
szervezné. Így aztán az első részben alig-
alig kapunk többet, mint ami egy iskolai
ismeretterjesztő előadástól is elvárható, s
a második felvonásban is, amikor István
körül már valóban fel-felforrósodik a
levegő, mindegyre csak várjuk-várjuk,
hogy ez az egyébként világos vonalve-
zetésű, a természetes környezetbe jól
illeszkedő és jól funkcionáló játéktérben
(Laczó Henriette) játszódó István király-
dráma végre az legyen, aminek állandóan
ígéri, de csak ígéri magát: rólunk és
nekünk szóló historikus színjáték. De e
várakozásunkban végül is csalódnunk kell.

Kós Károly: I. István, az országépító' (Kőszegi
Várszínház)

Az eredeti művet dramatizálta: Száraz György.
Dalszövegek: Csengey Dénes. Díszlet és jel-
mez: Laczó Henriette. Zeneszerző: Cseh Ta-
más. A rendező munkatársa: Stefán Gábor.
Rendezte: Merő Béla.

Szereplők: Cseh Tamás, Máté Gábor,
Szoboszlai Éva, Siménfalvi Lajos, Molnár
Piroska, Trokán Péter, Rácz Tibor, Fekete
Gizi, Welmann György, Farkas Ignác,
Nádházy Péter, Borhy Gergely, Horváth
Valéria, Jager András, Lengyel Ferenc,
Molnár Árpád, Andics Tibor, Bánáti
Károly.

E számunk szerzői:

BÓTA GÁBOR újságíró,
az Egyetemi Lapok munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő
DELSÉNYI PÉTER

a miskolci Nemzeti Színház rendezője

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KŐHÁTI ZSOLT újságíró,
a Filmkultúra főszerkesztője

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág rovatvezetője

MÜLLER, ANDRÉ újságíró

NAGY ANDRÁS író

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész

SÍVÓ EMIL nyugdíjas
STUBER ANDREA újságíró,

a Film Színház Muzsika munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Magyar Irodalom
Tanszéke adjunktusa

VIOLA GYÖRGY zenekritikus

MIHÁLYI GÁBOR

Médeia az Anna-udvarban

Euripidész-dráma Pécsett

Pécs július derekán, a ragyogó, vendég-
váró nyárban legszebb arcát mutatta. A
régi város újjávarázsolt épületei a valaha
volt polgári jómód hangulatát idézték, a
Káptalan utca kis múzeumai Európa
szellemiségét árasztották, az éttermek zöld
lugasai, a tarka színekben virító
eszpresszók és cukrászdák teraszai ebé-
delésre, feketére, fagylaltra csábítottak.

A városban kószálva azonban semmi
nyomát nem láttuk, hogy este kaposvári
színészek egy csoportja Euripidész Mé-
deiájának a bemutatására készül. Csak
többszöri kérdezősködés után találtuk meg
az Anna utcát s benne a 17. számú házat,
amely az Anna-udvart, az előadás
színhelyét rejtette. A szó szoros értelmé-
ben rejtette az érdeklődők elől - mert sehol
egy plakát, egy útmutató tábla, egy
transzparens. Így nem csodálkozhattunk,
hogy a negyedik előadásra sem telt meg a
kis nézőtér.

Azonban igazságtalanok lennénk, ha a
kaposvári vendégszereplések alkalmával
megszokott tolongás elmaradását kizárólag
a kellő propaganda hiányával ma-
gyaráznánk.

Valaha az istenített Jászai Mari fel-szállt
a vonatra, és leutazott az ország vidéki
városaiba, hogy ez alkalomra toborzott
társulattal eljátssza egyik-másik híres
szerepét, az Elektrát vagy a Médeiát. A
helybéli közönség azt sem bánta, ha a
többi szereplő csak végszavazik, tódultak,
hogy lássák a nagy tragikát.

Napjainkban azonban egyre kevesebb
az olyan színésznőnk, akinek a kedvéért, a
látásáért a közönség megrohamozza a
színházat.

A kaposvári színházban sohasem ked-
velték a csillogó sztárokat - akik ilyen
ambíciókat dédelgettek magukban, azok
hamar odébbálltak. E társulatban a sok-
oldalú, képlékeny színészeket favorizálják,
akik az együttes játékba illeszkedve
alkalmazkodni tudnak a rendezői kon-
cepcióhoz, s e koncepciót megértve, vál-
lalva tudják mély átéléssel megformálni
szerepüket. Ilyen színész a kaposvári tár-
sulat két kiválósága, Lázár Kati és Spind-
ler Béla, a pécsi Médeia két főszereplője
is. Ok ezúttal is a tőlük elvárhatót nyúj-
tották - nem is keveset. Gondosan ki-

munkált alakításukat Jordán Tamás el-
mélyült, színvonalas rendezői munkája
segítette.

Csak éppen - görög tragédiát színre
vinni a rendezői színház kaposvári igény-
szintjének megfelelően nagyon nehéz
feladat.

Zsámbéki Gábor is leverte a magasra
emelt lécet, amikor Euripidész Oresz-
teszével próbálkozott. Pedig a Katona
József Színházban összehasonlíthatatlanul
kedvezőbb feltételek közepette lát-hatott
munkához.

Úgyanis máig megoldatlan problémát
jelent, miként lehet az amfiteátrumok
szertartásjátékaihoz illeszkedő görög tra-
gédiák szerkezeti elemeit, játékstílusát
úgy módosítani, hogy azok megfelelje-
nek egy mai dobozszínház, a mai játékstí-
lus követelményeinek. A rendező kon-
cepciója viszont nem függetlenítheti ma-
gát az adott anyagi feltételektől, a ren-
delkezésre álló színészektől, a próbaidő-
től, a remélhető eredménytől.

Ilyen körülmények között a kaposvári
csapat majdhogynem a tőle telhetőt nyúj-
totta, amikor ha nem is hibátlan, mara-
déktalan, de igazi színházi élményt terem-
tett, a színház látszata helyett valódi
színházat. Euripidész tragédiája életre
kelt, története elhihető volt. Médeia tra-
gédiáját sikerült elfogadtatni, hihetővé
vált, hogy egy anya, aki imádja gyerme-
keit, a szenvedélyek és szenvedések olyan
fokára jut el, amelyben érthetővé válik,
hogy meg tudja ölni szeretteit.

Lázár Kati vállára hárult a legnehezebb
teher. Neki kellett mélyen átélt játékával
elfogadtatnia Médeia szörnyű
gyermekgyilkosságát, úgy, hogy néző-
ként mégis együtt érezzünk, rokonszen-
vezzünk a szerencsétlen asszonnyal, hogy
elfogadjuk: hasonló helyzetben talán mi
sem cselekedtünk volna másképpen.

A színésznő a kétségbeesés, az elkese-
redés, a szenvedés mélységes szakadéká-
ból indítja a házába bezárkózott, kínjában
üvöltő Médeiát, az indulatok olyan
felkorbácsolt végletéből, amely már to-
vább nem fokozható. Jordánék értelme-
zésében Médeia úgy érzi, szerelme,
Jaszón kedvéért mindent feláldozott, ami
addig szívéhez közel állt. Elárulta királyi
apját, megölte bátyját, vállalta a mene-
kültek bizonytalan sorsát, újabb gyilkos-
Ságba bonyolódott - megint csak Jaszón
kedvéért. Két gyermeket is szült férjé..

nek, aki szerelmét azzal viszonozta, hogy
Korinthoszban elhagyta, csak hogy egy
számára előnyösebb házasságot kössön a
korinthoszi király, Kreón lányával. Médeia



Lázár Kati (Médeia) és Spindler Béla (Jaszón) a pécsi Euripidész-elöadásban

joggal tart attól, hogy most már minde-
néből kifosztva, kegyelemkenyéren, nyo-
morultan tengetheti életét, és figyelheti
Jaszón és vetélytársnője boldogságát. Jog-
gal sérelmezi, hogy becsapták, megcsúfol-
ták. Végképp lehetetlen, kiúttalan hely-
zetbe került, hiszen haza többé nem me-
het, és másutt sem számíthat arra, hogy
tárt karokkal fogadják.

A bosszú gondolata már itt, a házban
megszületik agyában, s ez ad erőt ahhoz,
hogy mindinkább úrrá legyen kétségbe-
esésén. Amikor a korinthoszi nők, a kar
hívására kijön lakából, már valamelyest
fegyelmezi magát, már nem a maga sze-
mélyes panaszát adja elő, hanem az asszony-
sors nehézségeit ecsetelve igyekszik ro-
konszenvet kelteni maga iránt. Amikor meg-
jelenik Kreón, hogy országa azonnali elha-
gyására szólítsa fel őt, már elég ereje van
ahhoz, hogy kérő szavával némi haladékot
eszközöljön ki, azzal a szándékkal, hogy
legyen ideje a bosszú végrehajtására.
Jaszónnál találkozva ugyan minden
sértettségét, haragját, fájdalmát férjére
zúdítja, de úgy tudja csoportosítani érveit,
hogy a kibontakozó szópárbajban Jaszón
marad alul, mentegetőzése nevetségessé
válik.

A szándékolt bosszú után az athéni
Aigeusz (Lengyel Ferenc) kínálja a me-
nekülés lehetőségét. Lázár Kati Médeiája
nőiességének, asszonyiságának minden
varázsát beveti, hogy a férfi révén kinyit-
tassa a maga számára Athén kapuit. Az
eltervezett gyilkosságok kivitelezése szí-
nészi alakoskodást követel Médeiától. Lá-
zár Kati bravúrosan valósítja meg a játék-
nak azt a kettősségét, amelynek következ-
tében mi, nézőként tudjuk, mit forral, de
azt is elhihetjük, hogy váratlan kedvessé-
gével, megbánást színlelve le tudja venni
lábáról a gyanakvó Kreónt és Jaszónt.

Megrendítően oldja meg Lázár Kati a
gyerekgyilkosság szinte elfogadhatatlan
jeleneteit. Az ő Médeiája ugyanolyan
szenvedélyesen szereti gyermekeit, mint
ahogy szerelmi szenvedélyében mindent
feláldozott Jaszónért. Szuggeszív plasz-
ticitással tárja elénk a gyermekeiért ra-
jongó anya és a szerelmében vérig sértett
asszony fájdalmas, gyötrelmes lelki konf-
liktusát. Meggyőzően érzékelteti, mint
szánja el magát az iszonyú tett elköve-
tésére, miután megtudja, hogy ő ugyan
távozhat, de gyermekeit - akik Jaszónnál
maradnak - mindenképpen elveszti. Akkor
pedig Jaszón se legyen boldog a gyere-
keivel! S egyszersmind azt is felismeri,
hogy a vetélytárs királylánynak és apjá-
nak megölése - akikhez faszónt inkább
érdek, mint érzelem fűzi - nem sebez-heti
meg annyira a férfit, mint gyermekeinek
elpusztítása.

Euripidész drámájában Médeia a be-
végzett bosszú örömének tudatában, ön-
magának elégtételt szerezve diadalmasan
távozik, így száll fel az érte érkező
sárkányfogatra, amely majd Athénba re-
píti. Jordán - mai látásmódunknak meg-
felelően - nem engedi, hogy a gyermek-
gyilkos anya diadalmaskodjék. Az Anna-
udvarban Médeiáért nem jön sárkányfo-
gat, az asszony gyalog bujdosik világgá,
maga után vonszolva két gyermeke holt-
testét. A rendezés jelzi, hogy bűne terhé-
től Médeia élete végéig nem szabadulhat.

Médeia barbárságát, „másságát" Lázár
Kati bőrének cigányos barnaságával, moz-
gásának, szenvedélyességének vadságá-
val, gesztusainak vállalt civilizálatlansá-
gával (ahogy például orrát karjába törli),
zilált öltözékével, ápolatlan, kusza haj-
viseletével tudatosítja. Nemigen sikerült
viszont érzékeltetnie, hogy Médeia is ki

rályi család sarja, aki jóléthez, gazdag-
sághoz szokva már azt is elfogadhatatlan
szegénységnek érzi, hogy a nagy sze-
mélyzetből csak gyerekkori dajkája és két
gyermekének nevelője maradt meg.

Médeia barbárságával szemben az adott
rendezésben meg kellett volna jeleníteni
az athéni „civilizáció és humanizmus" vélt
felsőbbrendűségét, a görögök fölény-
tudatának okait. Euripidész darabja ép-
pen arról szól, hogy a kulturált, civilizált
görögök emberség dolgában alulmarad-
nak a lenézett barbárokkal szemben.
Igaz, a tragédiaíró szövegében nem talá-
lunk utalást arra, hogy a barbár Médeia
bármiben is különbözne görög asszony-
társaitól. Euripidész éppen az azonossá-
got kívánja demonstrálni. De ha a rende-
zés és a színészi játék nyomatékosan elő-
térbe állítja Médeia másságát, akkor ezt a
különbséget, a görögök „görögségét" sem
ártott volna megmutatni.

Spindler Béla alakításában azonban
Jaszón súlytalan szépfiú, aki - nem szá-
molva mások érzelmeivel - mindig azt
teszi és mondja, ami számára a legkedve-
zőbb. Még önmagát is meggyőzi, hogy
árulásával, Médeia elhagyásával valójá-
ban az asszonyon akar segíteni, cserben-
hagyott felesége és gyermekei életét akar-
ja megkönnyíteni. Spindler bravúrosan
oldja meg azt a nem könnyű egyensúlyzó
feladatot, hogy Jaszónjának szavai őszin-
tének tűnjenek, de azért egy percre se
higgyünk a mentegetődzések, magyaráz-
kodások jogosságában.

A rendezői koncepció szerint Médeiát a
bosszú a mélyből, a teljes lelki össze-
omlásból a magasba rántja, hogy gyilkos
tette után újra visszazuhanjon az elve-
szettség szakadékába. Jaszón viszont a
tragikus események folyamán kezdeti



magabiztosságát veszti el, szenved vere-
séget a feleségével folytatott vitákban,
míg végül Médeia bosszújának hatására,
gyermekei halála láttán végképp össze-
omlik. Spindler a leépülésnek ezt a folya-
matát is hitelesen, meggyőzően tárja a
nézők elé. Ha nem tudná elhitetni velünk,
hogy Jaszón minden aljassága, árulása elle-
nére apaként valóban szereti gyermekeit,
és haláluk pörölycsapásként éri, akkor
Médeia bosszújának nem lenne értelme.

Ugyanakkor Spindler megformálásá-
ban csak Jaszón kisszerűségét, emberi
gyengeségeit láthatjuk. Töprenghetnénk a
női lélek rejtelmein, miként hozhatott
annyi áldozatot Médeia ezért a „maszek
kisiparosért". Az Anna-udvarban színre
vitt tragédiában viszont Lázár Kati Mé-
deiája sem királynő, így kettőjük alakítá-
sának egyensúlya mégsem bomlik meg.
Az előadásban kettőjük múltja eltűnik -
csak a jelen drámáját, az elhagyott
asszony bosszúját játsszák el. Igen hite-
lesen, meggyőzően, megrendítően.

Euripidész tragédiájában a szerepek
bonyolultabbak. Jaszón maga is királyi
családból származik - nagystílű kalandor,
aki el tudja játszania vonzó, előkelő,
művelt, bátor hős szerepét. Különben
nem is nyerhetné el kétgyermekes család-
apa létére a korinthoszi királylány kezét.
Csak Médeia előtt vetkőzik ki ebből a
szerepből, előtte nem tudja tovább lep-
lezni igazi valóját. Médeia csalódását, ha-
ragját nem kis mértékben motiválja, hogy
a szeretett férfiról kiderül: nem az, aki-
nek mutatta magát.

A kis társulat tagjai közül még kiemel-
ném Tóth Eleonórát, mélyen átélt Dajka-
alakításáért. Kevés szövege van, jobbára
csak a tragédia elején, a későbbiekben a
színpad sarkába visszahúzódva gubbaszt -
szinte megfeledkezünk jelenlétéről. De
amikor rápillantunk, szavak nélkül is
érzékelteti, hogy a Dajka, bármennyire
szereti asszonyát és a gyerekeket, azt is
tudja, a bekövetkező tragédiát nem aka-
dályozhatja meg. Tehetetlenül, elkesere-
detten várja az elkerülhetetlen rettenetet.
Nem a színésznő hibája, hogy fiatal a
szerephez. A Dajka a szöveg szerint öreg-
asszony, aki valaha Médeia dajkája volt.
Régi családi bútordarab, Médeiának anyja
helyett anyja, legintimebb bizalmasa és
kiszolgálója.

A többiek csak szerepük vázlatos ki-
dolgozásáig jutottak, a részletek kimun-
kálására már nem maradt energia. Re-
mekbe szabott kis jelenet azonban, ahogy
Kreón szolgái még a látott tragédia hatása
alatt, izgatottan, megrendülten, egy-

Médeia: Lázár Kati (Tóth László felvételei)

más szavába vágva beszélik el Kreón és
lánya rettenetes tűzhalálát.

Mielőtt bárki egy görög tragédia szín-re
vitelére vállalkozna, két alapvető kérdést
kell önmagában eldöntenie: milyen
játékstílust választ (a díszlet és jelmez is
e döntés függvénye), és miként oldja meg
a kar szerepeltetését.

Jordán a stilizációt elvető realista já-
tékmódot választotta - egy lehetséges
megoldást. Színészei minden pátoszt,
emelkedettséget kerülve, a mindennapi
beszéd prózai hangnemében, mély és hi-
bátlan belső átéléssel, szövegmondással
(napjainkban már ez is érdem!) közvetí-
tették Euripidész sorait. A görög tragikus
triász harmadik tagja, két nagy elődétől
eltérően, eleve arra törekedett, hogy a
köznapihoz közelítse szereplőinek be-
szédét. Igaz, a kaposvári színészek által
kimunkált naturalistán prózai hangnemet
Euripidész minden bizonnyal sokallta
volna - mai fülünknek, mai ízlésünknek
azonban nagyon is megfelelt, amellett
összhangban is állt azzal a rendezői kon-
cepcióval, amely a tragédiát mai kisem-
berek szintjére szállította le. Inkább azt
kifogásolnánk, hogy a stilizáció elha-
gyása nem volt konzekvens. A klasszikus
díszlethez és jelmezhez való ragaszkodás
ellentmondásba került a nagyon is mai
játékmóddal.

Furcsa paradoxon. Az Anna-udvarba
döbbenetesen illett a kis görög templom.
Első látásra valóságosnak tűnt, mintha a
ház tizenkilencedik századi tulajdonosai
udvaruk végébe egy kriptát építettek
volna, hogy ide temetkezzenek. Nem ta-
gadnám, önmagában esztétikai élményt
nyújtott É. Kiss Piroska és Donáth Péter
díszlete, a görög jelmezek is tetszettek -

csak funkcionálisan nem segítettek a tra-
gédia értelmezésében, mai hangsúlyai-
nak kiemelésében. A választott játékstí-
lushoz illőbb lett volna Euripidész tragé-
diáját mai környezetben és mai ruhákkal
viselve eljátszani, ahogyan azt az emlé-
kezetes görög Médeia-filmben tették. El-
ismerem azonban, hogy egy mai millio-
moskörnyezetet sehogy sem sikerült vol-
na az Anna-udvar falai közé varázsolni. A
választott megoldás végül is sajnálatos,
de érthető kompromisszum.

A stilizált játékmód elvetése igazából a
kar szerepeltetését tette problematikussá.
A realista játékmódot követve ugyan-is
problémát jelent annak az ellentmon-
dásnak a feloldása, hogy Médeia mind-
járt a dráma legelején közli egész bosszú-
tervét a karral, az argoszi leányzókkal,
akik - hiszen csak néhány szavukba ke-
rülne - megakadályozhatnák a királyuk és
leánya ellen kitervelt merényletet. A
lányok meg is próbálják lebeszélni Mé-
deiát gyerekeinek megöléséről, és mert
többen vannak, ezt meg is akadályozhat-
nák. Ehelyett mindvégig csak szörnyül-
ködő nézői maradnak a bekövetkező
tragédiának. A realista játékmód elkerül-
hetetlenné teszi, hogy a karnak ezt a te-
hetetlenségét a rendezés valahogy meg-
indokolja.

Az euripidészi tragédia hagyományos,
stilizált előadásában ez a probléma nem
merül fel. Világos, hogy a kar a drámán
kívüli narrátori funkciót lát el - beszélhet,
vitatkozhat a dráma szereplőivel, de a
dráma cselekményének menetébe nem
avatkozhat be, azt nem módosíthatja. A
görög színház e kívülállás hangsúlyozá-
sára a kart térben is elválasztotta a szín-
padtól, amikor a proszcéniumban jelölte
ki a helyét. (A játék színterét együtt al-
kotta a színpad és az előtér.) A kar vala-
miféle köztes helyet foglalt el a valójában
általa képviselt nézők és a dráma többi
szereplője közt, akik számára jelen-
létével tudatosította, hogy bármit monda-
nak, tesznek, az a nép szeme előtt zajlik. (A
kar dramaturgiai, színpadi funkcióit részle-
tesebben elemeztem: A klasszikusgörög
dráma a múlt és jelen ütközése című köny-
vemben. Akadémiai Kiadó, 1987.)

Mint Jordán Tamás elmondta, a kar
tagjait egy bérház gangján álldogáló asszo-
nyoknak képzelte, akik alig várják, hogy
valami izgalmas dolog történjen házuk
udvarán. Ezért nem is avatkoznak a cse-
lekménybe, ezért nem gátolják meg a
tragédiát, hiszen akkor kimaradnának egy
olyan eseményből, amelyre haláluk
napjáig emlékezhetnek majd.



Igazán kár, hogy ez az érdekes, eredeti
elképzelés nem tudott a színpadon reali-
zálódni. Egy klasszikus görög templom
homlokterében tógában és tunikában ágá-
ló színészekkel nem is igen lehet ilyes-
fajta asszociációkat felkelteni. Viszont e
koncepció következményeképpen a kar
tagjai különbözőképpen reagáltak, illetve
egyáltalán nem reagáltak az előttük ki-
bontakozó, végbemenő tragédiára.

Volt, akit a látottak logikus módon fel-
kavartak, megráztak, a többiek viszont, a
néző számára érthetetlen módon, kö-
zönnyel, rezzenéstelen arccal vették tu-
domásul a borzalmas gyilkosságok hírét.

A rendezés - úgy tűnik - általában is
hangsúlyozni kívánta a környezet rész-
vétlenségét, érzéketlenségét. Ezt a törek-
vését nyomatékosította az előadás elő-
hangja- és záróakkordjaként - igen hatá-
sosan - a Médeiát csúfoló, gúnyoló gye-
rekhad felléptetése.

Kétségtelen, hogy Jordánék produk-
ciója ezúttal - mint mondani szokás - csak
„felébe-harmadába" sikerült. De még így
is, félkész állapotában is egyike volt az
idei nyári évad legérdekesebb,
legjelentősebb produkcióinak. Ez a kis
kaposvári különítmény megérdemelné,
hogy további próba- és előadáslehetősé-
get kapjon, és kész állapotig juttassa el
ezt a Médeiát - mindnyájunk gyönyörű-
ségére.

Euripidész: Médeia (Pécsi Nyári Színház)
Díszlet-jelmez: É. Kiss Piroska - Donáth Pé-
ter. Zenei vezető: Hevesi András. A rendező
munkatársai: Serf Egyed és Stella Attila. Ren-
dezte: Jordán Tamás.

Szereplők: Tóth Eleonóra, Tóth Béla,
Dánffy Sándor, Spindler Béla, Lázár Kati,
Lengyel Ferenc, Kiss Andrea, Kristóf Kata,
Miczky Stella, Németh Judit, Dunai Károly,
Krum Adám, Lugosi György, Lukács Zoltán.

STUBER ANDREA

Goldoni se zsörtölődhet

A Két úr szolgája Egerben

Ma Goldoni egynémely korai darabját
nézvén ismerkedik a közönség a comme-
dia dell'artéval, hiszen az olasz vígjáték-
író - szándékaitól többé-kevésbé függet-
lenül - még alig szakadt ki a régi, jól
bevált műfaj bűvköréből. Jó néhány szín-
darabjában a tradicionális tizenhárom fős
szereplőgárdát vonultatja fel, s ezen belül
is a hagyományos figurákat. A Két úr
szolgájában az előírások szerint meg-
található a két páros: Pantalone, a mindig
velencei illetőségű kereskedő és a jogász
Dottore (itt Lombardi néven), csak-is
Bolognából, ahol az egyetemen kita-
nulhatta a latin nyelvet és az ügyvédi
szófacsarást. A két gazdag apaszereplővel
szemben a szolgák duója állna. Ők
hagyományosan bergamóiak, az egyikük
agyafúrt, másikuk kelekótya. Igaz, Gol-
doninál elválnak jellemútjaik. Arlecchino
kisajátítja magának a kettejükre eső
élelmességet és tutyimutyiságot, szélhá-
miát és hebehurgyaságot. Bonyolultabb
lesz, összetettebb jellemmé fejlődik
Hova-tovább maszkból emberré válik. Ezzel
szem-ben Brighella, bár társadalmilag
avanzsál, hisz fogadós lesz,
dramaturgiailag háttérbe szorul és
eljelentéktelenedik. Ugy is tűnik mindig a
Goldoni-előadások láttán, hogy a
Brighellát alakító színész aluljátssza
szerepét, holott lehetőségei szűkültek be
Goldini újítása által, legalábbis a
commedia dell'arte eredeti figurájához
viszonyítva. Brighella tehát többé-
kevésbé kiszorult a meséből, de amennyit
ezzel vesztettünk, annyit nyertünk
máshol. Mégpedig Arlecchinón, akit a Két
úr szolgájában történetesen Truffal-
dinónak hívnak. Ő újjászületett, pon-
tosabban megszületett, életre kelt az olasz
vígjátékíró által. Egyszerű klisé volt, s
Goldoni keze alatt átélhető jellemmé
formálódott. Adott esetben ezért érte meg
szétfeszíteni a commedia dell'arte amúgy
rugalmas kereteit. Még akkor is, ha az új
vígjáték nem tudott úgy elszakadni a
régitől, mint ahogy azt a szülőatya
elképzelte. Túl erős a köldökzsinór. A
színházak tehát úgy játsszák Goldonit,
hogy éppen a commedia dell'artét
mutatják fel benne. Ehhez ragaszkodik
Gali László is, aki idén nyáron ismét
megrendezte a Két úrszolgáját, ezúttal az

egri Líceumban.

A tekintélyes tanintézet udvarát kedé-
lyes díszlet tölti be, hadd derüljenek a
komoly falak is a vakáció idején. A néző-
térrel szemben cirkuszsátor áll, kis piros
zászlók libegnek a tetején, a festett vász-
nakon Velence képe. Balra vászontető alá
húzódott be a korabeliféle zenekar, a jobb
oldali fedél alatt bazári raktár: jel-mezek,
bábuk hevernek itt. Vásári a hangulat. A
textilfalak mozgékonyak; egy-egy
darabjuk úgy jár-ereszkedik, mint a
reluxa. Piros Sándor egyszerűségében is
tetszetős díszlete a maga szimmetriájával
is harmonikus teret kínál a játékhoz. Egy-
két tárggyal ügyesen megoldja a hely-
színváltozásokat: Pantalone szalonját a
fogas jelzi, az utcán pedig akkor vagyunk,
ha látjuk Brighella fogadójának cégérét.
S ha PENZIÓ helyett a cégtáblán ezt
olvashatjuk: ÓIZNEP, akkor belül kerül-
tünk a fogadó nem létező ajtaján. Minde-
nekelőtt frappáns a díszlet, míg Szakács
Györgyi m. v. jelmezei fölöttébb szemre-
valók is. A kosztümök színháztörténeti
hitelűek, a commedia dell'arte szokásait
követik. Ezen túlmenően vannak állatra
emlékeztető vonásaik is: Lombardi dok-
tor fekete köpenyével denevérre emlé-
keztet, míg Florindo kék kakadunak hat.
Truffaldino a hagyományos színes fol-
tokat hordja, legalábbis derékon felül.
Szellemes ötlet a jelmeztervezőtől, hogy
az öltözék folytatását Smeraldinára adja:
a szolgálólány viseli ugyanazokat a tarka
kockákat a szoknyáján, mint amelyek fe-
lül Truffaldinót ékesítik. A romantikus
sorsú szerelmesek, Florindo és Beatrice
élénk színű bársonyokban pompáznak, a
nem kevésbé szerelmes másik pár, Cla-
rice és Silvio pedig fehérek, rizsporosak
és rokokók. Az ő arcuk púderezett (a sza-
bályok szerint ez helyettesítheti a masz-
kot), Florindóéké fedetlen és festetlen, a
többi férfi maszkot visel. Mondaná is
Goldoni, hogy ami itt folyik, az nem
commedia giocosa (vagyis játékos vígjá-
ték, mert így nevezte művét), hanem az
elpusztíthatatlan commedia dell'arte. Ő
maga hevesen ellenezte a maszkok hasz-
nálatát. Úgy vélte, minden esetben a szí-
nész kárára van, akár örömöt, akár nyo-
morúságot akar játékával kifejezni.

De ő nem ismerte Epres Attilát. Aki itt
úgy vonja ki arcát a játékból, hogy tökéle-
tesen pótolja a hangjával és a testével.
Ráadásul ártatlanul csillogó, világos sze-
mei vannak, melyek élénken játszanak a
barna maszk mögül. Epres Attila virtuóz
Truffaldino. Pipogyának és esetlennek
legalább olyan meggyőző, mint furfangos
cselszövőnek. Éppen olyan, amilyen-


