
adás legteljesebb részét hozza el. Itt végre
arányba került színészi munka, tempó,
cselekmény. A „német nyomorúság" e
formája olyan abszurd és igaz lett, ami
túlemelte e képet az előadás egészén,
részévé válik majd azoknak a víziószerű
emlékeknek, melyeket az ember évekkel
később egy-egy előadásból felidézhet.

Örömmel veti magát a játékba Molnár
Piroska és Helyey László is. Berg házas-
párjuk erőteljes karakteralakítás, kellő
humorral és érzékletességgel. Molnár is,
Helyey is képesek arra a Kaposvárra igen
jellemző intenzív színpadi jelenlétre, ami
szükséges is ahhoz a minuciózus,
részletező játékmodorhoz, amelyet Máté
vezényel.

Kaposvár újabb „nemzedéke" is jól
vizsgázik: Mészáros Károly Fritze vagy
Magyar Tivadar Patus diákja jól illesz-
kedik Gyuricza István (Bollwerk diák) és
a Wenzeslaust alakító Dánffy Sándor
játékmodorához. A vendég Szalma Tamás
pontosan érzi a paródia súlyát, és
Wermuthja egyike a legpontosabban
megrajzoltnak: marionettszerű gépjellege
mögül újra és újra előtör a kényszeredett
fegyelmét feladni kész, unatkozó és
féltékeny ember.

Külön ki kell emelnünk Khell Zsolt
díszletét, aki hatalmas, forgatható, hajto-
gatható, guruló monstrumot épített, amely
hol zongora, hol harmónium vagy hallei
diákszoba, illetve Wenzeslaus lakása,
esetleg Bergék szalonja. A szerkezet
minden jelenethez kellő teret teremtett, de
ugyanakkor elég üresen hagyta a tér
egészét: azaz nem kel-tette a polgári
berendezettség itt valóban felesleges
illúzióját. Máté rendezése és Khell díszlete
ugyanarra a gondolkodásmódra vallanak.
Ez az előadás vissza-utasítja a primér
valóságábrázolást, illúziókeltést. Kihívó
kívánt lenni, és értelmezésre szoruló,
szándékosan több értelmű és kellően
könnyed.

Bertolt Brecht: A nevelő (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította és a verseket írta: Eörsi István.
Díszlet: Khell Zsolt m. v. Jelmez: Cselényi
Nóra, Csákányi Eszter. Zene: Hevesi And-
rás. Szcenika: Hernesz János. Rendező: Máté
Gábor.

Szereplők: Lukáts Andor, Hunyadkürti
György, Csernák Árpád, Mészáros Károly,
Helyey László, Molnár Piroska, Varga
Mária, Csorba András, Nagy Mari, Dánffy
Sándor, Igó Éva, Szalma Tamás m. v.,
Magyar Tivadar, Gyuricza István, Pálfy
Alice, Pörge Erika, Milák Hajnalka, Kiss
Andrea, Miczky Stella.
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Poszeidón átka

A Trójai nők Debrecenben

Soha ilyen aktualitással nem szólhatna
Euripidész-Sartre drámája hozzánk, mint
most, amikor műbolygókat égre irányító,
csodálatos emberi nemünk elegendő
nukleáris bombát is felhalmozott ahhoz,
hogy akár egész planétánkat fel-robbantsa.
Hiszen Euripidész csupán a szicíliai
hadjáratra induló athéniakat inti a görög-
trójai háború mitológiai példájával; Sartre
már két kontinenshez küldi üzenetét: a faji
gyűlölet földrészeket borít vérbe. Milyen
„más távlatot ád a halál már" a
legszebbnek nevezett háborús drámának
egy lehetséges csillag-háború küszöbén?

A debreceni színház rendezője, Gergely
László, felmérte a Trójai nők mai
akusztikáját, és - szándéka szerint - koz-
mikus méretűvé próbálta tágítani a há-
borúellenes vádiratot. Holott e rend-hagyó
tragédia sokféle útra csábíthatta volna.
Meg lehetne borzongatni a nézőt lélektani,
(sőt mélylélektani) horrorral; gyarló
természetünk eredendő kíváncsiságát
kielégítve bemutatni, hogyan viseli el az
anya, mikor kisgyermekét ki-tépik
kezéből, hogy megöljék; mi játszódik le
egy szerencsétlen öregasszonyban, amikor
férjét, gyermekeit is elpusztították, s
egyetlen unokája holttestét rakják karjába;
van-e emberi érzés a parancsot végrehajtó
hóhérban stb. Vagy el lehetne játszani
ugyanennek fel-emelő mintáját, amikor
lenyűgözve szemléljük az elviselhetetlent
is elviselő emberfeletti egyéniségek
tragikus sorsát. De ki lehetne hegyezni a
sartre-i magára maradt „isten-ember"
szorongására, melyben Euripidész teista-
ateista dilemmája is meghúzódik: a
könyörtelen istenek által meghatározott
emberi világ vagy az ember alkotta isteni
szféra lété-nek kérdése, Euripidésszel
szólhatna a dráma a vak sors és a
lebírhatatlan ösztönök tépázta ember
hányódásáról, Sartre-ral pedig a
szabadságra ítélt egyén döntési és
választási kötelezettségéről. Avagy a
hazájukat védő hősök örök példázatáról,
illetve a győztest és le-győzöttet egyaránt
megsemmisítő háborúról.

Euripidész és Sartre tollán ugyanis

a trójai háború befejezése utáni pillanat
olyan különös lírai drámává formálódik,
ami fölöttébb alkalmas napi politikai
töltetű, harsogóan közéleti színmű és
filozófiai, pszichológiai kérdéseket bon-
colgató individuális játék bemutatására is.

A Trójai nők a háború következmé-
nyeivel indul. Már minden eldőlt: a várost
felégették, védőit megölték, a görög sereg
zsákmányával készülődik hajóra szállni.
Az istenek azonban meg-elégelték a
gyilkos küzdelmet, és - Odüsszeusz
kivételével - a Hádészba küldik majd a
győzteseket is.

Euripidész-Sartre tragédiája - a
klasszicista drámákhoz vagy a modern
szín-művekhez hasonlóan - jószerivel a
lélek bensejében játszódik le. Hekabé, a
trójai királyné, leánya, Kasszandra, Apolló
szűz papnője, a hős Hektor özvegye,
Andromakhé társnőivel együtt örökre
elbúcsúzik hazájától, felkészül a rabságra,
a halálra.

Gergely László a Trójai nők utolsó útjára
rávetítette annak az útnak a végét, amelyre
mintegy rálépett az emberiség: a föld
teljes kipusztulása előtti .momentumot,
amikor elhomályosul a nap, sűrű porfelleg
veszi körül bolygónkat, kihűl a föld, s a
még életben maradt néhány tengődő lény
elindul a biztos halálba.

Ezt a szörnyű víziót egyrészt Khell
Csörsz díszlete és a fényhatások, más-
részt a keretjáték megtoldása, némi meg-
változtatása volt hivatott felidézni.

A debreceni Kölcsey Művelődési Köz-
pont színházterme ideális helyszínnek
bizonyult az előadás számára. A szín-
padot sem zenekari árok, sem függöny-
tartó keret nem választja el a széksoroktól,
így a nézők egy fedett amfiteátrumban
érezhették magukat. A pódium-szerű
játékteret a díszlettervező beépítette egy
felégetett vár barnásfekete ma-
radványaival. Por borítja a földet, a kietlen
falakat, sehol egyetlen zöld növény.
Barlangszerű nyílásokból tűnnek elő a
szereplők, s valahol a félelmetes háttérben
vesznek el. Andromakhét vas-ketrecben
zúdítják alá: a kerekek csikorgása egy
kipusztult vidék váratlan lármájának
tetszik. A derengő sárgásbarna horizonton
furcsán világít a hatalmas nap, fénye hol
felerősödve lángba borítja a látóhatárt, hol
elkomorulva végső sötétséggel fenyeget.

Ebben az expresszív hatású képben



jelenik meg egy csavargó. Elnyűtt ruhá-
jában, bakancsából kilógó rongyokkal,
nyers répát rágcsálva mintha a város-széli
guberálók közül vetődött volna ide.
Szemügyre veszi a tájat, ujját végig-húzza
a földön, megszagolja, megnyalja a
ráragadt port, aztán egykedvűen el-
morogja Poszeidón isten szavait: „Oh
balga ember! Mennyi várost porba dönt

Sok templomot, sírt, a halottak szent
helyét / Feldúlja és megássa ön-sírját
vele." Ezután kezdődik a darab keret-
játéka: vakító fénycsóvában, gomolygó
füsttel körülvéve, túlvilági jelenésként
tűnik fel szigonyával Poszeidón, aranyos
vértben és sisakban Pallasz Athéné;
fennkölt csetepatéjuk bevégezvén, ki-
mondják a kádenciát: Trójának vége, s a
görögöknek is veszni kell.

A darab zárójelenetében pedig, amit
egyébként Sartre illesztett a drámához,
ismét megjelenik Poszeidón, dicsfénnyel
övezve elregéli Hekabé sorsát, majd
elhajítva szigonyát, tehetetlen ember-ként
leül a földre, és reménytelenül közli:
„Háborúzzatok csak, hülye halandók ...
beledögöltök / mind." (Illyés Gyula
fordítása.)

Voltaképpen nem sok magyarázatra
szorul Gergely László rendezői fogása.
Isten és ember számára nem marad más,
mint rezignáltan konstatálni a tényeket:
befejeződött az emberi nem pályafutása.
Nincs kiút, a csavargó nem fogja újra
kezdeni az életet, Poszeidón lemondott
arról is, hogy megátkozza az embert.

Feltehetnénk a kérdést: ennyire
pesszimisztikusan látja és láttatja Gergely
László a jövőt? Nem, mert a direktre
hangszerelt keretben hagyományos tra-
gédia játszódik le, melyben a halállal
szembenéző, sorsvállaló hősnők végül is
felmagasztosulnak.

A keret és a színjáték tehát egy anti-
nómia két pólusának tetszik: az emberi
szellem fejlődése olyan fokra ért el, ami-
kor totálisan meg tudja semmisíteni -
önmagával együtt - mindazt, amit
létrehozott, de képes arra is, hogy múlt-
jával együtt továbbépítse önmagát és a
világot.

Alig vitatható Euripidész és Sartre
gondolatának ennél korszerűbb értelme-
zése. Hogy a debreceni előadás mégsem
tudta e mához szóló üzenetet katartikus
hatással közvetíteni, annak okát egy-részt
abban látom, hogy a rendezői keretjáték
és a színpadkép önmagában

véve nem elég hangsúlyos effektus az
antinómia egyik tételének erőteljes állí-
tásához, s még kevésbé tudták a tragédia
szereplői a másik tételben foglaltakat
képviselni.

A Trójai nők cselekménye jószerivel
 lazán összefűződő - lírai monológokból,
illetve - Sartre-nak köszönhetően
 néhány nagyívű jelenetből áll. Ez olyan
drámai és színpadi egyéniségeket kíván,
akik egyetlen jelenetben ki tudják
bontakoztatni a klasszikus tragédiák hős-
nőinek teljes drámáját. A debreceni
előadásból leginkább ezek a nagy egyéni-
ségek hiányoztak.

A Hekabét játszó Hegedűs Erzsire
súlyos feladat hárult. Bár ő végig a színen
van, kálváriájának legszörnyűbb stációit
kell végigjárnia. A dráma kezdete-kor már
mindent elveszített, hazáját, trónját,
családját, de még át kell élnie egyik
leányának, Polyxenának halálát, a
másiknak, Kasszandrának és menyének,
Andromakhénak elhurcolását, egyetlen
unokájának meggyilkolását, a leggyűlöl-
tebb ellenségeivel, Menelaosszal és
Helénával való találkozást. De a szenve-
dés és megaláztatás egyre mélységesebb
bugyraiban is lázad és küszködik sorsa
ellen, szenvedélyesen gyűlöl és szeret,
vádol, harcol a körülötte élőkért és
holtakért. A legyőzhetetlen ember jel-
képe, ahogy Poszeidón - az utókor
nevében - megörökíti: „Kősziklának
teremtelek újjá / itt, a partod előtt, itt
harsogod . . . / jajodat és igazad."

A darab kezdetén a sötétségből lassan
kibontakozó színpadon elöl, alig észre-
vehetően, beleolvadva a szürke földbe,
hever összeomolva a királyné. Aztán
megmoccan az élettelennek látszó test:
nehézkesen, szavanként, mondatonként
támasztja fel magát, hogy majd király-
nőként kiegyenesedve kikiabálja panaszát.
Hegedűs Erzsi rekedtes hangja, mélyről
jövő nyöszörgése megrázóan adta vissza
az összetört asszonyt, de haragja teljében
is inkább szánalomra méltó, szerencsétlen
maradt, akit csupán asszonyi haragvás és
kétségbeesés irányít, semmint az abszolút
erkölcsi igazság, a jogos gyűlölet és
bosszúvágy. Gyengéd szeretettel ölelte
magához unokáját, féltékeny anyósként
intette menyét, de mint házsártos
szomszédasszony perlekedett
Menelaosszal és Helénával, holott miattuk
lett földönfutó rab-szolga. Sohasem tudott
igazán fölmagasodni Poszeidón jóslatát
megelőlegezve - önmaga szimbólumává.
Aki

nem emelkedik magasra, az nem tud
igazán mélyre zuhanni. Hegedűs Erzsi
játékából a mélységek és magasságok
hiányoztak, alakítását inkább a gúzsba
kötött kétségbeesés jellemzi. Többek
között emiatt halványult el a rendező
gondolata: a pusztuló világgal szembe-
szegezni Hekabé példáját, azt, amit éppen
Hekabé mond ki: „Eltűnünk és mégis
emelkedünk!" Hozzá kell azonban tenni,
hogy Hegedűs Erzsinek nem voltak
igazán nagy partnerei sem. Pedig Sartre
szikrázó párbeszédeihez, kérlel-hetetlen
logikájú érv-ellenérv összecsapásaihoz
egyenlő ellenfelekre lenne szükség.

Andromakhé szerepében Simon Ma-
rinak Hekabéval merőben ellentétes egyé-
niséget kellene megtestesítenie. Hekabé
egész Trójáért jajong, Andromakhé férjé-
ért, csöndes, zárt otthonáért, nyugalmáért.
Ám neki a szűk családi kör éppúgy az élet
értelmét, célját jelenti, mint Hekabé-nak a
szülőföldhöz, népéhez való ragaszkodás.
A közös sors és az egyetlen gyer-
mekunoka köti össze őket. Simon Mari
csupán valamiféle méltóságteljes kívül-
állással érzékeltette Hekabétól elütő
lényegét. Belenyugodott abba, hogy nincs
folytatása eddigi életének, s mintha fiának
elvesztése sem rendítette volna meg
igazán. Ekkor kellett volna a gyengeség
és védtelenség mögül felvillantani a
gyermekét védő anya emberfeletti erejét.
Simon Mari szavai üresen haltak el a
színpadon, szenvedését inkább a szöveg,
semmint belső átélésből táplálkozó
érzelmek tették nyilvánvalóvá. Eszközei
nem voltak elegendők a magára maradt
feleség kiszolgáltatottságának és a
gyermekét szerető anya elviselhetetlen
fájdalmának érzékeltetésére.

Heléna - Szennyai Mária - sem igazolta
a képzeletünkben és a mitológiában élő
varázslatos nő képét. Pedig Sartre az
ellenállhatatlan szépség, a „casus belli"

alakját a megdöbbentő okosság
ugyancsak ellenállhatatlan, racionális
erejével erősíti meg. Heléna minden
helyzetet a maga javára tud fordítani,
pillanatok alatt kitapogatja ellenfele
gyöngéjét, kiválóan ismeri az eredményes
taktikát, melynek segítségével a tá-
madottból azonnal a támadó szerepét
veszi föl, és olyan megejtően tud hazudni,
hogy minden szavát el kell hinnünk.
Ráadásul a drámában neki van egyedül
valóságos tétje, cselekvési lehetősége.
Egyedül tőle függ, hogy menten meg-
ölik-e, vagy ismét diadalmas királynő-



Simon Mari a Trójai nők debreceni előadásában Csendes László, Szeli Ildikó és Hegedűs Erzsi a Trójai nőkben
(Sárközi Mariann felvételei)

ként foglalja el helyét Menelaosz oldalán.
Szennyai Máriának már a megjelenése

a Pilinyi Márta tervezte jelmez is oka -
sem sikeredett hatásosra. A színpad bal
oldali magaslatán kilépő színésznő szűk,
fantáziatlan ruhájában szinte eltűnt
hatalmas és különös kalapja alatt. A szín-
pad előterére lesétálva pedig jellegtelen
úriasszony lett belőle. Szennyai Máriából a
megfejthetetlen női vonzerő és a ravasz
okosság hiányzott. Jóformán tehetetlenül
állt Hekabéval szemben, a rázúdított
vádakat alig fordította vissza ellenfelére.
Menelaoszt néhány sztereotip gesztussal
igyekezett vissza-hódítani. Pedig ebben
kezére játszott a Menelaoszt alakító
Horányi László, aki igen rövid idő alatt és
eléggé egy-értelműen „beadta derekát".
Ezáltal persze elveszett az eredeti
szövegnek az a finoman talányos lebegése,
melynek segítségével Sartre a nézőre bízza
a folytatást: csakugyan megbocsátott-e
vagy sem Menelaosz Helénának.

Horányi László sem használta ki
nagyjelenetét. Helénával való párviada-
lának feszültségét kioltotta gyors maga-
megadásával. A tíz évig harcoló görög
sereg egyik vezérének alakját egy ki-
éhezett férfi képletére egyszerűsítette. Ha
valóban egyetlen nőért áldozza fel a
görögöket, semmisíti meg Tróját, akkor
értelmetlen karikatúrává degradál-ja a
háborút. Menelaosz a dráma szövege
szerint is ennél többért: becsületéért,
önmagáért és a görögök-ön esett sérelem
megtorlásáért harcolt. Eközben
megcsömörlött ő is a gyilkolástól,
szarkazmussal teli, tépelődő, bizonytalan
ember lett. Horányi mindezt fenn-

héjázó pökhendiséggel, az ellenség iránti
érzéketlenséggel pótolta.

Az előadás két árnyalt alakítása Jancsó
Sarolta és Csendes László nevéhez kap-
csolódik. Jancsó - Kasszandra alakjában --
táncolva, énekelve lépdel elő a
sötétségből. A jövő titkának és a bosszú
bekövetkeztének biztos ismeretében le-
számolt saját sorsával és a világgal. Ez
kölcsönöz színpadi jelenlétének súlyos
értelmet. Erőt önt anyjába és társaiba
azzal, hogy közli velük jóslatát, bátorságra
és helytállásra ösztönzi a csüggedőket.
Megható lelkierővel fordítja át halotti
táncát örömteli nászlépésekbe. Nem
vizionál és nem társalog eksztatikus
állapotban a túlvilágiakkal, boldog és
elégedett, mert szembenézett a végzet-tel,
és túljutott a kétségbeesés szakadékán.
Jancsó Sarolta alakításában a re-
ménytelenség mélyei is feltárulnak. Kedé-
lyének, lelkiállapotának hullámzását vál-
tozatos mozgásformákkal fejezte ki.
Gazdag és intellektuális érzelemvilágával
valóságos kapcsolatot teremtett vala-
mennyi partnerével, életteli szituációkkal
töltötte be a színpadot. Hajlékony alkata, a
szavak és mondatok időmértékes ritmusát
követő, közvetítő mozgása hitelesítette
Kasszandra sokszínű lényét.

Talthübiosznak, a görög hírnöknek és
parancsvégrehajtónak figurája több-féle
megközelítést, értelmezést indukál. Sartre
kegyetlenebbre, gyűlöletesebbre rajzolja
Euripidész szánakozó hírvivőjét. Csendes
László egymásra kopírozta a két alakot,
hozzátéve jó adag keserűséget, iróniát és
kiábrándultságot, Magával hozta múltját, a
tízéves öldöklést, ami megkeményítette,
katonás kötelesség-

tudattal vértezte fel lelkét. De nem tudja
eltagadni emberségét, iszonyodik a há-
borútól, megrázza a gyermek elhurcolá-
sának feladata, megpróbálja magyarázni
kegyetlen kötelességét. Búcsúszavai árul-
nak el legtöbbet magáról s a győztes
hadseregről: akik végigcsinálták ezt a
háborút, azoknak az „édes" haza sem
nyújthat már boldogságot és megnyugvást.

A klasszikus görög drámák színpadra
állításakor mindig kérdéses a modern
dramaturgiától már idegen elem, a kórus
mozgatása és a szövegmondás. A külön-
féle megoldásokban többnyire a pontosan
kimért vagy a mesterkélten természetes
alakzatok, mozgásformák vagy ezek
kombinációi domináltak. A kórus-
szövegeket a rendezők szívesen osztották
föl egyéni megszólalásokra, mert az
oratorikus előadás ünnepélyessége el-
idegeníti a nézőtől a gondolatokat és
érzelmeket.

Gergely László rendező és Majoros
István koreográfus a Trójai nők kórusát a
főszereplőket lazán körülvevő szuverén
egyéniségekre bontotta, akiket a közös
végzet és a félelem terel össze és rebbent
szét. Az előadás során időközönként
egyesével-kettesével hurcolták el őket a
görög katonák, tehát még e tekintetben
sem keltették az egynemű tömeg képzetét.
Mindezzel fölöttébb természetessé, ám
elég szürkévé, lényegtelenné vált
személyes jelenlétük. Szövegmondásukkal
még kevésbé tudták saját tragédiájukat
megszólaltatni. Különösen az össze-függő
lírai betétek, mint például a trójai faló
történetének felidézése hatott lel-kendező
szavalókórusnak. A kórus-



vezető, Bor Adrienne sem talált rá az
őszintébb, egyéni hangvételre. Ráadásul a
klasszikus verses dráma esetében külö-
nösen zavaró volt nemcsak a kórustagok-
nál, hanem a főszereplők némelyikénél is
a tisztátalan hangképzés, sziszegő hangok
enyhén pösze kiejtése. Meghökken-tő volt
Athéné istennő selypes beszéde.

A bevezető színben Dánielffy Zsolt
mint Poszeidón és Fekete Györgyi mint
Pallasz Athéné visszafogottan szavalták el
mondandójukat, hogy egyen-súlyban
tartsák isteni megjelenésük és emberi
vitájuk, sértődöttségük kényes kettősségét.
Teátrálisan naturális jelmezük viszont
gyermekek számára készített színes
olvasókönyvek ábráit idézte föl. A
jelmezek sem fantáziadúsnak, sem
kifejezőnek, olykor még szerencsésen
megkonstruáltnak sem mondhatók,
Hekabén az övvel összefogott ruha
előnytelenül követte testének mozdulatait.
Jellegtelen volt Andromakhé és Menelaosz
öltözéke.

A szereplőkről lekerülő, színpadon
hagyott ruhadarabok és egyéb tárgyak,
Heléna kalapja, Kasszandra díszei, fák-
lyája, Andromakhé gyermekének mosdó-
tálja, törülközője a kiürült színteret az
emberi élet nyomainak melegségével és
hiányával töltötte be.

Az előadás tragikusan lírai hangvételét
szolgálta a zenei aláfestés. A különböző
stílusú vokális és hangszeres zenei rész-
letek sok helyütt harmonikusan simultak a
drámai jelenetekhez és a szöveg rit-
musához. Pillanatig sem tűnt idegenül,
hogy Kasszandra az ismert görög szirtaki
ütemére lejti táncát. A lélektelenül hangzó
monológokat, kórusszövegeket azonban a
zene sem tudta szenvedéllyel megtölteni,
legfeljebb melodramatikus jelleget adott
hozzá.

A debreceni színház előadása végső
soron egy aktuális, nagy dráma hiányát
hagyja a nézőben. Gergely László rendező
megpróbálta ráfordítani Euripidész és
Sartre többszörös fénytörésű tükrét korunk
valóságára, de a tükörkép csupán
elmosódó kontúrokat adott vissza.

Euripidész-Sartre: Trójai nők (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította és színpadra alkalmazta: Illyés
Gyula. Díszlet: Khell Csörsz m. v. Jelmez:
Pilinyi Márta. Koreográfus: Majoros István.
Rendező: Gergely László.

Szereplők: Hegedűs Erzsi, Jancsó Sarolta,
Szennyai Mária, Fekete Györgyi, Simon
Mari, Bor Adrienne, Szeli Ildikó, Kőszáli
Ibolya, Zakar Ágnes, Boross Mária, Tóth
Edit, Dánielffy Zsolt, Csendes László,
Horányi László.

NÁDRA VALÉRIA

A kertész kutyája

Bemutató a Józsefvárosi Színházban

Lope de Vega komédiáját mindig szí-
nésznőik kedvéért tűzik műsorukra a
bemutatásra vállalkozó színházak. Ez
alapjában véve méltányos is, hiszen
nemcsak ezt a darabot, de jóformán magát
a szerzőt is az a színháztörténeti
jelentőségű siker hozta divatba Magyar-
országon, amely Bajor Gizi nevéhez és az
1949. április 24-én lezajlott bemutató-hoz
fűződik. Ezt megelőzően - ha kissé
utánanézünk, meglepődünk - színházaink
spanyol szerzőként ismerték Calderónt,
Moretót, Tirso de Molinát, Alarcónt,
Echegarayt és másokat, de furcsa módon
Lope de Vegát alig vagy egyáltalán nem
játszottak. Azóta viszont körülbelül
tízévenként valóságos Lope de Vega-láz
söpör végig az országon. Az 1949-50-es
évadban még három A kertész kutyája
következett (Pécs, Kecskemét, Szeged),
majd egy év múlva folytatta a sort
Debrecen. Közben sorra került még 1950-
ben, ugyancsak a Nemzetiben a Donna
Juana, majd két évvel később A hős falu a
Madáchban mint forradalmi népdráma.
Nem telt be-le egy egész évtized, és a kör
elölről kezdődött, egy kecskeméti A
kertész kutyája nyitotta a sort 1957-ben,
folytatta egy év múlva a József Attila
Szín-ház, aztán jöttek 1960-ban a pécsi és
szolnoki bemutatók (utóbbi zenés komé-
diaként), végül 61-ben Szeged és a Falu-
színház jogutódja, az Állami Déryné
Színház. Aztán egy ideig csend volt A
kertész kutyája körül, majd 1985-ben
Zalaegerszegen mutatták be - siker-rel.
Most a jócskán megerősödött társulattal
büszkélkedő Józsefvárosi Színház
gondolta úgy, hogy a Vígszínházból át-
szerződött Andai Györgyi kedvéért ér-
demes elővenni a darabot. Nos, az elő-
adásnak sikere van, a produkció, mint
mondani szokás, „áll a lábán", a közre-
működő színészek szemlátomást jól érzik
magukat szerepükben. A kritikus azonban
zavarban van, mint ahogyan mindig
zavarba hozzák a szépen meg-csinált,
korrekt előadások, melyek minőségileg
nem többek egy jelesre abszolvált
színészi-rendezői leckénél. Csakhogy ez
manapság már egyáltalán nem olyan

csekélység, amit kézlegyintéssel vehet-
nénk tudomásul. Giricz Mátyás rendezése
jó ritmust diktál, nem tűr a színpadon
semmiféle ízléstelenséget, nem terheli a
nézőt holmi rendezői álüzenetekkel, ame-
lyekkel nyilvánvalóan csak erőszakot
tenne Lope de Vega kedves, bájos, har-
matkönnyű vígjátékán. Az a cselekmény,
amely itt lepereg előttünk, az egész sze-
relmi civódmány, a másét elirigylő kutya
példázatával, ma már nem több, mint
komolyan semmiképp sem vehető mese.
Csakhogy ez a mese, ha valóban annak
fogják fel, ami, s nem többnek, remekül
működik, fordulatos és élvezhető,
szórakoztat és „önfeledtet". Mes-
terembernek klasszikus, klasszikusnak
mesterember A kertész kutyáját író Lope de
Vega, sem keserűség, sem többértelműség,
sem jellemek összetettsége, sem furcsa-
fanyar fintorok a történetben nem kínálnak
olyasfajta modern megközelítési
lehetőségeket, mint például a vele kortárs
Shakespeare-vígjátékok.

Ízekre szedni, a szó igazi értelmében
„bírálni" tehát nincs is mit az ilyen típusú
előadáson. Gyarmathy Ágnes díszletei és
jelmezei közül az utóbbiak a
sikerültebbek: különösen Diána ruhái
tűnnek fel nemcsak ízléses, de a szépséget
ötletesen kiemelő megoldásaikkal. A többi
szereplő úgynevezett „beszélő" öltözéket
kapott, amely már megszólalása előtt
árulkodik viselője jelleméről, például a
gyáva és piperkőc kérő talpig lilában,
fodorban, csipkében jelenik meg. A
színpadkép túlzottan praktikus-nak nem
mondható, de feltétlenül mutatós, szép. A
szín bal oldalát egy óriás
madárkalickaszerű építmény uralja ko-
vácsoltvasból, míg mindezt túlfelől egy
kiskapuval díszített nagyobbacska kert-
kapu hozza egyensúlyba, amely - ha ritkán
is -, de „játszik". A teret hátul egy -
megvilágításától függően - hol áttetsző,
hol meg tükörként működő felület zárja le,
amely némelykor akváriumra emlékeztető
látványt nyújt, de ügyesen oldja meg a
csupán a néző számára látható jelenetek
térbeli elrendezését.

Az előadás egyensúlya, röpte, sikere
ezúttal is javarészt a női főszerep alakí-
tóján áll vagy bukik, és Andai Györgyit
ezen a „jutalomjátékon" valóban fel-
szabadultabbnak, színesebbnek, oldot-
tabbnak láthattuk, mint évtizednyi víg-
színházi tagságának jóformán bármelyik
szerepében. Eddig leginkább csak azt volt
alkalma bizonyítani, hogy egyike
legdekoratívabb színésznőinknek, jól


