
gítségével a lényegtelennek tűnő dolgok és
történések hangsúlyossá válnak. Ez a
technika épp a zárt szituációtól válik hi-
telessé, mert ez a szituáció az adott pilla-
natban a szereplők egész életét szimbo-
lizálja a maga mélységében és teljességé-
ben. Bármilyen furcsán hangzik is, de
Wesker Konyha című darabjában ugyan-
olyan életkérdéssé válik a hús gyors föl-
szeletelése, mint Németh László Görgeyje
számára a haza sorsa. Csakhogy az ilyen
típusú művekben a hősöket nem in-
tellektusuk, nem nagy horderejű csele-
kedeteik jellemzik, hanem viselkedésük,
melyet az adott szituáció vált ki belőlük.
Viselkedéslélektani tanulmányoknak is
nevezhetnénk őket. Az emberi személyi-
ség egy része kerül itt az ábrázolás kö-
zéppontjába, olyan szerves része persze,
amely, ha a mű jó, az egészre is kisugár-
zik. Ennek a drámaíró-iskolának Csehov
az őse. De mai követői a szituációt még
jobban egyszerűsítik, s analitikusabban
boncolják szét. A cselekményt még jobban
elsorvasztják, hőseik még hétköz-napibb
emberek. Drámáik nem külön-
legességükkel hatnak, hanem épp ellen-
kezőleg: a felismerésnek azt az örömét
nyújtják, hogy egy mindenki által átélt
vagy átélhető helyzet elevenedik meg a
színpadon. Az író karakterétől és stílusától
függ, hogy az általa ábrázolt szituáció
milyen új összefüggéseire és eddig rejtett
jelentéseire hívja fel a figyelmet. Persze,
nem az én feladatom megítélni, hogy ezen
az úton Gyurkovics meddig jutott el. De
örülök, hogy egyszer elmondhattam, mit
képvisel és merre halad ez a különleges
hangú író, akitől a színház még nagyon
sokat vár.

 A Vígszínházban bemutatott magyar
darabok szép sikerrel és nagy előadási szám-
mal mennek.
 Igen, és ez nagyon nagy öröm mind-

nyájunknak. A régebbi nagy sikerű Mes-
terházi-, Thurzó-, Csurka-bemutatók után
néhány példa a közelmúlt sikereiből;
Krúdy Vörös postakocsija 106, Szakonyi
Adáshibája 196 alkalommal került színre.
A még műsoron levő darabjaink közül a
mai napig, tehát 1976 novemberéig a
Macskajáték 240, Déry Képzelt riportja 200,
a Harmincéves vagyok 85 előadást ért meg,
és minden jel arra mutat, hogy a tavaly
bemutatott Csurka-darab, az Eredeti
helyszín is nagyon magas előadásszámot
fog elérni. Már most túl van az ötvenen.
De nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk
azokra a bemutatóink-ra is, amelyek
szokatlanabb hangvételük miatt nem értek
meg százas szériákat;

Nemeskürty-Örkény : A holtak hallgatása,

Gyurkovics: Nagyvizit, Örkény: Vérro-

konok, Eörsi: Hordók, Széchenyi és az ár-

nyak, Szabó György: Szekrénybe zárt

szerelem, Páskándi: Vendégség, Galambos:
Fegyverletétel és a többiek.
 Gyakorta elhangzik drámaíróink részé-

ről a vád: a magyar dráma ügyét épp a szín-
házak nem támogatják eléggé, éppen azok a
műhelyek a legérdektelenebbek, amelyeknek
katalizátorként kellene működniök.
 Engedtessék meg, hogy a Vígszín-

házat kivételnek tekintsem, bár meg va-
gyok győződve, hogy mindegyik szín-
ház, ahol szívügynek tekintik a magyar
drámát, ugyanígy válaszolna. A Vígszin-
házban a gyakran színre kerülő írókon
kívül, állandóan új meg új nevekkel bő-
vül a bemutatott írók köre, most Hernádi
Gyulával, nemsokára Fejes Endrével.
Ezen kívül fontos feladatunknak érezzük
a drámaírói utánpótlás ügyét. Bereményi
Gézának már elkészült, csak javításra vár
egy drámája, s még jó né-hány fiatal
íróval tartjuk a kapcsolatot. Legújabb és
nagyon fontos elképzelésünk egy
meghívásos drámapályázat elsődrámás
fiatal írók részére, amelyet a Kulturális
Minisztérium és a Fővárosi Tanács
segítségével hirdethetünk meg. A
kérdésben említett vádat csak meglevő és
remélhető eredményeink cáfolhatják, és
az az állandó belső célkitűzésünk, hogy
akár bukik a színház, akár sikere van,
mindig nagyobb felelősséggel, lelkiisme-
retességgel és egyre magasabb színvona-
lon szolgáljuk a magyar dráma ügyét.

E SZÁMUNK SZERZŐI

BÁNYAI GÁBOR újságíró, a Magyar
Televízió munkatársa

CSERJE ZSUZSA a Radnóti Színpad ren-
dezőasszisztense

FODOR GÉZA az ELTE Esztétika Tan-
szék tudományos munkatársa
FÖLDÉNYI LÁSZLÓ a debreceni Tanár-
képző Főiskola tanára

GALAMB GYÖRGY az Állami Bábszín-
ház tagja

HERMANN ISTVÁN filozófus, az ELTE
tanszékvezető tanára

HUSZÁR KLÁRA rendező, az Állami
Operaház tagja

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap munkatársa

MIHÁLYI GÁBOR az irodalomtudomá-
nyok kandidátusa, a Nagyvilág rovat-
vezetője

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

SELMECZI ELEK dramaturg
SZÁRAZ GYÖRGY író
SZŰCS MIKLÓS újságíró, a Színházmű-

vészeti Szövetség munkatársa
TARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi

magyar irodalom tanszékének tanársegédje

TARJÁN TAMÁS

Bernarda: „én! "
és „nem én... "

Lorca a Vígszínházban és Szolnokon

1.

Alig egy hónappal halála előtt fejezte be
és olvasta föl szűk baráti körben Federico
García Lorca utolsó darabját, a Bernarda
Alba házát. Ennek negyven éve : az Ideal
című granadai falangista újság 1936.
augusztus 20-i száma közölte a költő
nevét az előző napon kivégzettek sorában.
Talán a kerek szám, az évfordulók iránti
megnövekedett vonzalom okozta, hogy
egyszerre két színházunk is műsorra tűzte
a drámát? Nem tudom; csekély mértékben
talán ez is belejátszhatott a választásba, s
akár így, akár úgy: a sok centenárium és
millennium közepette legalább Lorca
emléke előtt is tisztelgünk.

A Bernarda Alba háza azonban sokkal
különösebb és sajátosabb mű, semhogy
csupán e jubileum indokolhatná bemuta-
tását. Köztudomású, hogy Lorca egyik cél-
ja az volt, hogy a spanyol nők elnyomott,
kiszolgáltatott helyzete ellen tiltakozzék -
több más drámájához hasonlóan - a da-
rabbal. Az egyenjogúsági harc jegyében
került volna színre Bernarda drámája?
(Volt erre is példa az utolsó húsz-huszon-
öt év magyar színháztörténetében.) Eset-
leg szimbolikus értelmezéssel, általában az
elnyomatás ábrázolásával van dolgunk?
Avagy társulaton belül kell keresnünk az
indítékot: egyik vagy másik színház e
csak-női-szereplős darabbal akart eny-
híteni tíz-egynéhány színésznőjének mos-
toha feladatnélküliségén? (Volt már példa
erre is.) Esetleg egy kiemelkedő művész
egyénisége, képessége kiált vala-melyik
főszerep után?

2

Vége a temetésnek, sírba tették Antonio
Maria Benavidest, elhallgattak az idege-
sítően zúgó kasztíliai harangok. A Víg-
színház színpadán kitárja kapuit Bernarda
Alba háza, hogy a nagyszobába lépdelhes-
senek a falu gyászoló asszonyai, elmor-
molni egy utolsó imát s az együttérzés, a
részvét szavait. Besompolyognak a szo-
morúság haszonlesői, beröpülnek a hiva-
talból varjúfeketék, beimbolyognak az
elhunyt lányai. És bejön Bernarda. Be-



jön Sulyok Mária. Bejön a rendfőnöknő,
egy ellentmondást nem tűrő nagyasszony,
be egy csak egyes szám első személyben
gondolkodni tudó, életerős matróna, aki
tévedésből nem született férfiembernek.
Három temetésre is elegendő gyászruháját
egy katona fegyelmével viseli a
kibírhatatlan nyári hőségben: páncél ez a
lenézett, megvetett külvilág ellen, páncél
mindannak elhárítására, ami emberi. S
jelmez is ugyanakkor: egy kétely nélküli
színésznő öltözéke, engedmény a
hagyományokhoz ragaszkodó, látszatokból
ítélő falusi közösségnek. Bernarda
kezében bot; semmi szüksége rá. Nem
megtört, nem szomorú özvegy; bigottul
istenfélő lénye megüli a gyászt, de lelke
mélyén örül a halálesetnek: lányai most
már nem szaladgálhatnak az apjukhoz
apró-cseprő panaszaikkal, árulkodásaikkal.
A ház mostantól Bernarda háza, és
Bernarda Alba megvalósíthatja a dolgok
szerinte egyedül ésszerű rendjét. Elrendeli
a nyolcesztendős gyászt, el-törli a te, az ő,
a mi fogalmát, s bevezeti az Én
rémuralmát. Mindezt nem önzésből teszi;
zsarnok, de nem azért, mert vágyik a
zsarnokságra. Konokul, kételkedés és
gondolkodás nélkül tudja és fogadja el a
világ törvényeit: az Isten Isten és az ember
ember, kötelességünk tehát az alázat; a
férfi férfi, és a nő nő, utóbbi tehát
szolgáljon, tűrjön, járjon le-hajtott fejjel,
így volt ez mindig. A gazdag pedig
gazdag, és a szegény szegény, - más
anyagból vannak gyúrva, mozdulatuk,
szaguk is más; nem keveredhetnek.
Sulyok-Bernarda az önkényurak nagy-
vonalúságával és a börtönőrök stupidi-
tásával viszi végig akaratát; az Én iga-
zában soha nem rendül meg, pihenőidőt is
csak ritkán engedélyez önmagának.

Halállal kezdődik a darab, halállal is
végződik: Bernardát - bár leplezné -
mélyen megrázza Adela, a legkisebb lány
öngyilkossága; de egyéniségéből, néze-
teiből, konokságából nem forgatja ki.
Sulyok Mária Bernardája nem kényszerül
arra, hogy netán emelt hanggal, kiabálva
szerezzen érvényt szavainak az utolsó
percekben. Fölénye, igaza tudatában
hárítja el magától a felelősséget: nem, nem
én voltam. Én Bernarda vagyok, az én
törvényem jó, az én lányom szűzen halt
meg.

A Vígszínház Várkonyi Zoltán rendez-
te előadása Sulyok Máriára épül. Azt is
mondhatni: az előadás fő gondolata
Sulyok Mária színésznői egyénisége,
Sulyok Bernardája. Ez igen sok, hiszen
egy kivételes művésznek biztosít nagy

formátumú szereplehetőséget. De kevés is,
mert a produkció ezen túl számos
részletében kidolgozatlan vagy zavarba
ejtő, s a további szereplők nagyobb része -
alighanem önhibáján kívül -- nem igazi
társa a főhősnek.

Az előadás Sulyok Máriára épül. Több
okát, célját a bemutatónak nem lelni. S ez
a tény Sulyok Mária alakításának teljes
kibontakozását is gátolja.
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A szolnoki Szigligeti Színház Bernarda-

színpada sok tekintetben hasonlít a pestire
(pontosabban: mindkettő a hagyományos,
megszokott Bernarda-díszletekre
emlékeztet). De mennyire más itt a
temetésről érkező özvegy, s mennyire más
a dráma! Amint bejön, Horváth Teri
tartásában is ott a méltóság, a gőg, az
akaraterő. Mégis: ezen a Bernardán
látszik, hogy - bár erős - védtelen. Hogy
fél. Aggódva kérdi: kész-e a limonádé?
Hisz mit szólnának az asszonyok, ha épp a
leggazdagabb házában késne a frissítő!

Szolnokon a vendégként meghívott
színésznő, Horváth Teri azt játssza el,
miként kényszerít rá a külvilág, a szo-
kásrendszer (s részben a külvilág és szo-
kásrendszer téves vagy gyáva értelmezése)
egy szerepet valakire, aki önálló
gondolkodásra, Istennel és emberrel való
szembenézésre képtelen. Ha Sulyok Mária
Bernardája „alkotó zsarnok" volt, aki
magáévá tette, énjébe építette s felső fokig
csigázta a félfeudális spanyol falu (illetve
társadalom) erkölcsi normáit és szokásait -
akkor Horváth Teri Bernardája a félénk, a
leleplezéstől rettegő el-nyomók közé
tartozik. Ő képtelen egybe-forrni a
feladattal, amit - véli - a világ rendje
rászabott; teszi zsarnoki dolgát (s ehhez
egyéniségében meg is vannak bizonyos
képességek), de ritka fölszabadult
pillanataiban is mintha tragédiától tartana,
a börtönné tett ház mozdulatlan
levegőjében is mintegy érezve Adela ha-
lálának előszelét. Horváth-Bernarda csak
úgy létezhet, ha befogja a szemét és a
fülét. Érzelmeitől sem tudja teljességgel
megfosztani magát: félmosolyok, simo-
gatások buknak ki belőle, hogy aztán
annál vadabbul lépjen vissza szerep-ön-
magába. Az utolsó pillanatokban ő - mivel
nem vesztette el teljesen önértéke-lését -
képes átélni a tragédiát, de suttogva
elhárítja magától a felelősséget, nemcsak
Adela haláláért, hanem egész
„bernardaságáért" is. Mondja, noha alig

hiszi: az én lányom szűzen halt meg, s
nem, nem én vagyok a bűnös. Tulajdon-
képp azt suttogja: én nem én voltam
mindmostanáig.

A Vígszínház előadásában Bernarda
azonosul a külvilággal, sőt „tökéletesíti"
annak negatívumait; ebben nincs
konfliktus. Szolnokon Bernarda bele-
megy a kényszerűnek vélt ,,játszmába", de
mindvégig érezni, hogy sok tekintetben

kimondatlanul is - nem ért egyet a kül-
világgal. Ezt a feszültséget egy - erőtel-
jesen kidolgozott - másik nyomatékosítja.
Természetszerű, hogy az ingatagabb, sőt
érzelmesebb zsarnok mellett nagyobb
lehetősége van a lázadásnak. S Adela nem
a tudatosodás, az egyre bátrabb magára
ébredés útját járja be: ő az első lehetséges
pillanattól felesel, tiltakozik, kiabál, lázad.
Csomós Mari színésznői alkatához,
repertoárjához izgő-mozgó,
kezdeményező, energikus szerepek
tapadnak; energikus, harsányzöld
ruhájától harsány szavaiig minden gesz-
tusával ugrani, robbanni, lázadni kész
Mela ő.

A szolnoki színház előadásának akad-
nak kidolgozatlanabb részletei, zökken
néha a tempó - ám mindezért kárpótol az
a tudatosság és érzékenység, amely az
eredeti művet meg nem sértve formál
aktuális drámát a Bernarda Alba házából.
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Tudatosság - elsősorban ez a kulcs-szava
Horváth jenő rendezésének. Az át-
gondolt, koncepciózus munka egyik jele,
hogy - András László és Somlyó György
értékes fordításait ezúttal mellőzve - Nagy
László új átültetésében játsszák a darabot.
Nagy László - Lorca verseinek nagyszerű
fordítója - a dráma-fordítással is remekel.
Az ő versvilágában, metaforakészletében,
szókincsében a fokozott stilisztikai
gazdagságú, össze-tett nyelvi értékű és
jelentésű szavak, szó-kapcsolatok
dominálnak. Nagy László pirosa: skarlát;
feketéje: az éjszakáé; zöldje: a tengeré.
Dúskál színekben és hangokban: nem egy
sora „csengőket virágzó". Ez a nyelvi
teltség, telítettség, tobzódásig fokozódó,
de az öncélú szépségben el nem haló
stiláris energia rokon a Lorcáéval. Nagy
László így hiánytalanul átmenti a spanyol
költőtárs (és példakép) gondolatait,
stílusát, a spanyol táj hangulatát,
fülledtségét, dőzsölő nyáriságát -
ugyanakkor (a metafora- és szókészlet
eredendően népi kötődése ré-



vén) durva aktualizálás nélkül kissé ma-
gyarítja is a darabot: a spanyol falut kö-
zel hozza a magyarhoz. A megvetett er-
kölcstelen nőszemélyt nem cédának, nem
rossz asszonynak mondja, hanem sáros-
hátúnak, s ez az egyetlen példa is jelez-
heti, hogyan lehet egy szó egyszerre
magyar nyelvi (népnyelvi) ihletésű és
„nemzetközi".

Tudatos választás lehet Horváth Jenő
részéről az is, hogy a főszerepre Horváth
Terit hívta meg vendégül. A színésznő-

ről már sokszor elmondták, leírták, hogy
minden alakításának népi színeket köl-
csönöz, Shakespeare dajkájának arcára is
egy magyar parasztasszony vonásait
lopja. Ez történik most is, méghozzá a
dráma javára, s a Nagy László-i fordítás
jellegével tökéletesen harmonizálva. Hor-
váth Teri hamisítatlan Lorca-hős, bár
jóval kevesebb energiával, mint ahogy
azt ebben a szerepben megszokhattuk, s
ugyanakkor - hiába öt lány anyja - az
egykéző magyar parasztasszony rokon

indíttatású konok szemellenzőssége, a
falusi asszonysors évszázadokon át volt
megalázottsága sem hiányzik belőle.

Tudatos, a tervezővel harmonikus
munka eredménye a díszlet is. Székely
László - mondottuk már - konzervatív
utat választ ugyan, ám a hagyomány-hoz
igazodó díszlete jól szolgálja az elő-adást,
tág teret is biztosít a játékhoz. A Bernarda
Alba házát fekete, fehér és barna színek
között szokták játszani - e színek
egyensúlyát teremti meg a tervező is, s
ebbe a színvilágba illeszkednek Mial-
kovszky Erzsébet jelmezei, amelyeket a
harmincas évek gazdag dunántúli paraszt-
asszonya éppúgy hordhatott, mint a
kasztíliai. Ugyanez áll a szolgálók, a sze-
gények öltözékére is, talán a legyezőkön
kívül nincs is semmi, ami hangsúlyozot-
tan Spanyolországot idézi. Székely, híven
a rendezőnek az egész előadást át-fogó
szándékához, a realista lorcai dráma
szimbolikus elemeit nyomatékosítja. igy
lesz a fali téka vagy a pad rácsozata, sőt
még a fehér csipkék finom hálója is a be-
zártság, a börtön érzetét keltő díszlet-
elem. Az első két felvonásban hatalmas
központi és mestergerenda tartja mint-egy
Bernarda házát. A harmadik részben
azután ez az alkalmatosság nem szolgál
többé, „leejti" a házat, részeit vesztve
átalakul hatalmas, fordított L betűvé :
Adela szobája fölé nyúlik, akasztófafor-
májával a lány öngyilkosságát (s tulaj-
donképpen megöletését is !) szimbolizálja.

A szimbolikus elemek túlsúlya a szín-
padi téren kívülre száműz mindenfajta
naturalizmust: nem látjuk Bernarda pus-
káját, sem Adela holttestét. Az önkörükbe
zárt lányok szexuális vergődését is
csupán sejteti a rendezés (a visszafo-
gottság, a szimbolikusság itt hátrányára
vált az előadásnak, hiszen a végzetes
konfliktus mégiscsak egy férfi, Pepe el
Romano miatt robban ki, s az öt lány
magatartása nem elég hiteles, ha vonzó-
dásuk ennyire légies, eszmei marad).
Egy-egy szimbólum vagy szimbolikus
beállítás olykor túl hosszan „játszik": a
harmadik felvonásban, Prudencia láto-
gatásakor például hosszú percekre a sa-
rokba préseli Bernarda lányait a rendező.
Ez rendjén is lenne, félénkségüket, el-
nyomatásukat illusztrálandó; de Bernarda
és Prudencia egyébként sem túl feszes,
kelletlen társalgása közben szinte nem is
csinálnak semmit. Unatkozik Bernarda,
kíváncsiskodik, de mindent előre tud
Prudencia, tétlenkednek a lányok - a
nagyjelenet előtt kissé lankad a néző
figyelme is. Ám az előadásnak ap-

Lorca: Bernarda Alba háza (Vígszínház). Sulyok Mária (Bernarda) és Bánki Zsuzsa (Angustias)



róbb hibái ellenére is határozott karaktere
van: aktuálisan értelmezett, a szimbolikus
elemeket fölnagyító realista dráma a
szolnoki Bernarda.
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lorca realizmusában a szimbolikus vo-
nások mellett naturalista vonások is rej-
lenek - Várkonyi Zoltán éppen ezeket
igyekszik kiaknázni a Vígszínházban. A
fojtott légkör megteremtésében nagy-
mesternek bizonyul ; minden ízléstelen-
ségtől mentes nyíltsággal, szakértelemmel
mutatja meg az összezárt nők nemi
nyomorúságát, torzulásait. Magdalena
háton fekve, a nyílt színen szerzi meg
magának az őrömet; kocsisokat, részes-
aratókat, szolgaszemélyzetet vélhetünk
fölvillanni Amelia mellett.

A naturalizmus nyílt vállalása, követ-
kezetes alkalmazása éppen a szexualitás
területén nem viszolyogtat - annál inkább
másutt. Kellemetlen és komikus hatást
vált ki egyszerre - a főhős egyéniségéhez
sem illik -, amikor Bernarda puskájával
hadonászva rohan ki a színről. Még
rosszabb a befejezés: a fölakasztott Adela
hatalmas, himbálózó árnya a nyitott ajtón
át vetül a falra. Ez a „naturalista
szimbólum" ráadásul el is vonja a
figyelmet Bernarda utolsó szavairól.

A naturalizmus túlerőltetése - mellett
néhány tisztázatlan, összecsapott mozza-
natot is kifogásolnunk kell. Érthetetlen,
mi szükség van - egy hangsúlyozottan
naturalista előadásban - a funkció nélküli,
illogikus előfüggönyre, amely Bernarda
házának kiskapuját ábrázolja; s miért kell
a házfalra kiírni: La casa de Bernarda
Alba ?

Fábri Zoltán nagy formátumú, szép
látványt nyújtó - szintén a hagyományos
forma- és színvilághoz alkalmazkodó -
díszlete kapcsán is föl kell tennünk egy-
szer a miért? kérdését. Hogyan láthatunk a
harmadik felvonásban a kapun kívülről a
szoba azon részébe, amely a hátunk
mögött, legjobb esetben is - fallal elvá-
lasztva - mellettünk van ? Ez persze szőr-
szálhasogatásnak is tűnhet - de az elő-adás
vállaltan naturalista előadás, továbbá:
Bernarda férje halála után megtiltotta,
hogy csak egy porszemet is el-
mozdítsanak, tehát átrendezésről szó sem
lehet (ez a tény a mű lényegébe vág).
Nem marad más magyarázat: esztétikus
látványt nyújtott a kis házioltár a két
gyertyával.

Sorolhatnánk tovább: vajon miértkel-lett
vénkisasszonynak öltöztetni (városi
vénkisasszonynak) Prudenciát? Ezt a ma-
dárkavendéget Bernarda másodpercek
alatt „eltünteti" a színpadról. A szegény
asszony hiába beszél ezután a családjáról,
külseje után azt sem hisszük el, hogy
férjhez ment valaha.

A rendezés néhány átgondolatlansága
kihat Sulyok Mária játékára. Nagyívű
alakítását kényszerűen töri meg, hogy
például a puskájával kell
szerencsétlenkednie, vagy feladat nélkül
marad Prudencia látogatásakor.
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A Bernarda Alba házának vígszínházi és
szolnoki előadása egymástól függetlenül
keletkezett, öntörvényű alkotás. Cél-
kitűzésük és eszközeik eltérnek egymás-
tól; nincs tehát értelme annak, hogy a ket-
tőt pontról pontra összemérjük. Nem tö-
rekedtünk erre az eddigiekben sem, csu-
pán néhány párhuzamot és eltérést érzé-
keltettünk. Ez persze nem ment föl a vé-
leményformálás parancsa alól. Remélhe-
tőleg kitűnt az eddigiekből is: a szolnoki
bemutató vállalt feladatát, rendezői fő-
gondolatát és művészi kivitelezését egy-
aránt sikerültebbnek tartjuk.

A színészi játék sajátos terület: egy-részt
végképpen összemérhetetlen ami a két
Bernardát illeti. Sulyok Mária és Horváth
Teri játékáról már a korábbiakban
igyekeztünk szólni, mindkétszer a
főhősnőt magát jellemezve a két nagy-
szerű színésznő olyannyira magáévá lé-
nyegítette a figurát. Mindkét esetben akad
„külön öröm" is: Sulyok Mária végre
találkozhatott a szereppel (a tavaszi
szezonban betegsége miatt maradt el a
premier); alakításának kifogásolt pontjai
nem az ő számlájára írandók. Horváth
Teri pedig végre az éveken keresztül
megszokottól eltérő szerepben
bontakoztathatta ki képességeit - sőt, úgy
véljük, Bernarda figurája színészi
eszközeinek gyarapodását is segítette.

Nem könnyen hasonlíthatók össze a
pesti és szolnoki előadás további szereplői
sem - róluk mégis közösen szólunk, mert a
két szereposztás egésze, s minden egyes
alakítás külön-külön: pár-huzamba
állítható tanulságokat kínál.

Szolnokon a társulat nyilván jóval ke-
vesebb nőtagja közül valamennyi szerepre
sikerült megfelelő művészt találni -
esetleg a szerepet igazítani egyikük

vagy másikuk egyéniségéhez. Koós Olga
(Poncia) öreg szolgálója szürke, meg-
fáradt, de emberséges öregasszonyként
indítja játékát, hogy azután mind gazda-
gabb vonások bújjanak elő belőle. Kor-
társa, szolgálója, ellensége és vitapartnere
Bernardának - s lassan kitűnik, hogy
éppenséggel bernardai tulajdonságok,
hajlamok lakoznak benne ám mindezt
józan embersége csak a legritkább pilla-
natokban hagyja kitörni. Látszólag em-
bertelen tanácsai - melyet például Ade-
lának ad: várja ki nővére halálát, akkor
majd ő lesz Pepe felesége - Bernarda er-
kölcséhez képest még mindig tisztessé-
gesek. Tudjuk, hogy a hazai színpadokon
nem túlzottan gyakori a váltott szerep-
osztás, sőt, vendégművész esetében akár
tiszteletlenségnek is tűnhet. Nem tudtuk
azonban legyűrni a gondolatot: nagy-
szerű élmény lehetett volna, ha Koós
Olga és Horváth Teri fordított szerep-
osztásban is eljátszották volna Bernardát
és Ponciát (színészi egyéniségükhöz
egyébként ez a második „felállás" illik
jobban!).

Az öt lány közül - rossz hagyománya ez
a Bernarda-bemutatóknak - Magdalena és
Amelia halványabb szerepére a kelleténél
kevesebb figyelmet fordított Horváth
Jenő. Baranyai Ibolya és Andai Kati
kitaláltak egy-két vonást (előbbi a lusta-
ságból, fáradtságból, bóbiskolásból ugrik
elő néha, utóbbi tágra nyitva szemeit úgy
tesz, mintha csakugyan semmit sem tudna
a világról); sajnos, alakjuk így is
halovány marad. Falvay Klári a groteszk
helyzetben levő legöregebb nővért gro-
teszk eszközökkel (például kissé stilizált
járással, egy bakfishoz illő idétlenkedő
arcjátékkal) formálja meg. A púpos Mar-
tirio szerepében Lázár Kati nagyon jót
nyújt: buja és céltudatos gonosztevő -
mert egyszerűen nincs más választása.
Csomós Mari nem is lázadó - egyenesen
forradalmár: Adela alakjába sűríti az if-
júság és értelem, test és lélek mindenkori
jogait, reményeit, bátorságát - és le-
győzhetetlenségét.

A Cseléd (Veszeley Mária) kítűnően
érzékelteti, mint állt be ő maga is a hie-
rarchiába, miképpen igazodik Poncia rej-
tett bernardai vonásaihoz - tudva, hogy
azok végül is sohasem törnek ki. Sebes-
tyén Éva Prudenciája egy mértéktartóan
pletykaéhes parasztasszony „örök" egyé-
niségét hozta a színpadra. Miklós Klári
nem teljesen használta ki, de ízléssel ol-
dotta meg a darab egyik legnehezebb
szerepét: Bernarda nyolcvanesztendős



anyjaként gyászos menyasszony-fehérbe
öltözött, szerencsétlen ellenpontja volt a
fekete Bernarda-háznak.

A Vígszínház szereposztása nem sike-
rült ilyen szerencsésen. Tábori Nóra
Ponciája ezúttal túlzottan élénk, cserfes;
Bernarda háta mögött túlzottan ellenséges,
mellette túlzottan alázatos. Schubert Éva
még jelezni sem tudja a nagymama
figuráját; erre a feladatra kárhoztatni
szereposztási tévedés. Földi Teri Cselédje
rokonszenves, de minden súly nélkül való.
Békés Rita nem tud, nem is nagyon

tudhat mit kezdeni a Bernarda-házba
csöppenő kávéházi vénkisasszonnyal.

Az öt lányt alakító színésznő teljesít-
ménye is erősen elüt egymástól. Bánki
Zsuzsa nesztelenül jár-kel; Angustiasa
érzi az ellene sugárzó gyűlöletet, talán
érzi saját betegségét is. Szép teljesítmény
ez, ha a kelleténél talán nesztelenebb is.
Halász Judit a Mirandolina után megint
délien temperamentumos, s a legbujább
lány szerepében is értékes alakítást nyújt.
Egyéniségében egy Martirio lapul -
Martirio dühödt bátorsága, bosszúvágya

nélkül. Amelia (Andai Györgyi) sike-
rületlen jelmeze miatt különösen nem kel-
ti csúnya és szűzies lány képzetét; rá sem
igen irányult rendezői figyelem. Kút-
völgyi Erzsébet ismét magabiztos:
Martirio személyisége a szeretettől a
gyűlöletig, a segítőkészségtől az aljas,
kisszerű
bosszúig minden árnyalatot igyekszik
felölelni. De nem tud annyira a „belső
púposságra" koncentrálni, mint Lázár Kati
Szolnokon. Venczel Vera becsülettel
küszködik Adela alakjával, de mű-
vészi temperamentuma, egyénisége és
képességei teljességgel más típusúak, mint
amit ez a szerep igényel. Sajátos
módon Bernarda rendületlen egyedural-
mához az ő tragikus lázadása is hozzá-
járul: bármily heves - de gyenge lázadó,
anyjának nem ellenfél.
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Ha ugyanazt a művet egyszerre két helyütt
mutatják be, az önmagában is érdekes. A

Bernarda Alba háza - Horváth Teri
vendégjátéka, az erős rendezői gondolat és
az együttes munka jóvoltából - Szolnokon
és - Sulyok Mária alakításának, a rangos
szereposztásnak, Várkonyi Zoltán szakmai
tekintélyének köszönhetően - Pesten is
figyelmet keltett. Örvendetes lenne, ha a
két előadás „cseréjére", kölcsönös
vendégjátékra is sor kerülne - két eltérő
elképzelés erényeit és hibáit
megismerendő.

Federico García Lorca: Bernarda Alba háza
(Vígszínház)

Fordította: Somlyó György. Rendezte:
Várkonyi Zoltán. Díszlet: Fábri Zoltán.
Jelmez: Wieber Marianne. A rendező mun-
katársa: Deák Rózsa. Zene: Rudas Gábor.

Szereplők: Sulyok Mária, Schubert Éva,
Bánki Zsuzsa, Halász Judit, Andai Györgyi,
Kútvölgyi Erzsébet, Venczel Vera, Tábori
Nóra, Földi Teri, Békés Rita, Bod Teréz,
Szatmári Liza, Sándor Iza, Ágh Éva, Homo-
ki Magdolna f. h.,

Federico García Lorca: Bernarda Alba háza
(Szigligeti Színház - Szolnok)

Fordította: Nagy László. Rendező: Horváth
Jenő. Díszlet: Székely László. Jelmez:
Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Horváth Teri m. v., Falvay
Klári, Baranyai Ibolya, Andai Kati, Lázár
Kati, Csomós Mari, Koós Olga, Veszeley
Mária, Sebestyén Éva.

Jelenet a Bernarda Alba háza szolnoki előadásából. Lázár Kati ( Martirio) és Horváth Teri (
Bernarda) (Nagy Zsolt felv.)


