
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



boldogul a merev, megközelíthetetlen,
hideg női alakok megformálásával.
Donna Diánaként új színeire talált rá,
mindenekelőtt alkalma nyílt megmutat-
ni, hogy - remélhetőleg további szere-
pekben is kamatoztatható - egyéni
humora van. Partnere, Teodoro szerepé-
ben meglepetésként hat az éppenséggel
nem hősszerelmes típust megtestesítő
Rosta Sándor, de tegyük hozzá rögtön,
hogy kellemes meglepetés ez. Rosta
bumfordi, mérsékelt észbeli képességek-
kel rendelkező, kissé puhány, mindazon-
által jólelkű, ravaszkodó, a maga érde-
keiről egyetlen pillanatig meg nem
feledkező figurát rajzol az írnokról -
merőben másfélét, mint színpadi elődei.
Túlzásoktól tartózkodó, pontos gesztu-
saival olyan karaktert épít fel, amely
önmagában is újabb színpadi komikum
forrása. Az előadás harmadik erőssége a
Tristant játszó Eszes Sándor robbané-
kony temperamentuma, remek mozgás-
kultúrája, mindig mértéktartó eszközök-

kel humort fakasztó gesztusai, hang-
súlyai. Említést érdemel még természetes
hangvételével, üde színpadi megjele-
nésével Varga Kata mint Marcella. Ki-
rívóan gyenge teljesítménnyel a produk-
ció egyetlen közreműködője sem vádol-
ható, ám egy-egy, a nívós összteljesít-
ményen belül immár fülsértőnek számító,
a legrosszabb hajdani faluszínházi
modort idéző megszólalás az apróbb
szerepek alakítóinak szájából, félreérthe-
tetlenül jelzi, hogy kívánatos a társulat
további erősítése, mégpedig a kisebb
szerepeket is színvonalasabban megolda-
ni képes epizodistákkal.

Lope de Vega: A kertész kutyája (Józsefvárosi
Színház)

Díszlet- jelmez: Gyarmathy Ágnes m. v.
Rendező: Giricz Mátyás.

Szereplők: Andai Györgyi, Rosta Sándor,
Eszes Sándor, Beregi Péter, Ragó Iván,
Varga Kata, Szilágyi Zsuzsa, Horváth Éva
f. h., Orbán Károly, Kincses Károly, Köl-
gyesi György, Dimulász Miklós, Szabó
István.

P. MÜLLER PÉTER

Da Capo al (In )fine

Koenigsmark-bemutató Kaposvárott

A szerző jelenlétében mutatta be 1985
novemberében a kaposvári Csiky Gergely
Színház Alex Koenigsmark Agyő ,
kedvesem című zenekari bohózatát. A ma-
gyarországi bemutatóként műsorra tűzött
darab szerzőjéről a hazai dokumentációk
vajmi kevés információt tartalmaz-nak,
így adatokért a legautentikusabb
forráshoz, magához a szerzőhöz fordul-
tam. A negyvenéves cseh drámaíró
eredetileg filmdramaturgiát tanult, de
sohasem dolgozott filmdramaturgként.
Pályája egy korábbi szakaszában a prágai
Činoherní stúdió (nem azonos a Činoherní
Klubbal) színházi dramaturgja volt két
esztendőn át. Ennek az idő-szaknak a
gyümölcse az Agy ő , kedvesem, mely
azonban mégsem a Činoherní stúdióban,
hanem a prágai Rokokó szín-házban került
először színre. Itt azonban a bemutatóval
egyidőben a darabot - nem technikai okok
miatt - levették a műsorról. A további két
csehszlovákiai premier nem sokat őrzött
meg a mű eredeti szelleméből. Ez a
mostani magyarországi bemutató az,
amely az eddigi előadások közül a
leginkább hű a darab szemléletmódjához,
és amely valóban autentikus színpadi
megformálása a drámának.

Alex Koenigsmark évek óta szabad-
úszó, a televíziónak és a filmnek dolgozik,
ebből tartja el magát; a drámaírást
„szerelemből" csinálja, mint mondta,
életében ez a „desszert". Eddig tizenegy
darabot írt, ebből kilenc került bemuta-
tásra. Legtöbb helyen játszott drámája az
elsőként írt Látszat-szigetek. További
művei: Edessa, Troilus és Cressida (Shakes-
peare alapján), Ki beszél a lóval?, Kabaré -

mostanra, Mnyaú, Kísértetek, valamint két
gyerekdarab, a Volt egyszer egy sárkány és
a Ko ldus é s királyfi (Mark Twain alapján).
Az Agyő . . . nemcsak az első nálunk
bemutatott drámája, ha-nem az első
magyarul megjelenő műve is lesz. Mint a
darab fordítója, Varga György elmondta,
az Európa Kiadó a Modern Könyvtár
sorozatban 1986 folyamán megjelentet
egy kötetet Négy mai cseh dráma

(al)címmel, s a négy mű

Rosta Sándor és Andai Györgyi A kertész kutyájában (Józsefvárosi Színház) (Sárközi Mariann felv.)


