közelítéssel dol-
gozta ki Marivaux komédiáját, amelyet
például egyes Shakespeare-művek (pél-
dául a Vízkereszt vagy amit akartok) ese-
tében alkalmaztak sikerrel hazai és kül-
földi rendezők. Az álruhalehullik, mégis
letéphetetlen. Dorante és Silvia - most
már mint Dorante és Silvia - az ifjú éjfe-
kete, díszes palástjának burkában távoz-
nak a színről. Ok ketten, nemes jellemek,
vonzó fiatalok, már nem csupán hasonlí-
tanak egymásra. Egyek: egy test a szere-
lemben és a köpönyegben.

De ott van-e még a nyomukban a
gaudet?
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